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ЛІТЕРАТУРО ЗН АВСТВО

Олександр Попович 

ОСИП МАКОВЕЙ - РЕДАКТОР ГАЗЕТИ «БУКОВИНА»

Першою ластівкою україномовної періодики на Буковині стала газета 
«Буковина», що виходила у Чернівцях в 1885-1910 роках. Заснована 
Ю.Федьковичем і тоді ж очолена цим видатним українським письменником газета, 
особливо наприкінці XIX століття, була найвизначнішим представником 
української преси. Вона активно готувала грунт для соціального і національного 
самоусвідомлення населення краю.

За чвертьвіковий період існування «Буковина» нерідко змінювала своє 
загальне суспільне спрямування. Будучи проурядовою і висловлюючи насамперед 
інтереси свого безпосереднього керівника - чернівецького культурно-освітнього 
товариства «Руська бесіда», вона з часом перетворилася на орган буковинської 
інтелігенції. Напрям і зміст газети значною мірою залежали від того, хто її 
редагував. Окрім Ю.Федьковича, редакцію «Буковини» в різний час очолювали 
такі відомі діячі української культури, як П.Кирчів, Л.Турбацький. Д.Лукіянович, 
Я.Весоловський га ін. Найвищого свого злету, особливо, що стосується 90-х років 
минулого століття, буковинський часопис досяг, на нашу думку, у 1895-1897 рр., 
в період праці на посту редактора Осипа Степановича Маковея - відомого на той 
час в Галичині і на Буковині письменника, літературного критика і публіциста.

Багатогранна художня творчість О.Маковея вже стала об’єктом пильного 
дослідження українських літературознавців (див.: Погребенник Ф. Осип Маковей. 
Критико-біографічний нарис.- К.. 1960; Засенко Осип Маковей. Життя і творчість.- 
К., 1968 та деякі інші). Що ж стосується редакційно-видавничої, журналістської 
діяльності автора історичної повісті «Ярошенко» у галицьких та буковинських 
періодичних виданнях кінця XIX початку XX ст. (»Зоря», «Буковина», 
«Літературно-науковий вісник», «Промінь» та ін.), то вона менше вивчена, хоч 
про неї йдеться у вище згаданих дослідженнях та в статтях Ф.Погребенннка (Осип 
Маковей - редактор // Рад. культура. 1957. - 22 серпня), В.Лесина та О.Романця 
(Осип Маковей у Чернівцях // Рад. Буковина.- 1962. - 24 серпня), О.Романця 
(Маковей і Буковина // Рад. Буковина. - 1967.- 23 серпня).

Особливої уваги заслуговує досі не до кінця з ’ясована роль О.Маковея 
як редактора «Буковини». Важливого значення у вивченні цього питання 
набувають архівні матеріали: епістолярій, автобіографія (1924 р.) О.Маковея, 
які зберігаються у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури 
ім. Т.Шевченка НАН України. Найціннішими є самі примірники «Буковини» за 
1895-1897 рр. (фонди наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету ім. 
Ю .Федьковича). В них рукою О.Маковея розшифровано авторство багатьох 
цікавих для нас публікацій, підписаних криптонімами, або взагалі без підпису.

О.Маковей прибув до Чернівців зі Львова у березні 1895 р. і зайняв пост 
редактора «Буковини». Головне завдання він бачив у тому, щоб відродити і 
втілити у життя програму газети, яка зводилася до того, щоб «поставити.народ 
руський (український - О.П.) Буковини на рівний ступень духовного і морального 
розвою з іншими народами [...]» (2, 1888.- 1 січня).



Важко було розібратися молодому редакторові у складних обставинах 
суспільного життя Буковини і Галичини. До того ж редакторська діяльність 
О.Маковея дещо корегувалася окремими членами «Руської бесіди». Наприклад, 
професор Чернівецького університету С.Смаль-Стоцький писав О.Маковеєві: 

»/«Я є властителем газети, я Вам маю платити, зо мною ви будете в тісних зносинах 
редакторських і т.д., бо я за все відповідаю» (1.- ф. 59. - №2745).

Збаг ачений досвідом журналістської практики в галицьких виданнях, 
О.Маковей активно включився в редакторську роботу. Пізніше він згадував: 
«Писав так, як думав та вибивав «свою печатку» на газеті» (2, 1909.- 6 січня). 
Редактор виявив неабиякі професійні та організаторські здібності, чітко 
усвідомлюючи, що газета за будь-яких умов повинна залишатися дійовим 
засобом пропаганди національної ідеї, важливим чинником виховання народу. 
З цією метою О.Маковей домагається збільшення тиражу газети. Якщо раніше 
вона виходила раз на тиждень, то з 1 квітня 1895 р. - чотири рази, до того ж із 
літературним додатком «Неділя», а в 1896-1897 рр. - щоденно, крім неділі та 
святкових днів, але вже без літературного додатку. Часопис стає надзвичайно 
цікавим завдяки впровадженню нових рубрик, серед яких перевага віддається 
питанням науки, освіти і особливо літератури та мистецтва; значно посилюється 

 ̂зв’язок редакції з читачами і дописувачами.
Як згадував О.Маковей, умови для праці були поганими. Приватна 

друкарня Чопа в Чернівцях не мала новітнього обладнання і нівечила найкращі 
ілюстрації, а недосвідченість складачів змушувала редактора до пізньої ночі 
вичитувати матеріали.

У перший рік роботи, коли в О.Маковея був єдиний помічник Степан 
Кравчук, не завжди вдавалося роздобути цікаві матеріали для газети і 
літературного додатку до неї, через те редактор «мусів не раз усе сам писати: і 
політичну, і економічну статтю, і оповідання, і вірш, і рецензію - просто все, 
чого треба було для газети» (2, 1909. -6 січня). «Праця була величезна і її можна 
зробити лише при молодечім захваті» (1, ф. 59.-№2726), - писав у автобіографії
О.Маковей.

О публікування О .М аковеєм  цікавих статей із національного 
політичного, соціально-культурного життя сприяло зростанню авторитету 
редагованої ним газети. «Буковина» намагалась відгукуватися на пекучі проблеми 
із життя не тільки українського, але й інших слов’янських народів. У рубриках 
«Телеграми Буковини», «Хроніка з України», «Дрібні вісті», «Новини» часто 
йшлося про соціальні, національно-визвольні рухи східнослов’янських народів 
та країн Західної Європи.

«Буковина» неодноразово виступала проти у ти ск і в^кр  аї н ц і в у царській 
Росії. Так, у редакційній статті «Власна культура» (2, 1897.- 9 листопада), в основу 
якої ліг лист до газети Невідомого автора із Наддніпрянської України, викривалась 
антинародна політика царських властей, що придушували розвиток духовних 
сил українського народу. Автор закликав національну інтелігенцію «підпирати» 
всіма силами школу, рідну літературу і науку». З перших днів роботи в редакції 
«Буковини», як бачимо із змісту газети, О.М аковей виступив захисником і 
пропагандистом національної української культури. Він відстоював вільний 
розвиток української мови, схвально відгукувався на ініціативи щодо відкриття 
нових видавництв для випуску більшої кількості книг, в тому числі для дітей. 
Редактор бачив єднальну роль української мови у справі спілкування розділених
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частин України. «... Малоруська літературна мова в Галичині і на Україні - одна 
і та сама, малі різниці між ними вже вирівняні, і тепер нема причини боятися 
роздвоєння між російськими і австрійськими українцями на точці літературної 
мови», - відзначав редактор у статті «З розправи над малоруським питанням» (2. 
1898.- 29 червня).

З метою швидшого відродження громадсько-культурного життя 
буковинського краю О.Маковей вирішив насамперед залучити до активної 
творчої праці в газеті свіжі сили - місцеву інтелігенцію, яку в основному 
представляли вчителі і яку потрібно було виховувати. Адже, за словами самого 
редактора, «німецька культура... політичне верховодство волохів від 
кільканадцяти літ надовго задержали розвій руської інтелігенції на Буковині» 
(2,1896.-19 травня). О.Маковей підтримував кожну творчу постать серед адресатів 
«Буковини», бо з власного досвіду знав, «що значить добре слово, заохота і 
подяки» (2, 1909.- 6 січня). З особливою увагою ставився до письменників- 
початківців, сприяв видрукуванню їхніх творів у газеті та в літературному 
додаткові «Неділя». Піклування О.Маковея про обдаровану молодь було прямим 
продовженням започаткованої Ю .Ф едьковичем справи по згуртуванню 
письменницьких сил Буковини в кінці XIX століття.

Більш ніж три десятки молодих авторів зумів залучити редактор до 
співробітництва в газеті. Серед імен, появі яких в українській літературі кінця 
XIX початку XX ст. значною мірою завдячуємо О.Маковеєві, слід назвати Євгенію 
Ярош инську. Час від часу в «Буковині» з ’являлися оповідання молодої 
письменниці: «Понад Дністром» (1895), «Липа на межі» (1897), «Єї повість» (1897), 
а на початку 1898 р. друкуються підготовленні, очевидно, ще О.Маковеєм перші 
частини її найкращого твору - повісті «Перекинчики».

При сприянні О .М аковея активно публікувався у «Буковині» 
письменник та педагог Іван Бажанський (»Мертвецька Єлена» (1896); «Комісія»’. 
(З оповідань селянина)» (1897); «Пригоди на ярмарку» (1897) та ін.). «Образками 
з природи» (1897), про які схвально відгукнувся чеський літературознавець 
Ф.Ржегорж, в газеті дебютував інший обдарований буковинець - Іван Синюк, а 
його брат Антін був представлений оповіданням «Явдоха» (1897).

Через буковинський часопис в нашу літературу прийшов відомій! 
майстер новели Марко Черемшина. У двох квітневих номерах газети за 1896 р. 
побачило світ перше оповідання Івана Семанюка «Керманич», підписане 
псевдонімом «Марко Черемшина». Пізніше, у 1897-1898 рр., тут був надрукований 
його цикл поезій у прозі «Листки».

Особливо ж багато як редактор і літературознавець зробив О.Маковей 
у становленні О.Кобилянської на плідний шлях служіння українській культурі. 
Він відчув у її творчості свіжий, оригінальний подих письма, такий співзвучний 
його світоглядові та  завданням  газети. Д опом агаю чи О.Кобилянській 
вдосконалю вати знання з української мови, О .М аковей дбав, щоби в 
якнайкоротший час її високопробні твори були представлені на суд читачів* 
«Буковини». За два роки газета надрукувала новели «Мужик», «Жебрачка», «Час», 
«У св. Івана», повість «Царівна» та ін. Одночасно із публікацією в «Буковині» 
творів письменниці починається і їхнє серйозне осмислення критикою. Першим 

г грунтовним відгуком про творчість О.Кобилянської стала стаття О.Маковея, 
яка так і називалася «Ольга Кобилянська» (2, 1896.- 19 травня). В ній, зокрема, 
відзначалося, що українська література в особі O.Kqбилянcькoï «зискала силу
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першорядну, освічену всесторонньо і вправну», автор пророкував тій силі велике 
майбутнє.

Із молодшої генерації західноукраїнських письменників на сторінках 
«Буковини» виступали В.Щурат («Пнтомець»), С.Ковалів («Лапка на тхорі»), 
С.Яричевський («Пустка»), Т.Галіп («Перші зорі») та інші. З доробку 
представників старшого покоління зустрічаємо оповідання Ю .Федьковича 
«Дурний гуцуляк» та «Ангіль хранитель», С .Воробкевича «Амбросій 
Остапкевич» і «Хто винен?».

Прагнучи перетворити «Буковину» з локального видання в 
широкознаний громадський і літературно-художній орган редактор пропагував 
у ній твори Т.Ш евченка, М арка Вовчка, С .Руданського. Б.Грінченка,
0.Кониського, М.Вороного та інших письменників Наддніпрянщини. Пізніше 
він згадував: «... Стілько дописів з України (мається на увазі Східної - О.П.) як у 
роках 1895-1897 не було у «Буковині» ні передше, ні пізніше» (2, 1909. - 6 січня).

Заслуговує уваги факт, що читачем і дописувачем газети був український 
поет-засланець Павло Грабовський, творчості якого в 1899 р. О.М аковей 
присвятив окреме дослідження. Перебуваючи на засланні у Вілюйську, поет 
листувався з О.Маковеєм, надсилав до «Буковини» свої вірші та переклади з 
російської поезії. Архівні матеріали свідчать і про те, що «Буковину» знали й 
читали політемігранти в Лондоні. Зокрема, редактор «Листков фонда вольной 
русской прессы в Лондоне» Ф.Волховський у листі до редакції від 22 квітня 1895 
р. просив надіслати як «Буковину», так і літературний додаток «Неділя» в заміну 
на лондонське видання.

Періодично «Буковина» інформувала читачів про новини російського 
культурного життя, друкувала переклади творів російських письменників, 
зокрема, М.Некрасова («В кінці ліс не горить», «Зелений шум», «Катруся», 
«Колисанка Яремкові», «Пісні», «У дорозі» та ін.), М.Лєрмонтова («Боярин 
Орша»), Г.Успенського («Не билиця, але й не казка») та ін.

Не обминав редактор увагою західноєвропейські літератури. Читачі мали 
змогу познайомитися з перекладами творів угорської (Р.Таборі), польської 
(Л.Страшевич), сербської (Д. Якшич), німецької (Л.Весткірх), французької (Гі де 
Мопассан), датської (І.Якобсен), норвезької (Х.Вінтергієльм), американської 
(Марк Твен) та інших літератур.

Чималої історико-літературної ваги надавали «Буковині» літературно- 
критичні статті, рецензії, фейлетони, інформаційні замітки, авторами яких були
1.Франко, В.Гнатюк, В.Щурат, Т.Галіп. Художнє і літературне спрямування 
«Буковини» значною мірою визначали виступи самого О.М аковея. Окрім 
художніх творів , написаних протягом 1895-1897 рр. (повість «Залісся», 
оповідання «Вуйко Дорко», «Мій прадід», «Клопоти Савчихи», «Стара мадьярка», 
поетична збірка «Подорож до Києва»), привертаю ть увагу й історико- 
літературні, критичні матеріали О.Маковея: статті «Вік наших письменників», 
«З історії нашої літератури» (Головні прикмети і напрями, форми і зміст 
українсько-руської літератури XIX століття), «З’їзд письменників», «Ольга 
Кобилянська», рецензії на оповідання А.Чайковського «Бразилінський гаразд», 
«Олюнька», фольклорно-етнографічні нариси «Писанки» і «Танці». Ведучи мову 
про обсяг літературно-художніх праць, друкованих в «Буковині» за три роки 
(1895-1897), О.Маковей у статті «Молоде покоління» (2,1897.-6-8 листопада) писав: 
«Якби іх [...] зложити разом, то вийшло би з десять томів по 400 до 500 сторін
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малої 8-ки».
Як бачимо, редактор вів надзвичайно плідну діяльність в очолюваній 

ним газеті, що за умов австрійського панування допомогло вивести багатьох 
західноукраїнських інтелігентів кінця минулого століття на широку дорогу 
національної літературної та культурно-громадської діяльності.

Редакторський талант О.Маковея, роль, яку відіграла «Буковина» у 
політичному та літературному житті України в 1855-1897 рр.. помітили видатні 
діячі того часу. Так, І.Франко у статті «Реалісти чи кар’єристи?» писав: «В останніх 
часах без сумніву найбільше гомону на українсько-руській землі робить 
чернівецька газета «Буковина». Редагована живо і талановито, вона сильна, 
особливо в критиці старого руського народовецького шлендріану і з того погляду 
певно заслуговує на повне признання» (5, 73-74). М.Коцюбинський у листі до 
О.Маковея від 22 серпня 1896 р. відзначав: «... За останній час «Буковина» під 

, кермуванням такого талановитого і рухливого редактора (кажу це цілком щиро) 
стала цікавішою, живішою й вартнійшою газетою» (1, 59.- №1338).

Зазначимо, що в оцінці подій політичного характеру «Буковина» часів 
її редагування О.Маковеєм, та. й не тільки тоді, не завжди була послідовною. 
Поруч з матеріалами, які виражали настрої переважної більшості українського 
населення краю, часто під тиском духовних зверхників редактора, друкувалися 
дописи авторів, що, за словами О.Маковея, «не признавалися до реальної політики, 
а навпаки, стояли на противні боці...» (2, 1909.- 6 січня). За це редактора гостро 
критикували Леся Українка та І.Франко. У журналі «Народ» (1895. - №9) Леся 
Українка надрукувала статтю «Безпардонний патріотизм», спрямовану проти 
політики угодовства, запобігання перед австрійською владою, якими був 
пройнятий цикл статей «Наші національно-політичні відносини», що 
друкувалися без підпису в «Буковині». У цьому ж часописі поетеса вмістила 
сатиричний вірш «Пророчий сон патріота (посвята шановному редакторові 
«Буковини»)», спрямований проти деяких виступів газети на церковні теми.

У 1896 р. І.Франко в журналі «Житє і слово» вмістив статтю «Реалісти чи 
кар’єристи?», де піддав критиці матеріал «Політика реальна», надрукований 
«Буковиною» 19 березня 1896 р. Невдовзі у відповідь на І.Франкову критику в 
газеті з ’явилася стаття «Наші ругенські радикали» (2,1896. - 25 вересня). Невідомий 
автор робив нападки на представників радикальної партії і намагався 
заплямувати ім’я Каменяра. В появі цієї, яд згодом назвав її О.Маковей, «брудної» 
публікації І.Франко звинувачував відповідального редактора.

Відповідаючи І.Франкові, О.Маковей у листі від 27 жовтня 1896 р. визнав 
критику справедливою: «...Знайте, що далі таких дописей приймати не буду. І в 
тім моя біда, що евентуально під таке мушу давати свій підпис». Далі автор 
листа додав: «Не гнівайтесь на мене, пане Франко; Ви собі по таких статтях вірте 
чи не вір і с, але я серцем чую, що поважаю вас і буду поважати» (4, 123).

Надалі О.Маковей не раз ставав на захист свого старшого побратима і 
вчителя. Коли недруги цькували І.Франка за статті «Поет зради» і «Дещо про 
себе самого», редактор «Буковини» дав їм гідну відсіч через газету, опублікувавши 
статтю «Любить чи не любить? (Громи на д-ра Івана Франка)» (2, 1897.- 15-16 
травня).

Згодом, у 18Д4 р., з приводу критичних зауважень на свою адресу,
О.Маковей зазначив: «Очевидно, Франко не зі всім годився, що було в «Буковині», 
алей я, редактор, також не зі всім годився. Не за все, що друкувалося в «Буковині»,
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я можу відповідати, бо часопис не був мій...» (І,- ф.59.- №2726, с.13).
Наприкінці 1897 р. через фінансові труднощі тираж газети різко 

скоротився, а сімейні обставини змусили О.М аковея покинути Чернівці і 
переїхати до Львова, де І.Франко запросив його на посаду одного із редакторів 
«Літературно-наукового вісника>уТа восени 1899 р. О.Маковсй знову повернувся 
на Буковину, на цей раз обійнявши посаду викладача української мови і 
літератури Чернівецької учительської семінарії. Зрозуміло, що працювати 
одночасно педагогом і редактором газети, а виходила вона тричі на тиждень, 
було неможливим. Проте, як згадував О.Маковей, у 1900 р. він цілий місяць на 
добровільних началах заступав редактора О .Ш питка, часто допомагав 
опрацьовувати редакційні матеріали. Впродовж 1899-1909 pp. О.Маковей активно 
співробітничав у «Буковині». В цей період побачили світ його літературознавчі 
статті про життя і творчу діяльність Ю .Ф едьковича, Сидора та Григорія 
Воробкевичів, інших письменників. Остання публікація О.Маковея в «Буковині» 
- «Шипітські берези. Замітки до кількох поем Федьковича» - датована 27, 30 жовтня 
1909 р.

Вважаємо, що «Буковина» наприкінці XIX ст. значною мірою виконала 
ті завдання, які ставив перед нею редактор. В першу чергу, газета започаткувала 
нову хвилю національного відродження на Буковині, дала новий стимул 
національному рухові. Вона виявила і покликала до активного творчого життя 
багатьох талановитих представників української інтелігенції краю. Завдяки 
наполегливій праці О.Маковея «Буковина» набула ваги загальноукраїнського 
періодичного видання, стала відомою і поза межами України.

Про відданість своєму народові, любов до щирого слова, зрештою, чесну 
працю на редакторській ниві в Чернівцях, свідчить спогад О. Маковея на схилі 
життя: «Я можу з чистою совістю сказати, що я майже три роки писав не за 
гроші, як наймит, тільки з приємністю і посвятою для народної справи» (1,- ф. 
59.- №2726,14). Діяльність О.Маковея як редактора газети «Буковина» - то глибокий 
слід у розвитку української літератури і журналістики. Тому, досліджуючи цю 
грань його творчого життя, все більше переконуємося у правоті слів відомого 
літературознавця О.Засенка про те, що після М.Драгоманова, І.Франка, М.Павлика 
і Лесі Українки О.М аковей безперечно був одним з видатних публіцистів в 
українській літературі дореволюційної доби.
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Світла** Кирилнж

ПОВІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА»: СВОЄРІДНІСТЬ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МІФОЛОГІЧНОГО СЮЖЕТУ

Інтерес до античного світу спостерігається в українській літературі з 
давніх часів, адже засвоєння традиції античності допомагало завойовувати й 
утверджувати міцніші позиції у світовому літературному процесі. Не оминула 
увагою цей своєрідний культурний материк і О.Кобилянська, у творчості якої 
особливе місце посідає повість «Ніоба» (1904), єдиний твір, де вона використовує 
давньогрецький міфологічний сюжет.

Показово, що погляд на проблему «О.Кобилянська й античність» ніколи 
не був однозначний. Пояснюється це насамперед різними підходами до ідейно- 
естетичної концепції повісті «Ніоба», інших творів української письменниці 
(приміром, повістей «Земля», «В неділю рано зілля копала», де також «немов у 
грецьких трагедіях, якесь призначення /.../ невидимо керує долею її дійових осіб» 
(5, 30).

І хоча літературознавством неодноразово робилися різнопланові 
спроби належно оцінити «Ніобу» О.Кобилянської, все ж рамки вульгарно- 
соціологічного підходу не давали такої можливості. Звідси - твердження про 
«викривальну силу повісті» (9. 131). Подибуємо й інші оцінки в дусі часу, як-от: 
«Повість «Ніоба» цінна оригінальною спробою повернути античний сюжет на 
боротьбу з релігійними забобонами, що стали причиною трагедії сім’ї» (1, 239) і 
т.д.

Безперечно, подібні висловлювання є даниною часу і невдалою спробою 
«прив’язати» погляди О.Кобилянської до певних ідеологічних засад (скажімо, 
антирелігінності), хоча спектр думок, почувань української письменниці виходить 
за рамки буденного, узвичаєного. Н евипадково, залучаючи у свої твори 
конкретний життєвий матеріал, О.Кобилянська видобувала зі скарбниці світової 
пам’яті такі образи і сюжети, які б допомагали глибше осягнути трагедію людської 
душі. З цим, власне, і стикаємося в повісті «Ніоба».

Варто зазначити, що антична міфологія привертала увагу письменників 
насамперед постановкою «вічних» проблем буття людини у світі, універсальністю 
загальносстетичних чинників, можливістю «наповнення» традиційної образно- 
змістової структури новими ідеями, почуттями й думками людини свого часу.

Тож не випадковою є поява в літературі таких творів, як «Іфігенія в 
Тавріді», «Кассандра» Лесі Українки, «Герострат», «Гея» В. Самійленка, «Ніоба» 
О .К обилянської, «Кассандра» Г.Ейленбурга, «Ахіллеїза», «Акрополіс» 
С.Виспянського та ін.

З багатьох причин, як зазначає дослідник традиційних сюжетів А.Нямцу, 
найбільшій трансформації в європейських літературах різних культурно- 
історичних епох піддавалися давньогрецькі міфологічні сюжети. Уже в античній 
літературі формується тенденція змістового переосмислення міфологічного 
сюжетно-образного матеріалу, його ідсйно-семантичного пристосування до 
вимог нового часу (8, 112).

Але треба зауважити, що результатом подібних переосмислень у 
наступні епохи стало не лише зміщення змістових аспектів трансформації тих 
чи інших античних мотивів та образів, а й певна орієнтація на людську
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«заземленість». Сказане безпосередньо стосується і сюжету, пов'язаного з Ніобою. 
Варто відзначити, що впродовж віків концепція міфа про Ніобу не зазнала якісних 
змін, хоча постійно привертала увагу письменників. Певні змістові аспекти 
трансформації образу Ніоби не можуть порушити загальну сюжетну схему, 
хоча завдяки новому ідейному навантаженню, філософському підходу здатні в 
конкретній екзистенційній ситуації розширити загальновідому семантику образу 
Ніоби.

Показово, що навіть античні автори по-різному викладали міф про 
Ніобу. За енциклопедією «Мифы народов мира», Ніоба, донька Тантала, дружина 
царя Фів Амфіона, похвалялася тим, що має багато синів і дочок, протиставляючи 
себе богині Лето, у якої було лише двоє дітей (Артеміда і Аполлон). Обурена 
богиня скаржиться своїм дітям, і ті вбивають усіх дітей Ніоби. Від горя Ніоба 
перетворилася на скелю (7, 222).

Гомер, подаючи міф про Ніобу в «Іліаді», робить акцент на змінності 
людської долі, порушуючи насамперед проблеми етичного плану. Не оминув 
увагою образ Н іоби й Овідій у «М етаморфозах». Тут маємо своєрідне 
моралізаторське повчання, що випливає із конфлікту між гордовитим, але слабким 
героєм та сильним богом, який здатний помститися за образу. Але власне 
філософською проблемою цей конфлікт стає в Есхіла, який уперше спробував 
передати силу трагізму античної героїні. В трагедії Софокла «Антігона» також 
подибуємо згадку про Ніобу. Тут вона є символом смутку, людського горя.

Отож, як бачимо, навіть у рамках античної літератури спостерігалося 
неоднозначне освоєная м іф ологічної сю жетно-образної структури, що 
відкривало можливості різнопланової трансф орм ації цього образу 
письменниками наступних епох. Причина криється насамперед у податливості, 
відкритості міфологічних пластів і - з іншого боку - в нагальній потребі епохи- 
реципієнта віднайти  загальновідом ий сюжетно-образний «каркас», щоб 
наповнити його новим змістом, дбаючи при цьому про економію художніх 
засобів.

Власне, епоха кінця XIX - початку XX ст. подає чимало зразків «обробки» 
міфологічного матеріалу. Але, як зазначає О.Турган, на зламі цих століть у , 
сприйнятті античності на перший план було висунуто не епіку Гомсра й не 
епопеї Вергілія, що характерно для рецепції античності до Ніцше й Бахофена, а 
античну трагедію і той пласт міфології, з якого вона виростала (особливо 
«Прометей прикутий» Есхіла). Тому Леся Українка і її сучасники в українській 
та інших літературах обирають в античності найтрагічніші сюжети й характери
(10,4).

Але, на наш погляд, у цьому контексті варто відзначити й таку 
особливість: письменники кінця XIX - початку XX ст. сприймають античні сюжети 
через призму багатовікового культурного досвіду людства, підсвідомо вдаючись 
до певних контамінацій, залучаючи значно ширший сюжетний матеріал, аніж 
їхні попередники.

Щодо образу Ніоби, то, як припускає В.Моренець, уся пізніша трагіко- 
героїчна концепція образу жінки-матері (в українській літературі її розвинула 
Леся Українка) сягає коренями есхілівського розуміння міфа (6, 42). Це так, але 
(зауважмо!) і в Лесі Українки (вірш «Ніобея»), і в О.Кобилянської (повість 
«Ніоба») поняття «міф» набуває ширшого в онтологічному розумінні значення, 
виходить за рамки узвичаєної міфологічної структури. Співвідносячись з історією
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Як відомо, міф характеризується трьома ознаками: 1) злиттям реального 
й ідеального; 2) підсвідомим рівнем мислення: 3) синкретизмом сприйняття (2.
170). Отож, опрацьовуючи міфологічний сюжет, автор мовби витворює своєрідний 
«код», підсвідомо залучаючи у твір різнопланові міфологічні структури, що 
надають тому чи іншому образу певної всеосяжності. Власне, «парадигматичний 
набір архетипних мотивів створює умову для розуміння тексту, саме це розуміння 
базується на знанні правил співвіднесеності минулих прецедентів з реальними 
подіями» (10, 12).
Такі акценти в даному контексті не випадкові, оскільки, оцінюючи, приміром, 
повість О.Кобилянської «Ніоба», дехто з літературознавців вважав, що вчинки 
окремих персонажів недостатньо вмотивовані. До того ж авторці закидалося те. 
що її «цікавить не стільки процес виховання молоді, скільки його наслідки» (9, 
77).

Не можна погодитися з подібними висловлю ваннями, адже 
О.Кобилянська чимало місця відводить у творі характеристиці вчинків окремих 
дітей Анни Яхнович, хоча в античному сюжеті про Ніобу цьому аспекту майже 
не приділяється увага.

О.Кобилянська, на відміну від своїх попередників, акцентує увагу, 
власне, не так на долі Ніоби (Анни Яхнович), як на долях її дванадцяти дітей. Її 
трагізм саме і виявляється у трагічній долі синів і доньок: «О ви дорогі, прегарні 
діти! Що за потугу криєте ви в своїх грудях? Усіх вас майже в одну пору пориває 
вона з собою без пощади, а ви все ж мені всі були чисті й добрі, мов ті квітки!..»
(4.105).

’ Цікаво, що ніхто з античних авторів не пробував осмислити долі дітей 
Ніоби. Можливо, тому і кількість їх подається різна. За Гомером, у Ніоби було 
шість синів і шість доньок, за Гесіодом і Піндаром - десять синів і десять доньок. 
Афінські трагіки приписували Ніобі чотирнадцять дітей (сім синів і сім доньок). 
Існувала версія міфа, за яким Артеміда пожаліла наймолодшу доньку Ніоби, був 
також варіант: лкивим лишився молодший син (7, 222).

Відомо, як уже зазначалося вище, що в основу твору української 
письменниці ліг конкретний життєвий матеріал. Але внутрішній зв’язок між 
реальною жіночою постаттю і протообразом античної Ніоби очевидний.

Зрештою, в повісті О.Кобилянської не всі діти гинуть фізично, ті, що 
залишаються жити, вступаючи в конфлікт з навколишнім світом, зазнають 
поразки в моральному плані. Власну трагедію і трагедію родини найглибше 
усвідомлює Анна Яхнович (Ніоба), яка приречена дожити до певної розв’язки, 
аби бачити, як «їх доля до кінця розвинеться», хоча вона, подібно до античної 
Ніоби, «іноді бувала за них така сильна і відважна, що, здавалося, була б із 
самою судьбою ставала до борби, щоб їм лише добра здобути» (4, 9). Одна з 
доньок, Зоня, як і мати, несе тягар горя в душі, бо наділена від природи багатим 
внутрішнім світом, що також можна вважати певною карою. Зоня, відчуваючи 
на собі перст долі, сама накликає свою моральну смерть. «Ти не знаєш, що в крові 
нашої родини держить не церемонитися багато з своєю судьбою. І ти сам сказав 
мені одного разу, що ми маємо дар своїми власними руками калічити собі свою 
долю» (4, 126), - каже вона нареченому. Навіть вуйко, що виховував її, усвідомлює 
невідворотність «окаліченої» долі («глибоко лежить зародок горя в цілій вашій

і сучасністю, синтезуючи поряд з міфологічним християнський пласт СВІДОМОСТІ
своїх героїв, письменниці творять так званий авторський неоміф.
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родині» (4, 129)).  ̂•
Ще одна деталь, що якнайтісніше пов’язує героїню О.Кобилянської з 

протообразом, - Ніоба приречена сама нести тягар горя («... звикла все терпіти 
сама...» (4. 31)). Її чоловік, священик, помирає, так і не дізнавшись про трагедії 
інших своїх дітей, які ще залишилися на білому світі (Лідки, Олени, Василя, 
Зоні). Антична Ніоба перетворюється з горя в скелю, Анна Яхнович також мовби 
каменіє, сприймаючи власне горе як належне, хоч за нею не було ніяких гріхів, 
адже вона не робила спроби протиставити себе Богові, чоловікові-священику, 
як це вчинила Зоня щодо свого нареченого. Ніоба О.Кобилянської терпить за 
гріхи власних дітей, гріхи, які мовби пов’язалися у замкнуте коло, і нікому із 
нього не вийти непокараним - ні матері, ні жодному з дітей.

Тож, як бачимо, О .Кобилянська поряд з іншими письменниками- 
неоромантиками активно продовжує витворювати міфологему долі, осмислюючи 
її в рамках християнського розуміння людського життя і Божої волі, що панує 
над ним. Досить послідовно ця концепція відтворена у більших за обсягом творах 
О.Кобилянської («Земля», «Ніоба», «В неділю рано зілля копала»). Але найчіткіше 
(в контрасті з реалістично-побутовим контекстом) концептуальний зміст 
міфологеми долі проступає в повісті «Ніоба», зокрема такі важливі його 
характеристики, як неминучість здійснення наперед визначеного, невмолимий 
фатум і т.д.

На наш погляд, звернення О.Кобилянської у ряді творів до міфологеми 
долі не випадкове явище, оскільки навіть у щоденниках молодої письменниці 
подибуємо цікаві з погляду осмислення цієї міфологеми висловлювання, іноді 
навіть суперечливі. Вони допомагають зрозуміти створену О.Кобилянською 
міфологічну модель долі у різних її проявах, хоча, безперечно, немалу роль тут 
відіграють і автобіографічні чинники.

Не можна не погодитись, що Ніоба О.Кобилянської - найбільш нещасна 
з усіх, створених за сюжетом давнього міфа (6, 44). Дехто з літературознавців 
уважав, що причина трагедії А нни.Яхнович, її дітей у «фанатичній вірі і 
забобонності» (1, 238). Але тоді чому ж вона не прокляла чи бодай не викинула з 
серця (як батько) свого сйна Осипа за відступництво і одруження з єврейкою 
Рут, Василя, який висвятився нежонатим, за позашлюбний зв’язок із жінкою, 
Олену за жорстокий вчинок, через який загинула Діда, та й, власне, Зоню за 
«зрадництво». А щодо забобонності, то на цьому Анна Яхнович навіть акцентує 
увагу («батько не терпів ніколи, щоб у його домі піддержувано забобони» (4, 
28))/

Впадає в око така деталь: діти Ніоби не просять прощення в матері за 
свої вчинки, хоч усвідомлюють тягар, покладений на її плечі. «Мамо, ти наша 
дорогі мученице! За що, властиво, натерпілися ви стільки в житті за нас!» - 
звертається до матері Осип (4, 29). «Ви, моя далека мамо, з хрестом, що його 
наложили ваші діти, і який ви самі несли, будьте, ви, мамо, моїм сповідником!» - 
записує у своєму щоденнику Зоня (4, 77). Зрештою, подібні звернення покликані 
поглибити трагізм сучасної Ніоби, як і своєрідний висновок, який чує Анна 
Яхнович з уст сина Осипа, що всі її діти каліки («Старенька мати кивнула головою 
і згадала знов своїх дітей. Всі дванадцятеро, всі вони були свого роду каліки» (4, 
24)). Невипадково авторка вдається до контамінації античного і християнського 
пластів свідомості, беручи за центральний образ жінку. До того ж, чимало героїнь
О.Кобилянської упокорюються долі (Анна Яхнович - фатуму, що тяжіє над її
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родиною, і синові-пиякові Андруші; Олена Ляуфлер («Людина») - обставинам 
життя, Анна («Земля») - Михайлові, Настка («В неділю рано зілля копала») - 
Г р и ц е в і .

І хоча в творчому доробку О.Кобилянської повість «Ніоба» - єдиний 
твір, де вона трансформує античний міфологічний сюжет, ведемо мову про 
витворення нею власного «заземленого» міфа, в якому письменниці вдалося 
органічно поєднати найархаїчніші пласти культури з внутрішнім світом сучасної 
їй людини. Для авторки «Ніоби» античний міф є основою «творчої лабораторії» 
(Дж. Кемпбелл). Своїм універсальним змістом міф поглиблює філософську основу 
твору. Важливим чинником у цьому плані є, як зазначалося вище, використання 
християнської міфологічної системи (дванадцять дітей - число апостолів, біблійна 
жінка Рут, посилання Зоні на XIII лист Св. апостола Павла до корінфійців та й, 
власне, епіграф до твору).

Саме вічні теми, образи, мотиви відіграють для письменника роль 
своєрідного каталізатора, ними немовби перевіряються загальновідомі й завжди 
загадкові істини. Як стверджує О.Турган, пропущені через індивідуально- 
художню свідомість, вони набувають метаісторичного характеру, бінарного 
естетичного коду: з одного боку, локально-індивідуального витвору, а з іншого 
-глобально-всепоглинаючого (10, 16).

Проблеми, що ставилися письменниками у контексті духовних пошуків 
людства на зхламі XIX і XX ст., визначалися насамперед об’єктивними 
закономірностями літературно-художнього процесу, який в універсальних 
загальноестетичних критеріях античної міфології шукав відповіді на важливі 
питання сучасної йому доби. Модель античної культури виявилася саме тим 
архетипом, який зміг охопити внутрішній драматизм, трагізм, суперечливість і 
динаміку окремих образів у рам ках певної конкретно-історичної епохи. 
Актуальність подібних «наповнень», інтерпретацій безперечна.

У цьому контексті дещо застарілою видається теза про приреченість на 
поразку не лише Ніоби (Анни Яхнович), а й «тогочасної філософської основи 
твору» (6, 44). На нашу думку, саме в цій повісті українській письменниці вдалося 
органічно поєднати традиційний матеріал з сучасністю. Адже, як зазначав 
А.Гулига, для сучасного письменника можливе не стільки життя в міфі, скільки 
«робота над міфом», використання його в своїх художніх цілях (2, 173). Власне, 
в «Ніобі», окрім конкретних життєвих реалій, міфологічного тла, виразно (іноді 
створюють конфліктну ситуацію) висловлюються авторкою проблеми соціально- 
філософського плану. Вони навіть стають своєрідним осердям, навколо якого 
«розігрується» трагедія дочки Ніоби XX ст., Зоні, і її нареченого Олекси. То чи 
приречені бодай на неактуальність думки О.Кобилянської, вкладені в уста своїх 
персонажів, про народ, його становище і «будучність», вроджену патологію 
зрадництва?

Без сумніву, письменниця не могла обмежитися «чистою» моделлю 
античного міфа, вона «прив’язує» його до конкретно-побутових реалій 
тогочасної доби. Але філософський погляд О.Кобилянської на світ, людину в 
ньому в рамках модерністського руху, який «ототожнювався з переборенням 
провінційності й боротьбою за європейського рівня техніку» (3, 11), - сприяли 
появі неординарного з погляду трансформації античних міфологічних мотивів 
та образів твору.
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Анатолій Нямцу

Є В А Н ГЕ Л Ь С Ь К А  Т Е М А  У Л ІТЕ РА Т У РІ XX гг.
(теоретичний аспект)

Функціонування євангельського матеріалу, як і інших традиційних 
структур, винятково багатогранне за формами і способами його трансформації. 
Це дописування, продовження, формально-змістове осучаснення, національно- 
історична конкретизація хронотопу, перекази, наукові тлумачення. Літературна 
історія Ісуса Христа, Юди Іскаріота і Понтія Пілата переконливо показує, що їх 
чисельні «воскресіння» у ряді творів здійснюються в напрямку предметно- 
побутової та емоційно-психологічної об’єктивізації новозавітного матеріалу, 
всебічного дослідження їх аксіології і поведінкових комплексів.

У зв’язку з цим слід відзначити особливу роль «Життя Ісуса» Е.Ренана, 
котре стало своєрідним «першопоигговхом» для принципово іншого, порівняно 
з попередніми епохами, осмислення євангельських образів у літературі в руслі 
традицій історичної школи. Багато авторів полемізували, розвивали або 
категорично заперечували положення і метод цієї книги, проте більшість значних 
інтерпретацій євангельського сюжетно-образного матеріалу в XIX - XX століттях 
продовжувала поглиблене дослідження історичних, соціально-ідеологічних і 
психологічних факторів, які визначили високий трагічний смисл діянь Ісуса 
Христа. Історична белетризація життя Месії та інших персонажів у книзі Ренана, 
незважаючи на очевидні відступи від канону, дозволяла наповнити євангельські 
«схеми» реалістичною  ж иттєво-побутовою  конкретикою , розробляти 
багатоаспектні онтологічні та поведінкові моделі (Ф.В.Фаррар «Життя Ісуса 
Христа», М.Поміліо «П’яте євангеліє», Х.Л.Борхес «Євангеліє від Марка», 
ЕЛюдвиг «Син Людський», Ф.Моріак «Життя Ісуса», О.Мень «Син Людський» 
та ін.).

Окрім спроб цілісної «реконструкції» життя євангельських персонажів, 
у світовій літературі є величезна кількість прикладів актуалізації Нагірної 
проповіді, в яких етичні максими Христа осучаснюються і піддаються національно- 
історичній конкретизації (М .І.К остом аров «Закон Божий: Книга буття 
українського народу», анонімне «Життя Святого їси, найкращого із синів 
людських», П.Бертоле «Нове євангеліє», Д .С.Лихачов «У мовні заповіді людяності», 
Х.Л.Борхес «Фрагменти апокрифічного Євангелія»). Авторські варіанти Нагірної 
проповіді в літературі свідчать пр*о принципові тенденції використання 
канонічного тексту з точки зору духовних та світоглядних орієнтирів інших 
культурно-історичних епох. Крім того, вони підтверджують і ту обставину, що 
моральний потенціал Нового Завіту настільки глибокий і багатозначний з точки 
зору різних духовно-етичних континуумів, що він забезпечує йому не просто 
стабільне функціонування, але й постійне розширення в різних сферах людської 
діяльності.

Якщо розглядати літературні твори, побудовані на євангельському 
матеріалі в широкому плані, то значна їх частина є варіаціями «ренанівської» 
концепції в таких аспектах: по-перше, літературні тлумачення загальновідомих 
колізій часто дописують чи продовжують канонічні тексти, ускладнюючи їх 
подієвий план соціально-історичними та предметно-побутовими реаліями; по- 
друге, схематизовані новозавітні характеристики персонажів чи їх вчинків
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об’єктивуються численними морально-психологічними мотивуваннями, котрі 
знімають надприродне і незрозуміле для людини; по-третє, для більшості варіант їм 
характерний певний рівень осучаснеиня давніх подій, їх включення в контекст 
духовних пошуків сприймаючої культурно-історичної епохи; по-четверте, 
дописування і продовження євангельського матеріалу створюють у сукупності 
рухому історію життя і діянь Ісуса Христа, є за змістовою суттю екзегезою.

Євангелісти, як правило, не дають оцінок персонажам, однак підкреслена 
«інформативність» їх оповідей створює естетично осмислений і емоційно 
напружений духовний континуум людського буття. У цих оповідях серед великої 
кількості «статистів» яскраво виділяються ті образи, які відіграли визначальну 
або суттєву роль у долі Месії; такими, за євангельськими канонами, є Юда 
Іскаріот, Понтій ЕІілаїг, учні та деякі інші. Так, у Новому Завіті мотивами зради 
послужили втручання сатани і користолю бство, у той же час євангелісти 
підкреслюють усвідомлену жертовність Христа, його знання свого трагічного 
майбутнього.

Ці аспекти й ф ормували основні напрямки переосмислення 
євангельського образу: з одного боку, вчинок Юди розглядається як найбільший 
злочин проти людства (це трактування стало своєрідним архетитюм зради в 
загальнокультурній свідомості); з іншого - секта каїнітів, яка існувала у II ст. 
н.е., пояснювала зраду Юди як виконання учнем вищої волі Вчителя. Якщо перший 
напрямок активно використовувався письменниками для створення в контексті 
творів аксіологічно складних символічних планів, то різноманітні морально- 
психологічні мотивування другого зумовили не тільки інтенсивну розробку 
оригінальних подієвих планів, котрі: часто суперечили канону, але й всебічне 
дослідження складних моральних проблем, що виникали перед індивідуумом в 
екзистенційних ситуаціях. А ктуалізац ія образу Ю ди, вклю чення його 
семантичного комплексу в реалі стично-побутовий контекст здійснюються 
літературою багатопланово і в більшості випадків спрямовуються на життєве 
«опредмечування», морально-психологічну конкретизацію та його людську 
«заземленість». При цьому включення архетипової семантики образу в змістову 
структуру твору відбувається як по лінії використання її аксіологічної символіки, 
яка вже-встановилася з метою надання масштабності та всезагальності певній 
ситуації (М.Є.Салтиков-Щедрін «Христова ніч», А.Немоевський «Проклятий», 
Ст.Пш ибиш евський «Ш ляхам » Казна»)-, так і уподібнення євангельської 
абстракції конкретній життєвій колізії, поведінковому виявленню психологічного 
типу (А .В альделомар «Очі Ю ди», М .А .А стуріас «С трасна п ’ятниця», 
О.І.Солженіцин «У крузі першому»).

Відносна однозначність інтерпретації образу Іскаріота протягом його 
багатовікового літературного функціонування переживає якісні зміни на зламі 
XIX - XX ст. На перший план виходить не констатація факту зради, а дослідження 
морально-психологічних мотивувань вчиненого з точки зору національно- 
історичної своєрідності конкретної літератури та загальнолюдських етичних 
уявлень. Розроблювані вченими філософські, соціально-ідеологічні, національно- 
історичні, етичні концепції й трактування євангельської колізії (Г.В.Ф.Гегель. 
Ф.В.Фаррар, Г.Брандес, С.Соловйов, Ф:Ніцше, О.Гассієв, А.Ревіль, М.О.Морозов, 
С.Булгаков, М.О.Лосський, К.Каутський, Д.С.М ережковський), набувають 
багатопланового розвитку у власне літературних інтерпретаціях. За очевидною 
у ряді версій політизацією новозавітних подій лежить логічно виправдане
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прагнення авторів зрозуміти трагедію майже двотисячолітньої давності через 
знайомі аналогії, набутий людством ідеологічний і моральний досвід.

Більшість таких трактувань моделює систему онтологічних 
характеристик персонажа з формальним збереженням канонічного хронотоп\ 
який, як правило, внутрішньо осучаснюється за допомогою включення в художній 
контекст актуальних для епохи написання творів ідей та уявлень (Т.Гедберг «Юда. 
Історія одного страждання», М.Голованов «Іскаріот», Л.Андрєєв «Юда Іскаріот», 
Леся Українка «На полі крові», Н.Казандзакіс «Остання спокуса Христа», Г.Панас 
«Євангеліє від Юди» та ін.). Аналіз подібних варіантів слід здійснювати з 
урахуванням тих теологічних і літературознавчих дискусій, котрі виникали після 
їхнього опублікування, виявляючи змістову значимість позачасових, на перший 
погляд, реалій та проблем для епохи-реципієнта.

П отрібно відзначити, що сучасна культура не сприймає 
загальноприйнятих раніше однозначних трактувань ситуації зради. Спрощуючи 
образ Юди, схематизуючи мотиви його вчинку, багато хто з авторів на догоду 
миттєвим соціально-ідеологічним ф акторам  таким чином збіднювали 
загальнолюдський зміст образу Ісуса Христа, об’єктивно знижували сенс його 
діянь. Саме тому літературні версії XX ст. сприймаю ться як своєрідна 
«компенсація» євангельської «простоти». Ускладнення канонічних домінант 
характеру Юди Іскаріота сучасними уявленнями про психологію індивідуума в 
екзистенційних умовах передбачає більш високий змістовий рівень дослідження 
світогляду персонажа, який на рівні буденної свідомості сприймається як 
своєрідний знак певного стану особистості. Однак увага літератури до образу 
Юди, висунення його на перший план сюжетного розвитку не стали реабілітацією 
власне зрадництва, оскільки зміщення акцентів у канонічній системі образів 
дозволяє концентрувати основну увагу на психологічних аспектах традиційного 
матеріалу.

У складній і досить суперечливій системі мотивацій зради, розробленій 
світовою  літературою , можна виділити домінантні напрямки, котрі 
використовую ться багатьм а авторами. Це, перш за все, прагнення Юди 
вивищитися в земному житті над рештою людей чи хоча б частково компенсувати 
те майно, яке він раніше віддав Ісусові (М.Голованов «Іскаріот», Леся Українка 
«На полі крові»); у подібних версіях переважає нерозуміння Юдою та іншими 
учнями вчення Христа про «Царство Боже», яке, за їх уявленнями, є реальне 
земне благоденство при Ісусові-цареві (М'.Валтарі «Тайна царства»).

Досить широко розповсюджені версії образу Юди, у яких сюжетний 
розвиток визначається національно-патріотичними ідеями та концепціями. У 
таких інтерпретаціях особлива увага приділяється соціально-ідеологічним 
реаліям епохи панування Римської імперії над Іудеєю, які драматизуються вірою 
в прихід довгоочікуваного Месії. При цьому Юда часто характеризується як 
вірний та люблячий учень, котрий, зіткнувшись з «бездіяльністю» Ісуса-вождя, 
своєю зрадою намагається спровокувати народне повстання й примусити Христа 
очолити його (С.Черкасенко «Ціна крові», С.Мелас «Юда»).

Особливу групу складають твори, які розроб ^ю ть постулат секти 
каїнітів і стверджують, що зрада Юди стала актбм виконання ним волі самого 
Учителя (Г.Панас «Євангеліє від Юди», О. та Б.Стругацькі «Обтяжені злом, або 
40 років опісля», Ю .Нагибін «Улюблений учень»). Вихідна концептуальна 
однозначність авторських задумів у процесі, художнього втілення піддається
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суттєвому ускладненню за рахунок включення додаткових мотивувань, що мають 
підкреслений особистісно-інтимний характер. Так, у ряді версій Юда, закоханий 
у Марію Магдалину, вбачає в Христові суперника, і це почуття певною мірою 
штовхає його на зраду (Г.Даниловський «Марія Магдалина», Н.Казандзакіс 
«Остання спокуса Христа»). Необхідно підкреслити, що в більшості творів 
простежується складна взаємодія кількох мотивувань, при якому одне з них є 
домінантним, а решта, виконуючи допоміжну функцію, суттєво драматизує 
подієво-семантичний контекст твору, сприяє створенню оригінальної системи 
універсальних конфліктів.

Подібні версії образу Юди Іскаріота переконливо демонструю ть 
багатоваріантність його поведінкових орієнтирів, у той же час ця чисельність 
детермінант (онтологічних, поведінкових, ціннісних) свідчить про їхню своєрідну 
«неповноцінність». Вони можливі і з точки-зору нової духовної реальності 
правомірні, проте подібні версії не заперечують та й не піддають сумніву 
євангельський імператив, а доповнюють його. Саме тому в загальнокультурній 
свідомості образ Юди сприймається як модель втілення найбільш приземлених 
характеристик зради окремої людини певним ідеалам'чи іншій людині. У зв’язку 
з цим можна зробити висновок, що євангельський Ю да помер, але його 
літературне «життя» продовжується і триватиме віки, збуджуючи допитливість 
і огиду, жах перед тим, хто зрадив Сина Людського.

Зрада Юди не була єдиною дією, що привела Ісуса Христа до трагічного 
сходження на Голгофу, оскільки постійне акцентування євангелістами безмежної 
самотності Месії є емоційно-психологічною домінантою усіх свідчень про життя 
та діяння Боголюдини. Кожен із свідомих чи мимовільних антагоністів Христа 
поставлений євангелістами в ситуацію екзистенційногрвибору, яка надзвичайно 
оголено виявила глибинний зміст новозавітних колізій. Такими, окрім Юди, є 
Понтій Пілат, натовп («народ»), що зібрався біля палацу прокуратора, розбійник 
і грабіжник Варавва, замість якого на хрест зійшов Ісус. Це, зрештою, боязливі 
та корисливі учні, котрі в трагічний момент відвернулися від Учителя (в 
останньому випадку не враховуються новозавітні «Діяння»).

Євангельська версія про провокацію первосвящеників осмислюється 
письменниками як демонстрація духовної сліпоти народу, несприйняття ним 
істинного сенсу діянь Христа (К.Хетагуров «Це Чоловік!», Ф.Дюррематт «Пілат»,
Н .Казандзакіс «Христа розпинаю ть знову», Ч .А йтматов «Плаха»). Що ж 
стосується поведінки учнів, то письменники, як правило, концентрують увагу на 
дослідженні причин нерозуміння ними проповідей Ісуса, на їхніх корисливих 
планах, на проявах боягузтва в Гетсиманському саду та на Голгофі (анонімний 
роман «Варавва», Леся Українка «Одержима», П.Карманський «В Гетсимані»).

Серед персонажів-антагоністів Месії особливе місце посідає образ 
римського прокуратора Понтія Пілата, «який у процесі тривалої літературної 
трансформації почав сприйматися як символ боягузливого конформізму. Коли 
раніше доля Пілата після розп’яття Христа, як правило, не цікавила письменників, 
оскільки його роль у цій ситуації жорстко обмежувалася канонічними текстами 
й зводилася до затвердження вироку синедріону, то на зламі XIX - XX ст. 
простежується наростання уваги до внутрішнього світу героя та його подальшої 
долі (А.Франс «Прокуратор Іудеї», О.Маковей «Терновий вінок», С.Вестдейк 
«Останні роки життя Пілата», Н.Королева «Що є істина?», Ф.Т.Чокор «Пілат»). 
При цьому активно переосмислюються численні середньовічні легенди про
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євангельського персонажа, аксіологічні домінанти яких пристосовуються до 
популярних теологічних та наукових концепцій (Е.Ренан, Ф.В.Фаррар та ін.і У 
найбільш значимих трактуваннях образу поступливість прокуратора до вимог 
первосвящеників та,натовпу подається як зрада Істини, зіткнення егоїстичних 
інтересів влади з духовним світом виключної особи, як, зрештою, відмова людини 
від пізнання Абсолюту (М.О.Булгаков «Майстер і Маргарита». Ф.Дюрренматг 
«Пілат», А.Артеменко «Храм Істини»).

Кожен з розглядуваних персонажів зробив особистий внесок у зраду 
Ісуса. При зверненні до них письменників цікавлять не стільки Юда, Пілат та 
інші, які при всій «загадковості» своїх вчинків цілком зрозумілі й підлягають 
поясненню, оскільки сутність їх характерів складає дія. За всіма євангельськими 
персонажами незмінно стоїть «знайомий незнайомець» Ісус Христос, особистість 
і проповідь якого залишаються чи не найбільшою утопічною загадкою людства.

Л ітературна історія Боголю дини надзвичайно багатопланова і 
неоднозначна, її змістові суперечності свідчать про напружену увагу до таємниць 
трагічного буття Христа в людському світі. Активність євангельського персонажа 
сконцентрована в сфері духовного, оскільки його практична соціальна діяльність 
суперечить семантиці Нового Завіту. Ісус-борець, Ісус-вождь натовпу, Ісус- 
трибун - ці людські іпостасі відкидаються свідомістю кожного, хто сприйняв 
хоча б частку духовного титанізму Христа, приреченого на нерозуміння і 
самотність, презирство людей і зраду учнів, усвідомлення необхідності страждань 
та смерті заради воскресіння і повернення в оновлений людський світ.

Від самого початку людей не задовольняла надзвичайна лаконічність 
євангельських оповідей про Христа, який був надто таємничим і позасвітовим. 
Тому вже в часи його канонізації створюються апокрифи не тільки про Месію, 
але й про людей, що його оточували («Євангеліє від Петра», «Євангеліє дитинства», 
«Євангеліє від Хоми», «Євангеліє від Марії»). Крім того, у народній свідомості 
протягом віків поширювалася впевненість у тому, що після воскресіння Ісус 
залишився на землі, нагороджуючи доброчинність та караючи гріхи. Цей момент 
протягом тривалого часу активно експлуатувався фольклором, а пртім перейшов 
у літературу (О.М .Афанасьев «Народні російські легенди», Е. де Кейрош 
«Зворушливе чудо», С.Лагерльоф «Сказання про Христа», М.С.Лєсков «Христос 
в гостях у мужика»). Під впливом подібних версій у літературі XIX - XX ст. 
образи Месії та його супутників досить часто використовуються письменниками 
за принципом ототожнювання звичайних людей з євангельськими персонажами 
(Б.Перес Гальдос «Назарій», М.Беті «Бідний Христос із Бомба», В.Борхерт «Ісус 
відмовляється», Х.Ревуельтас «Бог на землі», Р.Бах «Ілюзії. Пригоди Месії 
мимоволі»). Це дає можливість створити реалістичну картину конкретної 
національно-історичної епохи й одночасно надати їй складного асоціативно- 
символічного підтексту, побудованого на синтезі загальнокультурних традицій.

У періоди соціально-політичної нестабільності, принципового 
руйнування основних критеріїв суспільної свідомості євангельські персонажі в 
силу своєї загальновідомості часто відіграю ть роль абсолютних етичних 
орієнтирів, зрозумілих і прийнятних для основної частини суспільства (С.Єсенін 
«Інонія», А.Платонов «Чевенгур», М.Крлежа «Голгофа», Х.К.Браннер «Ніхто не 
знає ночі», X .Лампо «З’явлення Йоахіма Стіллера»). Проблеми «Христос і 
революція», «Христос і насильство» осмислюються літературою надзвичайно 
широко як у підкреслено апокрифічних варіантах (А.Барбюс «Ісус проти

19



триста»  та «Ісус проти Бога»), так і в формі домінантних символів, змістова 
функція яких орієнтована на протиставлення євангельського гуманізму та 
стереотипів тоталітарної свідомості (А.Кестлер «Ніч ополудні», М.Нароков 
«Уявні величини», А.Волков «Занурення в пітьму», Ю.Домбровський «Факультет 
непотрібних речей», К.Сарагоса «І Господь на останньому березі» та ін.).

У літературі XX ст. при моделюванні образу Ісуса Христа і дослідженні 
процесів канонізації його особистості і вчення важливу роль відіграє зміщення 
розповідного центру, що ускладнюється сучасними для авторів трактувань 
соціально-ідеологічними та етичними концепціями, активним використанням 
історико-археологічних, етнографічних, національно-культурних фактів, гіпотез 
та припущень (В.Короткевич «Христос приземлився в Городні. Євангеліє від 
Юди», М.Валтарі «Тайна царства», Р.Іваничук «Євангеліє від Томи»). При цьому 
особистість Боголюдини досліджується письменниками за допомогою великої 
кількості концептуальних поглядів-моделей (О.Володін «Мати Ісуса», Ю.Едліс 
«Святий вечір»), або через трактування його канонічного оточення (М.Бабич 
«Різдвяна Мадонна», В.Вовк «Молебень до Богородиці»). У подібних версіях, як 
правило, негативну оцінку отримує колективна «творчість», орієнтована на 
«обожнюючу» містифікацію, сутність якої полягає в тому, що під впливом 
насильства з боку натовпу окрема людина змушена грати роль Христа (Бога), 
демонструвати здатність творити чудеса (В.Піньєра «Ісус», І.Варшавський 
«Євангеліє від Іллі»). Створювані ідеологічні міфи не тільки руйнують догматичні 
стереотипи сприйняття канонічного матеріалу, але й чітко орієнтовані на 
розмежування істинної сутності християнства та його підкреслено догматичних 
трактувань.

Багато євангельських образів та понять (Юда, Пілат, Гетсимань, Голгофа) 
увійшли в загальнолю дську свідомість, стали загальновживаними. При їх 
використанні літературою євангельська символіка через знання реципієнтами її 
високого трагічного змісту виконує функцію етичних універсалій, які виявляють 
глибинний зміст особистості (ситуації), її реальне значення в бутті окремого народу 
та людства. Ж иття та діяння Ісуса Христа продовжують залишатися чи не 
найбільшою трагічною загадкою і величним прозрінням людства, а відповідно - 
актуальною темою для літератури та мистецтва. Це пояснюється тим, що, як зауважив 
ще євангелісті', «є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус, та якби оте все поодинці 
записати, то, гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг» (їв., 21: 24-25).
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The article considers the theoretical aspects of functioning of 
evangelistic subject-evocating material in the world literature of 
the XXth century. The main concern is given to investigation of 
ontological, behavioristic and axiomatic features of such images 
as Jesus Christ, Judah Iscariot and Pontius Pilatus.
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Володимир Антофійчук

ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХЕТИПУ ЗРАДИ 
В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

«НА ПОЛІ КРОВІ»

Трансформація новозавітних образів і колізій в драматичній поемі Лесі 
Українки «На полі крові» (1909) виглядає принципово суперечливою і складною. 
Тут досліджуються філософсько-психологічні домінанти Юди Іскаріота, який, 
згідно з авторським задумом, не покінчив життя самогубством, як про це 
сповіщають євангелісти, а залишився жити.

Продовження загальновідомої ситуації вимагало від поетеси створення 
оригінального подієвого плану, а також системи складних поведінково-ціннісних 
мотивувань, які б, з одного боку, не суперечили канонічним текстам, а з іншого 
- надавали б можливість розглянути загальновідому ситуацію з погляду нової 
сучасності. Одразу ж підкреслю, що в підтексті твору помітно відчувається знання 
і врахування письменницею численних трактувань образу Іскаріота, які були 
створені світовою літературою XIX - початку XX ст.

Оригінальність розробленого Лесею Українкою сюжетного ходу полягає 
насамперед у тому, що Юда не тільки залишається жити, але й за отримані від 
первосвящеників гроші купує ділянку землі. Інакше кажучи, в підтексті твору 
виникає питання: «А що ж насправді дала Юді його зрада? Подібний розвиток 
євангельської колізії зустрічається у світовій літературі, можливо, уперше.

Крім того, багато нейтральних, на перший погляд, євангельських вказівок 
і мотивувань, об ’єднаних в одному контексті, набуваю ть драматично 
напруженого емоційно-психологічного звучання. Це дозволяє зосередити увагу 
не на тому, що сталося, а на тому, чому і як це відбувалося. У подібних ситуаціях 
впізнання правди провокує світоглядні дискусії, примушує персонажів згадувати 
і розповідати те, що вони, як з’ясовується пізніше, хотіли б забути.

Деякі сучасні дослідники стверджують, що євангельський сюжет для Лесі 
Українки «послужив тільки тлом, оскільки дія перенесена в реальний світ. Поетеса 
поставила собі за мету дати психологічне мотивування вчинку зрадника - 
обмеженої людини, яка через дрібновласницькі інтереси пішла на злочин» (З, 
с.16). З цією думкою погодитися важко, тому що саме євангельський протосюжет 
є тією фундаментальною основою, на якій Леся Українка створює подієвий та 
змістовий плани своєї поеми і навпаки: «реальний світ», про який пишуть 
дослідники, є принципово умовним. Окрім того, цитовані вище автори суттєво 
спрощують систему мотивувань драматичної поеми «На полі крові», тому що 
зрада Юди пояснюється тільки його дрібновласницькими інтересами. Якби так 
було насправді, то твір Лесі Українки не викликав би постійного інтересу у 
дослідників, тому що тоді вчинки Юди мали б цілком канонічне пояснення 
(тридцять срібняків). До того ж євангельські лакуни та недомовки завжди 
надавали письменникам можливість домислювати, дописувати традиційні 
ситуації, наповнювати умовні колізії сучасними проблемами. У даному разі 
слушніше, на мій погляд, говорити про використання Лесею Українкою елементів 
модерністської поетики. Нарешті слід враховувати і те, що подієвий план твору 
підкреслено другорядний, а в центрі оповіді і художнього дослідження 
знаходяться універсальні загальнолюдські проблеми.
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На початку поеми образ євангельського зрадника не персоніфікується 
(він просто Чоловік), тому діалог з Прочанином носить дещо абстрактно- 
інформаційний характер, під час якого здійснюється накопичення важливих 
деталей і характеристик, котрі у подальш ому розвитку драм атичної дії 
провокують ситуацію впізнання:

... ти той Юда,
що вчителя продав (4, с. 141).
Після цього весь оповідний контекст драматичної поеми «На полі крові» 

суттєво зближується з євангельським каноном , однак поетеса надає 
загальновідомим колізіям принципово оригінального звучання. Після впізнання 
Юда починає демонструвати емоційно-поведінкову агресивність. Так, він то 
намагається пояснити причини своєї зради , то дає відверто негативні 
характеристики як самому Месії, так і його оточенню. В такий спосіб Юда, як він 
сам вважає, виправдовує свій вчинок. Підкреслюю, що мотивування Лесі Українки 
в певних аспектах перегукуються з мотивуваннями, які вже розроблялися 
світовою літературою. У системі аргументів Юди на першому плані стоять його 
звинувачення Христа, з якого він намагається зняти ореол величі, зробити його 
таким, як усі звичайні люди. Юда вважає, що Ісус обдурив народ своїм вченням, 
тому що всі його проповіді були пустими обіцянками. Крім того, Юда акцентує 
неспроможність Месії на якісь конкретні дії:

Він не казав про те виразним словом - 
він ні про що не говорив виразно...

А він не вмів нічого довершити.
Все в нього розпливалося в словах...

Байками й загадками він любив говорити... (4, с. 149-151).
Саме в нездатності Ісуса на дії і полягає, на думку Юди, його провина. У 

даному випадку слід враховувати свідчення євангелістів, які багаторазово 
підкреслювали егоїзм та прагматизм учнів Ісуса, що у царстві небесному вбачали 
земне благоденство.

О сновну увагу письменниця приділяє дослідженню  складної 
суперечливої і водночас логічної системи мотивувань, яка привела Ісуса Христа 
на Голгофу. Зосередження на образі зрадника пояснюється насамперед тією 
обставиною, що на початку XX ст. сама проблема зради з ряду об’єктивних і 
суб’єктивних причин набула вельми широкого розповсюдження (Азеф, Гапон та 
І Н . ) .

Леся Українка, безперечно, враховувала соціально-ідеологічні катаклізми 
1905-1907 рр.: не слід забувати й про суперечливе ставлення самої письменниці до 
християнства (насамперед треба мати на увазі його зовнішню сторону, тобто 
церкву). Саме тому Леся У країнка позбавляє ряд євангельських колізій 
надприродного звучання і значення. Вона цілком орієнтується на дослідження 
суперечностей обмеженої буденної свідомості, а також підкреслює, що нездатність 
оточення Христа сприйняти справжній смисл проповідей Месії привела до 
загальновідомої вимоги натовпу: «Розіпни Його!»

Виходячи в цих аргументів, Письменниця і будує драматичну дію поеми 
з урахуванням як суперечностей канонічних текстів, так і реалій початку XX ст. 
1і Юда розчарувався у вченні Христа, він заздрить улюбленим учням Месії,
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відчуває власну обділеність увагою Месії (пор.: «Іуда Іскаріот» Л.Андрєева).
Первісною причиною зради Юди стало його бажання хоча б частково 

повернути собі те майно, яким пожертвував. З погляду обивательської психології 
Юда мав право на претензії до Вчителя, бо, повіривши проповідям, виконав 
його пораду і роздав усе багатство бідним, тобто власними руками зруйнував 
своє забезпечене і благополучне майбутнє.

У багатьох монологах Юди звучить відверта образа на Месію за свою 
обділеність увагою, людським теплом, любов’ю. Зауважу, що мотив нерівності 
учнів Ісуса досить широко розповсюджений у літературних версіях образу 
євангельського зрадника і є одним із провокуючих факторів його розмови з 
первосвящениками. Крім того, за версією Лесі Українки, Юда в розмові з 
Прочанином цілком однозначно заявляє, що сам Месія спровокував його 
постійними репліками про грядуще на зраду.

М онологи Юди, об ’єднані спільними смисловими і морально- 
психологічними домінантами, створюють своєрідне «Євангеліє від Юди», яке 
характеризується крайнім суб’єктивізмом та  індивідуалізмом. У світовій 
літературі XX ст. така форма розповідної переакцентуації пізніше набула досить 
широкого розповсюдження і стала одним із ефективних змістових засобів 
«оживлення» традиційних сюжетно-образних схем, їх якісної, а в ряді випадків 
апокрифічної, трансформації канонічного матеріалу (див.: Г.Панас «Євангеліє 
від Юди», В.Короткевич «Христос приземлився в Городні. Євангеліє від Юди», 
М.Валтарі «Тайна царствія», Р.Іваничук «Євангеліє від Томи» та ін.).

Більшої уваги, на мою думку, вимагає розгляд впливу значних скорочень 
тексту поеми, здійснених Лесею Українкою, на системну взаємодію її проблемно- 
тематичних рівнів у змістовій структурі поемґї. Не піддаючи сумнівам право 
автора на будь-які ідейно-естетично виправдані зміни у плані подій 
загальновідом ого протосюжету, розглянемо логіку світогляду Юди в 
початковому варіанті «На полі крові».

Вилучені Лесею Українкою фрагменти, на мій погляд, у ряді випадків не 
тільки суттєво поглиблюють авторську концепцію «На полі крові», але й містять 
оригінальні пояснення та мотивування, які раніше не розроблялися у світовій 
л ітературі. Так, спочатку розмова П рочанина з Чоловіком носить 
інформативний, емоційно нейтральний характер. Коли ж настає момент Істини 
(впізнання), поведінка Юди якісно змінюється, про що сигналізує авторська 
ремарка: «З одвагою безвихідності змінює свою дотеперішню понуро-потайну 
гутірку на рішучу, до нахабності одверту» (4, с.141). Тепер йому вже не треба, як 
раніше, боятися хресного знамення, недомовляти і лукавити, його войовнича 
думка зосереджена не на виправданні, а на утвердженні свого безумовного права 
на зраду.

Зміна поведінкової ролі персонажа починається із рцени "обговорення 
придбаної Юдою землі, яка прирекла його на важку монотонну працю. 
Одночасно виникає й питання про ціну цієї землі, а також про теперішній 
соціальний статус зрадника, від якого всі відцуралися:

Ніхто не хтів землі продати 
мені після того, як стався вирок.
Усі мов подуріли, мов забули, 
що то ж вони самі лементувались:
«Розпни його, а нам пусти Варавву!»-
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Так і вони рішили,
отож купили сей шматок пустині -
тут буде кладовище для захожих,
а я, бач, сторожем на кладовищі,
то й маю право до сієї нивки (4, с. 312-313).
Саме у вилученому фрагменті драматичної поеми в репліках Юди 

з ’являються звинувачувальні інтонації, відмова персонажа брати на себе всю 
вину за трагедію на Голгофі:

Прочанин. Якби ж я був тобою!
А так - чого ж я вішатися маю?
Юда {уїдливо, дивлячись йому проникло в вічі)

‘ Ти певен, що тобі нема чого.
Прочанин {презирливо здвигає плечима, 
але самовпевненість його зникає)
Цу, се вже ти не теє... знаєш сам...
А... власне, я хотів лиш те спитати,
що як же потім ти дістав сю землю (4, с.312-313).
Очевидне небажання Прочанина продовжувати ним же спровоковане 

обговорення ситуації зради, породжує багатостороннє асоціативно-символічне 
поле, яке надає додаткових смислових інтонацій розповідній структурі. Однак 
дані тексти до кінцевого варіанта не увійшли. Поетеса вилучила і такий фрагмент: 

Ні, треба поспішати!..
Десь тут був ніж...

Мир? Мир? Не хочу миру! Не прощай!
Я не прощаю сам себе! Ісусе!
Мессіє! Сине Божий! Одійди!
Позволь мені сховатись хоч*у пеклі! (4, с.320).
Коментуючи даний текст, К.Сєкарєва стверджує, що «наведені уривки, 

особливо кінцева сцена каяття, суперечили накресленому з самого початку 
образові зрадника, -який виправдовує свій злочин власницькою мораллю. Крім 
того, сцена самосуду (в авторській ремарці сказано: «Похапцем зриває з себе 
пояс і накидає його одним кінцем на ближнє дерево, а другим, зробивши петлю, 
собі на шию». - В.А.), у якій Ю да під впливом розмови з трьома жінками 
усвідомлює свій злочин і, боячися кари, вішається, певною мірою пом’якшувала 
безкомпромісне викриття і засудження зрадництва» (4, с. 320). На мій погляд, це 
твердження надто категоричне, оскільки саме усвідомлення своєї безумовної 
поразки приносить Юді страшенний страх, якого він не відчуває в класичній 
редакції.

Цілком очевидно, що фінал остаточного тексту «На полі крові» змістовно 
відкритий і допускає багатозначність інтерпретації долі персонажа, вносить 
елемент змістової невизначеності. У вилученому тексті простежується якісна зміна 
семантичної тональності монологів Юди, який зустрівся з Марією Магдалиною, 
Саломеею та Сусанною. Якщо після впізнання зрадника Прочанином роздуми 
героя підкреслено агресивні, то у вилученому фрагменті, побудованому на 
євангельському повідомленні про воскресіння Х риста, авторські 'ремарки 
передають вкрай емоційно-психологічну неврівноваж еність Ю ди, повну
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несподіваність для нього можливої нової зустрічі з колишнім Учителем.
Ця реакція пояснюється, на мій погляд, тим, що воскресіння Христа 

відкинуло раніше висунуті Юдою пояснення зради, прибирало багаторазово 
проголошену звичайність розіп’ятого і в підтексті функціонально актуалізувало 
категорію пам’яті: розрахунок Юди на забуття Ісуса і його мученицької смерті 
не справдився; бажана самотність (у цьому плані важлива репліка героя, що 
куплена архієреями земля розташована на території цвинтаря, а сам Юда працює 
на ньому.'сторожем) повернулася перспективою безкінечних «розмов- 
виправдань» з розіп’ятою людиною.

Ремарки («намагається заглушити в собі тривогу», «іронічно тлумачить 
свій страх», «з жахом», «здригнувшись, оглянувся», «намагається голосно сам до 
себе говорити, як той, кому жасно на самоті»; розмовляв він «смутним, 
остерігаючо-докірливим, не своїм голосом», «з острахом», «в божевільному жаху 
кричить, затуляючи то очі, то вуха руками» та ін.) свідчать про злам у психології 
персонажа, крах його надій забути минуле.

Під впливом повідомлення Марії Магдалини попередня статичність 
образу Юди починає зазнавати якісних змін. В його хвилюваннях тепер чітко 
простежується прагнення виправдати себе, усвідомлення безвихідної глибини 
свого злочину, розуміння неможливості продовжувати попереднє життя. У 
першій інтерпретації каяття Юди анітрохи не применшує його провини; навпаки, 
вилучений фрагмент якісно драматизує ситуацію, знімає багатоваріатність ЇЇ 
осмислення.

Страшним потрясінням для Юди стало повідомлення Марії Магдалини 
про те, що воскреслий Ісус простив йому зраду, тому його монолог набуває 
абсолютно песимістичного звучання:

Не хочу бачити його! Не можу!
Скоріш умру!.. «Тепер немає смерті», - 
вона казала... Як немає смерті?
А де ж мені подітися від нього, 
коли він прийде? Я  ж умерти мушу, 
коли Ісус воскрес! Я  з ним укупі 
не можу бути на одному світі! (4, с.319).
Показово, що в остаточному тексті поеми ідея прощення висувається 

самим Юдою як один з найважливіших виправдальних документів вчиненої зради, 
однак у цьому контексті вона функціонально пасивна.

Роздумуючи над вилученою  з першого варіанта поеми сценою,
І.Журавська приходить до висновку, що «чуття художника примусило Лесю 
Українку відмовитися від такої кінцівки. Твір став від цього виразнішим, та 
справа тут не тільки в художній цілісності та закінченості, справа в тому, що 
поява євангельських персонажів, звістка про воскресіння, хвилювання Юди 
переносять дію в інший легендарно-романтичний план, дещо вивищують образ 
самого Юди, роблять його не таким буденним, більш трагічним, а цього, мабуть, 
Леся Українка не хотіла» (2, с.71). На мій погляд, викладене вище доводить 
безпідставність такого категоричного висновку. Справедливим видається 
твердження, що «при осмисленні змістових рівнів поеми «На полі крові» 
необхідно враховувати активність своєрідного «втручання» загальнокультурної 
пам ’яті у процес сприйняття матеріалу, її дифузії у винятково складну логіку 
взаємодії семантичних полів у художньому контексті. Так, важливим для
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розуміння психології Юди є та обставина, що з усіх учнів Христа він, мабуть, 
був єдиним, хто працював на інших. У Лесі Українки цей мотив набуває чітко 
індивідуалістичного підтексту, ускладненого комплексом психологічної 
неповноцінності героя, ображеного байдужістю Вчителя» (І, с. 64):

Яку я втіху мав? За жебраками 
носити торбу, хавтурки збирати, 
попихачем їм буть ні за спасибі!
І що я чув за те? Якеє слово?
«Лукавий! Маловіре!» (4. с. 143).
Осмислення своєрідності трансф орм ації євангельських колізій у 

драматичній поемі Лесі Українки «На полі крові» засвідчує, що українській поетесі 
вдалося створити складну й оригінальну модель загальновідомого матеріалу, 
який трактується з точки зору соціально-ідеологічних реалій початку XX ст. 
Водночас формально-змістові домінанти розглядуваної версії мають численні 
смислові та асоціативно-сим волічні перегуки з традиціям и світового 
загальнокультурного контексту.
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In the poem of Lesia Ukrainka «On the Field of Blood» philo
sophic and psycholological dominant of Juda who according the 
author’s Ischariot version didn’t commit suicide as it is written in 
the Bible but was alive. The Ukrainian poetess created a complicate 
and original model of the general known material which is treated 
from the point of view of social and ideological realia of the begin
ning of the XIX century.
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Галина Драненко, Анатолій Нямцу

СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ ЖІНОК
У ЛІТЕРАТУРІ

У культурі XX ст. процеси «неоміфологізму» набули глобального 
масштабу і характеризую ться суперечливою динамікою актуалізації 
універсальних домінант традиційного сюжетно-образного матеріалу. Це 
Проявляється у якісному посиленні уваги до тих легендарно-міфологічних 
структур, змістові комплекси котрих орієнтуються на дослідження 
екзистенційних суперечностей світу окремої людини, яка змушена протиставляти 
своє «Я» бажанням і намірам оточуючого соціуму (Антігона, Лісістрата, 
Пенелопа, А ріадна, Електра, Федра та  ін.) З міфологічними жіночими 
персонажами світова література різних культурно-історичних епох часто 
пов’язує загальнозначимі соціально-ідеологічні й моральні проблеми, що час від 
часу ставлять цивілізацію в ситуацію екзистенційного вибору. «Камерність» 
почуттів героїнь міфологічних сюжетів у ряді випадків має такі радикальні 
прояви, які впливають на долі не тільки окремих людей, а й цілих поколінь, 
народів, держав.

Суттєва трансформація міфологічних жіночих образів не є специфічним 
явищем світового літературного процесу, вона є органічною частиною найбільш 
загальних тенденцій переосмислення ( руйнування, «вивертання», апокрифізації, 
пародіювання ) міфологічних традицій світовою культурою. Крім того, у всіх 
глобальних і «приватних» конфліктах і протистояннях, що періодично 
сколихують людство,.саме жінка, як правило, є потерпілою стороною. І сказане, 
на наш погляд, справедливе як щодо розпаду однієї дружби, любові, сім’ї, так і 
по відношенню до озброєних зіткнень, взаємознищ ень цілих народів та 
континентів [ 2 ]. Жінка і суспільство, жінка і війна, жінка і чоловік, жінка, яка 
дає життя і відбирає його, — ці та інші опозиції були художньо осмислені на 
матеріалі міфологічних структур уже в античній літературі. Відтоді вони 
постійно привертали увагу багатьох авторів різних часів та народів, а в XX ст. 
у зв’язку з якісними змінами макросоціуму та його духовних характеристик, 
місця в ньому окремої особи, і перш за все, жінки, даний аспект набуває 
особливого морально-психологічного звучання в контексті принципового 
«вільнодумства» світової літератури стосовно загальновідомих’ і 
загальновизнаних традицій.

З багатьох причин найбільш активній трансформації в європейських 
літературах різних культурно-історичних епох піддавалися давньогрецькі 
міфологічні сюжети. Уже в античній літературі формується тенденція змістового 
переосмислення міфологічного сюжетно-образого матеріалу, його ідеино- 
семантичного пристосування до вимог нового часу. Це проявляється, з одного 
боку, в тому, що потенціальний психологізм міфів усе частіше дістає в 
літературних обробках цілком конкретне соціально-ідеологічне і морально- 
буттєве наповнення; з другого — багато авторів підкреслено відмовляються від 
класичних трактувань міфів і часто розробляють їх другорядні або маловідомі 
варіанти.

Наприклад, у «Трахінянках» Софокла дружина Геракла Деяніра посилає 
одяг, просякнутий кров’ю Несса, щоб повернути собі любов чоловіка. Однак уже
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Сенека в трагедії «Геркулес на Еті» вносить зміни до трактування вчинків Деяніри 
: римський драматург пояснює їх ревнивістю героїні та бажанням відомстити 
Гераклові за зраду. Суттєво переосмислюються й інші жіночі образи 
давньогрецької міфології. В поемі Лікофрона «Александра» ( III ст. до н.е.) 
зустрічаємо несподівану характеристику ГІеиелопи, яка, починаю чи від 
гомерівської «Одіссеї», характеризувалася як символ ідеальної, вірної дружини. 
Кассандра Лікофрона називає її «вакханкою в лисячій шкурі, що пиячить» , 
осуджує Пенелопу за зраду Одиссеєві. Подібне трактування образу закріплюється 
в літературі XX ст.: К.Варналіс «Щоденник Пенслопи», Г.Гейслер «Одіссей і 
жінки» [3].

Різнопланового розвитку в літературі набуває ідея боротьби жінок 
проти збройних конфліктів, котра є змістовим центром багатьох міфів і 
літературних творів античності. Так, перенесення конфліктів комедії Аристофана 
«Лісістрата» в соціально-історичну дійсність XX ст. надає сюжетові нової версії, 
узагальнено-символічного звучання, трансформує конкретну життєву ситуацію 
в позачасову завдяки під’єднанню до неї смислових домінант протосюжету ( 
сюжету-зразка) : О.Коломієць «Фараони», Н.Хікмет «Бунт жінок», К. Сандебрю 
«Повстання жінок», Г.Фігейреду «Лісістрата», К.Е. Герхард «Греки серед нас». 
Аналогічну орієнтацію в сучасній літературі мають сюжети про Юдіф, Антігону, 
Електру, Алкмену та ін. При цьому автори акцентують увагу на принциповій 
моральній несумісності понять «жінка» та «війна», наповнюють міфологічні 
моделі конкретно-історичним и та  національно-побутовим и реаліями, 
актуальною проблематикою своєї епохи ( ІО.О.Ніл «Траур участь
Електри», К.Грабельш ек «Ніобея», Ф .Дю рренматт «Портрет планети», А. 
Там мсааре «Ю діф» та  б агато  ін.). Н априклад, у романі І. М еркель 
«Нанзвичайнісіньке подружжя» (1988) життя й пригоди Одіссея та його сім’ї 
осмислюються з погляду Пенелопи. Радикальна трансформація оповідних 
акцентів дозволила авторові створити несподівану версію колізій гомерівського 
епосу : психологізуючн міф, письменниця примушує героїню осудити Троянську 
війну, піддати сумніву вплив викрадення Єлени на початок усієї воєнної авантюри 
( останнє було тільки приводом для провокації), протиставити, нарешті, сутнісні 
детермінанти жіночої та чоловічої гісихологій.

Варто підкреслити, що подібне використання міфологічних моделей чи 
якихось семантичних домінант традиційних структур інших генетичних груп 
характерне для багатьох національних літератур не тільки в періоди глобальних 
соціальних чи інших потрясінь, але й у часи локальних зрушень в історії 
конкретного народу. ( М.Андерсон «Безкрила перемога», Т.Манн «Йосифта його 
брати», К. Грабельшек «Ніобея», Я.Отченашек «Ромео, Джульетта і темрява», 
М.Кунцевич «Трістан 1946»). Використовувані сюжети й образи за своїми 
змістовими характеристиками, як правило, орієнтовані на утвердження того, 
що відмова від духовних цінностей, вироблених людством протягом тисячоліть, 
приводить до руйнування особистості та її деградації. При цьому традиційні 
структури не сприймаються як абстрактні схеми; накладені на події та  звичаї 
конкретно-історичної епохи нац іональної культури, яка запозичує, вони 
дозволяють виявити в національном у мікрокосмосі деякі стійкі етичні та 
психологічні детермінанти, співзвучні із загальнолюдським моральним досвідом.

У літературі XX ст. спостерігається тенденція дегероїзації семантики 
деяких міфологічних сюжегів. Це стосується найперше міфів і легенд про
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конфлікти між народами чи окремими людьми ( троянський та фіванський цикли, 
епос про Нібелунгів та ін.) Для стародавніх греків Троянська війна — героїчне 
минуле, яким вони гордилися, перед учасниками війни схилялися й ідеалізували 
їх ( Бенуа Сент-Мор «Роман про Трою», Гвідо де Колумна «Про зруйнування 
Трої», П .К орнель «Смерть А хілла», І.Е .Ш легель «Троянки» ). Сказане 
підтверджується численними варіантами троянського циклу в сучасній літературі, 
та найвиразніш е, мабуть, процес руйнуваня традиційної семантики 
спостерігається в еволюції міфів про Кассандру та Єлену, які після багатовікового 
функціонування набули значення загальнокультурних моделей. Для більшості 
жіночих образів у міфах характерні покірливість волі богів, смирення та 
визнання своєї «неповноцінності» в порівнянні з чоловіками ( Пенелопа. Європа. 
Іо, Алкмена, Аріадна та ін.). Троянський цикл, до якого входить міф про 
Кассандру, сформувався в період розкладу героїчної міфології, тому в ньому, як 
і в деяких інших (аргонавти і т.д.), відобразилися зміни в житті античного 
суспільства : зростання рівня економічного розвитку, поглиблення наукових 
знань, переосмислення моральних цінностей, переогляд міфологічних норм і 
заснованих на них морально-етичних принципів. Поступово формується новий 
погляд на місце людини в навколишньому світі. В епоху рабовласництва мотив 
фатуму стає своєрідною умовністю і втрачає свій абсолютний вплив на долю 
людини.

Це надало авторам інших культурно-історичних епох значно більшу 
свободу в переробці «канонізованих» загальнокультурною традицією сюжетів 
та образів, можливість розробляти оригінальні семантичні і поведінкові плани. 
Подієва домінанта визначає, наприклад, характер функціонування міфу про 
Амфітріона, побудованого на сімейно-побутовій колізії (класичний варіант 
«любовного трикутника»), яка традиційно допускає широкий діапазон 
інтерпретації. Так, при його пристосуванні до християнських догматів, 
ренесансного принципу тілесного розкріпачення, раціональної етики або при 
романтичному виділенні трагічного роздвоєння індивідуальної свідомості — у 
всіх випадках домінуючим є подієвий аспект, побудований на принципі «один 
замість іншого», який має переважно розважальний характер ( Плавт, Камоенс, 
Хуан де Тіманеда, Ж.Ротру, Т.Гейвуд, Д.Драйден, Ж.Б.Мольєр та ін.). Драматургія 
XX ст. надає поведінкову і моральну свободу міфологічній героїні, яка у 

Попередніх трактуваннях не підозрю вала, що за зовнішністю Амфітріона 
ховається олімпієць Зевс ( винятком, мабуть, є тільки п’єса Г.фон Клейста 
«Амфітріон», в якій намічається тенденція до руйнування міфологічної традиції).

У сучасних варіантах Алкмена поставлена перед необхідністю свідомо 
робити вибір, хто для неї важливіший : людина чи Бог. У результаті подібного 
сюжетного ходу античний міф отримує не властиві йому раніше смисли, 
збагачується сучасною проблематикою ( Г.Кайзер «Двічі Амфітріон», П.Хакс 
«Амфітріон», Ж.Жіроду «Амфітріон-38», Г.Фігейреду «Бог переночував у цьому 
домі», А.Штольпер «Амфітріон» та ін.). Якщо раніше однотипність семантичної 
трансформації сюжету визначалася подієвою домінантою, то сучасна література 
висуває на перший план морально-психологічні мотивування, співзвучні новим 
уявленням про духовний світ жінки і її роль у вирішенні доль інших людей та 
всієї цивілізації. У зв’язку з цим І.Моргнер у.романі «Аманда» підкреслила : «До 
сіх пір філософи інтерпретували світ тільки з чоловічої позиції. Тепер необхідно 
врахувати в інтерпретаціях і жіночий погляд, що світ змінився у бік людяності»
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[ цит. за: I, 173]. Подібне трактування міфологічних жіночих образів свідчить 
про формування якісно нових напрямків у переосмисленні культурних зв’язків.

Як  бачимо, в літературі XX ст. образи міфологічних жінок зазнають 
суттєвої трансформації, суть котрої визначаєься не тілнки феміністськими 
концепціями, що набули широкого розповсюдження, але й, головне, підкресленим 
прагненням авторів «заземлити» традиційно героїчні" чи поетично ідеалізовані 
античністю жіночі лики. Письменників XX ст. такі образй цікавлять переважно 
з погляду їх повсякденного буття та емоційно-психологічних переживань, про 
які «мовчать» автори протосюжетів.

Змістова актуалізац ія вкрай узагальнених міфологічних героїнь 
передбачає нетрадиційне осмислення та  зображ ення канонізованих 
загальнокультурною  свідомістю  подій, їх втілення в реалістично- 
життєподібному контексті. Своєрідне «зниження» античних міфів 
спостерігається вже у творах Петронія й Апулея, а в пізніші епохи дана форма 
трансформації стає особливо популярною й розповсюдженою. Література 
останніх десятиліть — і це чітко окреслена тенденція — руйнує канонізовані 
уявлення про обмеженість і прагматизм духовного світу жінки, стверджує 
неперехідну цінність і моральну гармонію її емоційно-психологічного світу.

На противагу політико-ідеологічним концепціям, що домінували в 
попередні епохи, у XX ст. інтерпретація численних літературних варіантів 
міфологічних жінок утверджує самоцінність їх внутрішньої свободи, котра у 
більшості випадків відкидає насильство над людською особистістю. Одночасно ця 
внутрішня свобода, якщо вона позбавлена моральної основи і піддана 
неодхідності вибору між добром і злом, любов’ю та’ ненавистю, своїм і чужим 
«Я», може продукувати руйнівну енергію, яка характеризується індивідуалізмом 
і конформізмом, свідчить про нездатність чи небажання особи протистояти своїм 
пристрастям. Ці та подібні їм стани потенційно входять до змістової структури 
відповідних античних міфів, однак у протдсюжетах і сюжетах-зразках вони носять 
схематичний характер і суттєво «оживлюються» переважно в літературі XX ст.
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Борис Бунчук

МЕТРИКА, СТРОФІКА І РИМУВАННЯ 
У ЗБІРЦІ ІВАНА ФРАНКА “МІЙ ІЗМАРАГД”

Віршування І.Ф ранка на сьогодні все ще недостатньо вивчене. 
Г.Сидоренко та М.Сулима ще в 1976 році ставили питання про необхідність 
спеціального дослідження вірша поета (7). І.Денисюк у 1990 році теж констатував: 
“Немає спеціальної монографії про ритмомелодичне багатство віршованого 
доробку Каменяра” (2, 9).

Накопичення теоретичного матеріалу про Франків вірш триває вже 
багато десятиліть. З-поміж віршознавчих праць останнього двадцятиліття слід 
назвати роботи Г.Сидоренко (6), Н.Костенко (5), І.Качуровського (3), статті
В.Корнійчука (4).

У плані створення спеціального дослідження про вірш автора “Мойсея” 
велике значення має описання метрики, строфіки і римування в окремих збірках 
поета.

Однією з найцікавіших для віршознавців є книжка “Мій Ізмарагд”, 
оскільки в ній І.Франко яскраво продемонстрував прагнення урізноманітнити 
форму власних поезій.

Метрика.
Аналіз 106 віршів (2641 рядка) збірки “Мій Ізмарагд” показав, що І.Франко 

творив свою поезію у руслі трьох систем віршування: силабо-тонічної, силабічної 
та імітативної (за І.Качуровським).

Превалює, зрозуміло, силабо-тонічне віршування — 100 віршів, 2501
рядок.

Серед силабо-тонічних творів Каменяра першість цілком закономірно 
належить ямбічним. Ямбом написано 50 віршів, що становить 47% від усіх творів 
збірки, 1807 рядків »«68,42%. У порівнянні зі збірками “3 вершин і низин” та 
“Зів’яле листя”, кількість ямбових структур у “Ізмарагді” зростає. Серед ямбічних 
розмірів книжки переважають п’ятистоповий ямб (16 віршів), чотиристоповий 
(15) та тристоповий (5).

У збірках “3 вершин і низин” та “З ів ’яле листя” процент віршів, 
написаних цими трьома розмірами, був вищий. Але в них поет використав лише 
по 8 і 9 ямбічних розмірів. В “Ізмарагді” Франко демонструє 16: від Я4242 до 
Я6575.

Характерною ознакою Франкових ямбічних структур з різною кількістю 
стоп у рядках є зменшення кількості стоп у кінці строфи: розміри Я4442, Я4543, 
Я5552,Я5553.

Наприклад:
Як запорохи чоловік 
Знести не може у очох,
Так гордости в душі людській 
Не зносить Бог (1, 46-47)1. 
ии|и!|і_А^|иЦ4 
и ± |и !]и и |и 1 | 4 
и±|і_А_4и1}и±| 4 
и±|и±|2
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В окремих випадках поет іде далі: вкорочений останній рядок звучить 
іце відчутніше і різкіше, коли він ще й іншого виміру. Франко демонструє це вже 
у першому вірші книжки:

Вниз котиться мій віз. Пов’яли квіти,
Літа на душу накладають пута.
Вже не мені в нові світи летіти!
Війну з життям програв я, любі діти!
Cosa perduta! (3).
У чотирьох перших рядках маємо п’ятистоповий ямб, у п ’ятому — 

двостоповий дактиль.
Ритмічна схема: Я5555Д2.
Майже аналогічне явище спостерігаємо у поезії “Коли почуєш, як в тиші 

нічній...” (Цикл “До Бразилії”):
Коли почуєш, як в тиші нічній 
Залізним шляхом стугонять вагони,
А в них гуде, шумить, пищить, мов рій,
Дитячий плач, жіночі скорбні стони,
Важке зітханє і гіркий проклін,
Тужливий спів, дівочії дисканти,
То не питай: сей поїзд — звідки він?
Кого везе? Куди? Кому вздогін?
Се емігранти (159).
Рідше у ямбічних структурах поет вдається до подовження останнього 

рядка. Його “Притча про приязнь”, написана п’ятистоповим ямбом, закінчується 
Я6:

І як подвійно тут він скористав:
Фальшивих друзі^ збувсь, а вірного пізнав (68).
У руслі хорея написано 19 віршів (близько 18% від усіх творів збірки). У 

книжці “3 вершин і низин” було близько 21% хореїчних творів, у “Зів’ялому 
листі” — 22. Отже, частка хореїв зменшується. Відповідно зменшується кількість 
хореїчних розмірів — 5 (ХЗ, Х4, Х443443, Х5, Х6 у.н.1) проти 9 м і 7й у попередніх 
збірках. Найчастіше поет вдається до чотиристопового хорея. Відзначимо, що 
майже завжди це “власне літературний” хорей, а не імітація фольклорної силабіки.

Трискладові розміри в “Ізмарагді” використані приблизно на рівні двох 
попередніх книжок.

Так, д ак ти л ем ’написано  10 вірш ів (9% від  усіх поезій збірки). 
Продемонстровано 7 дактилічних розмірів: Д2, Д22232, ДЗ, Д3332, Д4, Д444443, 
ДЗ Ан ЗДЗЗ.

Новим і незвичним видається віршований ритм четвертої поезії з циклу 
“По селах”:

З ранку сварилися 
Далі побилися 
Кум з Пазюком.
Батькови син помагає,
Син держить, батько шмагає 
Кума ціпком (126).
Розмір вірша: Д22232.
До амфібрахія поет звернувся 9 разів і кожного разу це був окремий

і »
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розмір (від двостопового амфібрахія до комбінацій чотиристопових та 
тристопових амфібрахічних рядків. Цікавим є випадок появи анапестичного 
рядка серед амфібрахічних у 26ошу вірші розділу “Строфа”:

На двоє сотворено Богом воно:
Розумним на радість, на згубу дурному.
Багатство — на двоє теж дане воно.
На добро милосердним, на згубу скупому (45).
У четвертому рядку — чотиристоповий анапест.
Анапестом написано 10 віршів. Знаходимо тільки чотири анапестичні 

розміри. Найчастіше (4 рази) використано чотиристоповий анапест.
Два вірші (<«3%) викликають уяву про поліметричну конструкцію. Це 

п ’ятнадцятий вірш “Паранетікону” “Годуй гадюку молоком...” та тридцять 
шостий твір з розділу “Строфа” цього ж циклу. Поезія “Годуй гадюку молоком...”, 
що складається з чотирьох рядків чотиристопового ямба і дванадцяти рядків 
д в о ст о п о в о го  амфібрахія уже не раз було цитована дослідниками. Звернемося 
до іншого твору:

Наче віз без коліс 
Не покотиться до суду,
Так своєї судьби
Не дійдеш без праці й труду (48). 
и и± |ии±  Ан2 
и и |± ^и и |1и |Х 4  
и и ± |и и ±  Ан4 
ии|1и|±и|±и| Х4
У першому рядку маємо двостоповий анапест, у другому — 

чотиристоповий хорей, у третьому і четвертому рядках повторюється Ан 2, Х4.
Три твори, що становить близько трьох процентів від загальної кількості 

поезій, написано у руслі силабічного віршування. У двох з них — “Ворог батько, 
ворог мати...” та “Іде Пазюк від ворожки...” поет імітує класичний коломийковий 
вірш у його катренному Шевченківському варіанті:

Ворог батько, ворог мати,
Що не вчили сина!
І піде він в світ блукати 
Як та сиротина (34).
^А_ил_4|ии1и (4 + 4) 
ии±и±и 6
и и І и І Ц и І и  ( 5 + 3 )
ULA.AjJ.LJ 6
В обох творах  поет не намагається “олітературити” народний 

силабічний зразок, тобто, відмовляється від хореїчної врегульованості.
У дванадцятій строфі “П аранетікону” Франко імітує силабічний 

дванадцятискладовий вірш:
Бережи маєток про чорну годину,
Та віддай маєток за вірну дружину,
А себе найбільше бережи без впину 
Та віддай майно і жінку й себе за Вкраїну (41).
Три перші рядки — дванадцятискладові (6+6), у четвертому рядку поет 

звернувся до чотириадцятискладовика (8+6).
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У збірці знаходимо три вірші (*3% від усіх творів), ритм яких викликає 
уяву про імітацію античних розмірів (ім ітативна система віршування за
І.Качуровським). Усі ці поезії “Богач” (І* вірш), “Богач” (2й вірш) та “Серцем 
молився М ойсей...” — написані силабо-тонічним відповідником елегійного 
дистиха (поєднання рядків гекзаметра і пентаметра). Елегійний дистих Франко 
спробував ще у своїх ранніх “Ксеніях...” . Там вони закономірно постають у 
формі двовірша. Елегійний дистих у “Ізмарагді” поданий увигляді майжекатрена.

Свічку поставив ти в церкві
перед образами багачу!

Добре зробив ти: ось бач,
ярко та свічка горить (23).

Однак, ці чотири рядки слід сприймати ж  штучно розділені два з огляду 
на розмір сторінки і довж ину рядка. Те, що парні рядки не окремі, а є 
продовженням непарних, підкреслено і абзацом і тим, що розпочинаються вони 
з малої літери.

Ритмічно близький до названих творів п’ятий вірш розділу “Строфа”. 
“Добру науку прийм ай...” . Тут уже чітко показано (відсутністю образів та 
початкової малої літери), що перед читачем — катрен:

Добру науку приймай,
Хоч її і від простого чуєш.
Злої ж на ум не бери,
Хоч би й святий говорив (39).
У цьому катрені цілком відчутний ритм імітації, але це вже силабо- 

тонічна структура з ритмічною схемою ДЗ Ан4 ДЗЗ.
Строфіка.
Зі ста шести віршів збірки 104-строфічні »«48.11%. Строфічні, у свою 

чергу поділяються на рівнострофічні (100 віршів) та нерівнострофічні (поєднання 
різновеликих строф) — 5 творів. Рівнострофічні вірші представлені сімома 
видами строф (двовірш , тривірш  (і терцет і терцина), катрен, п ’ятивірш , 
шестивірш, дев’ятивірш, дванадцятивірш). Превалює, зрозуміло, катрен: 67 віршів, 
що становить 63% від усіх творів збірки. У двох попередніх збірках частка 
катренів була такою: 45% і 62%. Отже, кількість катренних творів у Франка з 
роками зростає. Друге місце в “Ізмарагді” посідає двовірш (близько шістнадцяти 
процентів поезій). Третій за частотою використання — шестивірш (6%).

До нерівнострофічних віршів відносимо такі твори:
а) Восьмий вірш із циклу “По селах” (дві строфи по шість рядків і одна 

восьмирядкова);
б) Двадцять третій вірш з “Паранетікону” (катрен + шестивірш);
в) “Притча про смерть” (від катрена до п’ятнадцятивірша).
г) “Притча про правдиву вартість” (від дво-шестивірша до семивірша):
д) “Три неділі вже кум у арешті сидів...” (дво-тривірші).
Як астрофічні кваліфікуємо два твори. Це: “Притча про життя” та “На 

ластівнику”.
У двох попередніх збірках частка нестрофічних творів була більшою.
Римування.
92 твори  “Ізм ар агд у ” (87%) — рим ован і і т ільки  14 (13%) 

характеризуються відсутністю рими. Однак і це багато. Порівняємо: частка 
неримованих віршів у книжці “3 вершин і низин” складала 5%, а у “Зів’ялому
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листі” — 7%.
В “Ізмарагді” поет явив 32 різних схеми римування (від римування у 

двовірші, до римування у дев’ятивірші). Кількісно це середній показник. У збірці 
“З вершин і низин” Франко вдався до майже півсотні комбінацій римування. 
Найчастіше у парному римуванні в “Ізмарагдах” поет тяжів до чоловічих рим (7 
разів), у перехресному — до чергування жіночих і чоловічих рим (АвАв — 8 
разів), особливе часто використані різні види неповного катренного римування 
(28 разів). Тільки один раз І.Франко звернувся до терцини. Відзначимо також 
імітацію форми рубаї з використанням римування ААвА:

Ти сто людей побив у бою 
І тим пишаєшся, герою?
Ось сей лиш власну пристрасть поборов,
І над тобою він горою (49).
У п'ятнадцяти віршах автор порушує початкову схему римування. Таким 

чином, з’являється ще більше десятка варіантів римування.
Серед неримованих творів є невелика частка віршів з жіночою клаузулою, 

з чоловічою клаузулою, з впорядкованим чергуванням .жіночих і чоловічих 
клаузул. У більшості ж творів чергування різних клаузул невпорядковане.

Таким чином, використання сорока силабо-тонічних розмірів, творення 
поліметричних конструкцій, застосування силабо-тонічного відповідника 
елегійного дистиха, силабічного 12-с£ладового і 14-складового силабічного вірша, 
дев’яти видів строф, п’яти видів нерівнострофних конструкцій, тридцяти двох 
наскрізних схем римування і п ’ятнадцяти комбінованих, гра однотипними 
клаузулами та впорядковане їх чергування у неримованих віршах — ось арсенал 
засобів, за допомогою яких поет прагнув урізноманітнити'ритміку своїх 
“ізмарагдів”. Підкреслимо: прагнув свідомо.

Однак, і це ще не всі його засоби. Франкові вірші, навіть написані в 
руслі одного розміру, подібні строфічно і римами, не тотожні за своїм ритмом.

Порівняємо, для прикладу, два зовнішньо дуже схожі твори — “Притчу 
про життя” (текст № 1) та “На пастівнику” (текст № 2). Обидва написані 
неримованим астрофічним віршем. Розмір — п’ятистоповий ямб.

Велична творів різна (“Притча про життя” — 115 рядків, “На пастівнику”
— 422 рядки), але використання процентних даних дає можливість зіставляти їх.

1. У тексті №1 використано 9 ритмічних форм п’яти стопового ямба (5, 4, 
1,3, 11, 10, 9, 2, 8). У тексті № 2 — 11, у тому числі такі рідкісні, як 7а і 14а.

Приклад сьомої у 61у рядку (трихін у другій! третій стопах):
І порохом пересипатись з ними (137).
и±иі^|иии±и±и
або:
Волочаться по толоках. То треба... (138).
Приклад чотирнадцятої (пірихій у першій, третій і четвертій стопах): 
Над головою як не заголосить (140).

У тексті № 1 найчастіше використана п’ята ритмічна форма, у тексті № 2
— перша.

2. У тексті № 1 частка “розірваних’.’..рядків становить 2,6%. У тексті № 2
—  8% .

3. У тексті № 1 поет розривав п’ятистоповий рядок на дві частини із
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розміром Я 2  і ЯЗ,  або Я 3 і Я2.
У тексті № 2 спостерігаємо різновимірні частини:
а) ЯЗ і Х2 
Наприклад:
Сім хлопа молотити.

— Мудрий ти (144).
б)Я1 і Х4 
Наприклад:
На неї.

Сень видобува тютюн (136).
або:
Промовив.

От ви й чули віщуванє (147).
в) Я2 і ХЗ 
Наприклад:
І затонуло.

А що буків я... (146).
або:
І стало тихо.

Тілько Сень сидів... (147).
г) Я4 і X 1 
Наприклад:
Та хрупають траву росисту.

— Ну-ко... (138).
4. У тексті № 1 частка позасхемних наголосів становить 1,73%. У тексті № 

2 — 4,5%.
5. У тексті № 2 знаходимо окремі чотиристопові рядки:
Хоч і який богач, в злакомивсь... (146). 
и^и1 |и 1 |и1(ии
або: Сидить він, скулившись від холоду... (150). 
и±|и||±ри|и±|і_;и
В одному випадку фіксуємо появу тристопового рядка:
Проймаючий роздався стогін людський:
— Я-яй! Я-яй! Я-яй!.. (147). 
и±ии ||и±и±и±иЯ 5 
и ± и± и±  ЯЗ
6. У тканину тексту № 2 Франко вводить пісенну силабіку (4 + 4)2: 
Нема добра, тай не буде,
Була війна тай ще буде.
Брат на брата ворогує,
Сестра сестрі смерть готує,
Син на батька ніж підносить,
Донька мамі смерти просить (145).
7. У тексті № 2 є ще й римована вставка. Сень так передає пророцтво

ченця:
“Моліться — каже — люде! Близький час 
Пять гір трави вже віл великий спас.
Як шесту буде допасати — ждіть,
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Тоді Антихрист родиться на світ.
А як на сему в пів гори дійде,
Тоді на землю Ілія прийде” (148).
Якщо ж іще врахувати відмінність в анакрузах і клаузулах, у місцях 

розташування цезур, у переносах, в елементах внутрірядкового звукопису, то 
ритмічна різниця стане ще більшою.

Дуже цікавим є питання про позасхемні наголоси у віршах “Мого 
Ізмарагду”. Однак, це вже тема окремої розмови.
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The article deals with the metre, strophe systems and rhyme pat
terns in the volume “M y Emerald” written by Ivan Franko the 
famous Ukrainian poet of the end of the XIX— beginning of the XX 
centuries. It shows a number of the means used by the author in 
order to diversify the rhythm of his verses.
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Юрій Клим’юк

ОБРАЗ ВЕЛЕТА В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА 
ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Трансформація традиційних образів і мандрівних сюжетів у 
національних літературах зумовлена потребами історичного розвитку, що 
визначаються внутрішніми потенціями та зовнішніми естетичними впливами. 
Одначе роль митця у цьому процесі є головною, бо саме від нього залежить 
рівень інтелектуального осягнення назрілих завдань епохи, що потребують 
вирішення.

Поширеним в українському фольклорі є образ велета. Він зустрічається 
в історико-героїчних легендах та переказах: «Велет і пігмей», «Три покоління 
людські», «Про предків-велетів», «Богатир в дитинстві» та ін. (З, с. 159-169). Образ 
велета бере свій початок в усній словесній творчості праслов’янських та 
давньоруських часів. В українській художній літературі образ велета не лише 
переосмислюється, а й синтезується, насамперед з біблійним образом Самсона, 
який є вираженням сили й нездоланності єврейського народу.

Міф про Самсона міститься у книзі Суддів, розділів ХІІІ-ХУІ — 
«Народження Самсона», «Пригода з левом і загадка про мед», «Самсон нищить 
філістимлян», «Самсон і Даліла». Саме в ньому є цілий ряд моментів, що можуть 
мислитися як співзвучні з життям українського народу в період перебування 
його у складі інших держав. Основні з них: сини Ізрдїля покарані Богом через 
гріхи сорокарічною філістимлянською неволею, чудесне народження Самсона 
(мати довгий час не мала дітей), назорейство Самсона з дитинства (батьки взяли 
обітницю, що він не буде обрізати волосся і пити вино), Самсон наділений 
великою силою для боротьби з філістимлянами, любов Самсона до філістимлянки, 
а після її загибелі — до блудниці Даліли. Із подвигів Самсона особливе значення 
мають його звільнення з пут: чотири рази він був зв ’язаний (першого разу 
ізраїльтянами і тричі Далілою), але кожного разу він їх розривав; Даліла вивідує 
таємницю сили Самсона і він потрапляє в полон до ворогів, які осліплюють його, 
роблять з нього блазня, знущаються над ним, але сила знову повертається до 
нього і він зрушує колони дому, під руїнами якого гине разом із багатьма 
ворогами (1, с.325-331).

Одначе на образ велета в українській літературі мали вплив й інші міфи, 
зокрема, давньогрецький про Оріона. Я к переконливо доводить А.Скоць, існує 
генетичний зв’язок між ним та  староруською притчею про сліпця і хромця, а 
також давньохристиянською легендою про Христофора, що виникла в Єгипті (4, 
с.56-57).

Іван Фрйнко та Леся У країнка безпосередньо зверталися до образу 
Самсона у своїй поетичній творчості. У поемі «Самсон» (1888) Лесі Українки та 
у вірші «Ось тобі, мій друже, остроги» (1911) з циклу «Паренетікон» І.Франка 
використана історія стосунків Самсона і Даліли. Відомий факт наявності образу 
Оріона в поемі І.Франка «Мойсей» (1905).

Кожен твір, незалежно від його величини, можна розглядати як складний 
художній образ епохи, який з часом змінюється, тобто набуває новіше художніх 
функцій, стає все більш об’ємним та  багатозначним. Саме такими є міфи — 
давньогрецькі про Титанів, Оріона, Л аокоона та біблійний про Самсона. їх
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образи у поєднанні з фольклорним образом велетня освоювалися Іваном Франком 
та Лесею Українкою шляхом інтерполяції їх життєвих моментів у художню 
систему творів. Найважливі з них: Бог відступає від народу через його гріхи, 
тоді він потрапляє в неволю до іншого народу, який стосовно нього чинить 
злочин. Але злочин має бути покараний, тобто народ має звільнитися від неволі. 
Християнська ідея Божого покарання і прощення знаходить естетичне вирішення 
через алегоричний образ велетня, під яким розуміється український народ. Це 
може бути велетень сплячий, зв’язаний, що повинен прокинутися зі сну і порвати 
пута чи скинути змій, які обвили його тіло. г

Вірш Івана Франка «Наймит» (1876) із циклу «Excelsior!» ділиться на 
три частини. У першій з великою любов’ю змальовується образ простого наймита- 
селянина, що тяжкою працею заробляє собі «кусник хліба», та в його серці з тупі 
звучить пісня, і в ній відчутний «грім страшний», що «здалека гримить». Наймит 
любить землю і байдужий до того, що він трудиться заради «добра чужого». У 
другій частині образ наймита переростає в образ цілого українського народу, 
якому довелося пройти через тяжкі випробування історії: «татарське лихоліття», 
«панщини ярмо», але одвічно у ньому живе «надія краща», його рятує «любов 
до рідних нив». Він, «мов велетень той давній», хоч і був повалений на землю, 
знову «вставав у боротьбі». І третя частина вірша — це звернення до велетня із 
закликом орати й співати. Цей велетень усе переможе і стане вільним, оратиме 
власний лан і буде паном у своєму краї. Як бачимо, зміст образу велетня 
розкривається в новому історико-соціальному контексті.

Вірш «Задунайська пісня» (1876) Івана Франка створений на основі 
давнього переказу про національного героя південних слов’ян Марка Кралевича. 
З початком перших нападів турків спить він заклятий в одній печері, біля його 
ніг стоїть кінь, а в головах стримить забитий по рукоять меч. Герой прокинеться 
з віковічного сну, щоб звільнити народ Герцоговини й Чорногорії з-під 
турецького ярма. Своєрідна інтерпретація образу велета у фольклорі 
задунайських слов’ян привернула увагу І.Франка духом нескореності та вірою в 
перемогу над поневолювачами, широкими виховними можливостями. Вона була 
якоюсь мірою проекцією на історичні обставини життя українського народу. 
Фізичне безсилля поневолених людей знаходить альтернативне вирішення 
проблем у сфері їх духовного буття: прийде казково-сильний герой і поверне 
втрачену свободу.

У вірші «Не люди наші вороги» (1880) з циклу «Думи пролетарія» 
І.Франко стверджує, що не в самих людях причина їхніх мук, а в тих путах, що 
«скрутили сильних і слабких». Твір має алегоричне значення. Під путами 
розуміється політична система А встро-Угорської імперії, а під людом — 
український народ, який, наче той Лаокоон, бореться зі зміями. Автор вірить у 
силу свого народу. Могутнім заключним акордом звучать слова: «Ох, і коли ж 
той скрут страшний на тілі велетня порветься?» (6, с.58).

Красі рідного П ідгір’я присвячений дигїтих І.Ф ранка «Привіт» і 
«Бубнище» (1881). У другій частині змальовується образ велета — гори Бубнище. 
Її могутня постать, що піднімається, освітлена ранковим сонячним промінням, 
стає уособленням цілого краю. Сонячний промінь, що намагається заглянути 
через діру, пророблену ворогами, у серце велета, побачить там «мислі відвічнії», 
«дії страшні», «застиглі в холодній, скалистій стіні». Автор створює ситуацію 
недомовок: не розкриває, що значить ці «мислі відвічнії», «дії страшні», вони
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«застиглі» лише до певного часу, тому страхаючою є їх сила. Містичний образ 
гори Бубнище пов’язаний із народними легендами і виражає в алегоричній формі 
вільнолюбний дух народу і його тимчасове безсилля.

У «Пролозі» до «Великих роковин» (1898) І.Франка з’являється образ 
козака-невмираки, що асоціативно пов’язаний з образом велета. Пробудившись 
після столітнього сну, він іде поглянути на Україну. Його турбує доля рідного 
народу, справжню радість йому приносить почута козацька пісня, бо не зник 
український народ, тому і звучать його заклики:

Нині вчися побіждати,
Завтра певно побідиш (7, с.50).
Оптимістичний настрій, що пронизує «Пролог», є вираженням віри у 

велику долю свого народу і такою вірою повинен пройнятися кожен. Автор ніби 
переконує нас: де є віра, там буде перемога.

Образ Титана також асоціюється з образом велета. Перші боги грецької 
міфології Титани, що являли собою уособлення сил природи, були скинуті богами- 
олімпійцями в Тартар. Норовливість цих богів набуває в художній літературі 
значення вільнолюбності й непокори. Леся Українка звертається до образу Титана 
у вірші «Товаришці на спомин» (1896). У ньому передане болісне усвідомлення 
неволі, в якій перебуває народ. «А в нас вогонь Титана ще не згас» — стверджує 
поетеса і цим хоче сказати, що розуміння свого рабства і прагнення до волі ще 
живе в народі. Найбільшою мукою для нього є неспроможність вирватися з 
тюрми: «Орлині крила чуєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі» (5. 
с.164). *

Такими ж патріотичними думками пройнятий і «Триптих» Лесі Українки, 
який був складений на честь І.Франка в 1913 році і надрукований у збірнику 
«Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874-1914» (1916). 
До нього ввійшли: «Що дасть нам силу? (Апокриф)», «Орфеєве чудо (Легенда)», 
«Про велета (Казка)». Перший твір написаний на сюжет давньохристиянської 
літератури про шлях Христа на Голгофу, другий — давньогрецької міфології, 
третій — українського фольклору. Алегоричність, повчальність, намагання 
поетеси з допомогою давніх історій побачити сучасні проблеми і знайти способи 
їх вирішення надають «Триптихові» Лесі Українки актуального звучання. У двох 
перших частинах поруш ується проблем а провідника народу, у третій 
стверджується право його на волю. У казці хлопчика Лавріна про скараного 
Богом сплячого велета, якого вороги зв’язали дротами і «безкарно точать з нього 
кров», висловлюється думка, що рано чи пізно він прокинеться і розірве пута. 
Другий алегоричний план, що з ’являється у вірш і, створю ється фіналом, 
написаним у формі звертання до рідного краю, з якого стає зрозумілим, що велет 
— це український народ, який повинен прокинутися зі сну і подолати своїх 
ворогів. За формою казка «Про велета» являє собою притчеву структуру, в якій 
другий алегоричний план посилюється ідеалізацією образів, що стають засобами 
вираження авторських ідей, у цьому разі — прикладом осмислення долі 
українського народу і символічним вираженням його щасливого майбунтього.

Іван Франко та Леся Українка могли безпосередньо звертатися до образів 
велетнів із творів світової літератури або на їх основі створювати синтетичний 
образ. У першому випадкові маємо справу з їх популяризацією  або 
функціональним використанням у творі, в другому — з вираженням актуальних 
суспільних питань: сучасна їм життєва реальність перетворювалася в поетичну
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музику душі, яка у своїй основі мала міфологічний код.
Як стверджує Лідія Гінзбург: «У поезії особливе співвідношення між 

сказаним і тим, що мається на думці, названим і навіяним існувало завжди, але 
різне в різні часи і в різних художніх системах» (2, с.357). Підтвердженням цього 
є образ велета протягом усього його існування у фольклорі та художній 
літературі. Особливістю образу велета в поезіях І.Франка та Лесі Українки є 
актуальний алегоричний зміст, до того ж він легко може набувати і символічного 
значення. Такий проміжний його стан виражає впливи естетики неоромантизму 
і є новим етапом єднання української літератури зі світовою.

Внаслідок взаємодії фольклору та образів творів світової літератури в 
художній думці створюється семіотичний ніша образу велета, з допомогою якої 
можна легко виразити українське національне питання, визначити шляхи до 
його розв’язання. Саме до неї звернулися І.Франко та Леся Українка, що свідчить 
про близькість їх національно-патріотичних переконань та естетичних позицій.
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The image of giant in Ukrainian poetry of the ll-nd half of 19 
century and the beginning of the 20 century became one of the 
means of expressing national question. The article traces and de
fines the sources of its formation, namely, folklore, Biblical image 
of Samson, ancient Greek myths about Titans, Orion, Laokoon, 
medieval Christian parables about the blind and the lame, legend 
about Christopher. In connection with this article analyses poetry 
of I.Franko and L.Ukrainka.
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Мария Чикарькова

ЦИКЛ «БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ» В ПОЭЗИИ 
АННЫ АХМАТОВОЙ 

(образы женщин Библии)

«Научившая женщин говорить» А.Ахматова -  одна из ярчайших фигур 
в процессе женской эмансипации рубежа Х1Х-ХХ веков. При глубине и серьезности 
ее культурно-литературного поиска она не могла обойти вниманием женскую 
тему в Библии, бывшей основой ее христианского мировоззрения.

Особенно показателем в этом отношении цикл-, созданный зрелой 
Ахматовой, в котором ее концепция женщины -  возлюбленной, матери и 
гражданки -  выражена особенно монументализированно: автор использовал 
для укрупнения, обобщения фигуры Библии, окруженные аурой святости, греха 
или культурного авторитета.

Тема эта в науке не вовсе обойдена вниманием: В.Жирмунский отмечал, 
что библейский стиль объективизирует тему (4, с. 123), охарактеризована 
суммарно укрупненность ахматовского обобщения (11, с .73), Н.Черкезова 
подчеркнула драматизм восприятия библейского образа русским поэтом, говоря 
о Лотовой жене (13). С Умников настаивал на том, будто эти стихи лишены 
религиозного трепета (10, с .11). Зарубежная исследовательница, напротив, 
настаивает на религиозно-сим волическом  содержании этих образов, на 
внутренней цельности всего цикла, трактующего экзистенциальные проблемы 
женщин (12, с. 102). Но в целом, внимание ученых к данному объекту было 
достаточно беглым, в то время, как м атериал дает основания для более 
тщательного прочтения.

Естественно, что именно любовь -  ключевое слово всего цикла (1, с. Мб- 
149). Ведь не случайно и Библия будто сама готова раскрыться для поэта на Песне 
песней:

Под крышей промерзшей пустого жилья 
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.

Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, - 
А в Библии красный кленовый лист 
Заложен на Песни песней (1, с.87)
«Библия, лежавшая на столе, бывшая аксессуаром комнаты, стала 

источником образов» (9, с.551).
Интересно следую щ ее наблю дение: если в своих лирических 

стихотворениях Ахматова делает акцент на любви духовной, то «Библейским 
стихам», в которых, казалось бы, это должно было сказаться более всего, придано 
несколько другое звучание - акцент перенесен на любовь плотскую. «Выбор 
Ахматовой сюжетов из Священного писания (Рахиль-Лия-Иаков; жена Лота; 
Мелхола-Давид; дочь Иродиады), их трактовка, ударения', в них расставленные, 
обнаруживают отчетливую  тенденцию: все они так  или иначе посвящены 
любовным отношениям мужчины и женщины - точнее, женщины и мужчины. И 
не прообразы любви небесной, видимые, согласно христианскому вероучению, 
«как бы сквозь тусклое стекло», проясняет пост через образы любви в этом мире,
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а как раз психологические, чувственные, всем понятные стороны любви плотской, 
пусть и самой возвышенной» (8, с.53).

Стихотворения ЭТИ, посвященные героям далекого п р о питого наполнены 
такой живой конкретикой деталей, что кажется, будто автор и вправду 
вспоминает увиденное когда-то собственными глазами. Например, описание 
греховного, гибнущего - и родного Содома в стихотворении «Лотова жена», на 
который библейская героиня не может не оглянуться:

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила (1, с. 147)
Такова и Мелхола, глядящая на Давида («Мелхола»):
Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят 
Запястья при каждом движенье (1, с. 148)
«Визионерский» тал ан т  А хм атовой, ограненный акмеизмом и 

позволяющий ей любую ситуацию описать как увиденную лично, сказался и здесь. 
Это отметил и К. Чуковский, говоря о «Мелхоле»: «Первая половина могла быть 
и у Алексея Толстого: там элемент оперы, но вторая по смелости, подлинности и 
силе - только Ахматова» (14, с.349). Для того, чтобы стихи производили такое 
впечатление правдивости, жизненности, автор должен писать только о том, что 
он пережил, перечувствовал сам. И легко догадаться, что, по-видимому, далеко не 
случаен был выбор Ахматовой именно этих трех сюжетов из Библии. Рассмотрим 
их по очереди.

Стихотворение, открывающее цикл, называется «Рахиль» (1, с. 146-147) и 
предваряется эпиграфом из Библиии, повествующим о любви Иакова к Рахили. 
Уже современники А хм атовой  писали, что в основу его лег явно 
автобиограф ический м атериал. Так, Л .Гинзбург передает высказывание 
Гуковского: «Гуковский говорил как-то, что стихи об Иакове и Рахили (третий 
«Стрелец») он считает, в биографическом плане, предельно эмоциональными для 
Ахматовой. Эти фабульные, библейские стихи гораздо интимнее сероглазого 
короля и проч. Они относятся к Артуру Лурье» (3, с. 187). Подобную догадку 
высказывает в письме к Ф.Сологубу и О.Глебова-Судейкина, долгое время 
бывшая близкой подругой Ахматовой: «...По-видимому, в библейском мифе об 
Иакове и Рахили Ахматова видела какие-то параллели своим отношениям с 
Артуром (семь лет службы И акова у Л авана соответствуют семи годам их 
совместной жизни (1912-1919). Да и трагический треугольник, отравивший счастье 
Рахили (Иаков-Лия-Рахиль) не есть ли параллель к «жизни втроем» в доме на 
Фонтанке?» (5, с.205-206).

Обратим внимание на общий настрой стихотворения -  не холодное 
эпическое повествование о событиях «давно минувших дней», а -  эмоциональный 
накал, более присущий рассказу о личных переживаниях:

Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает, и Бога хулит,
И ангелу смерти явиться велит (1, с. 147)
Рахиль, забывшись в страсти, проклинает Бога (!). Любопытен и тот
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факт, что стихотворение свое А хм атова обры вает на трагической ноте 
вынужденной женитьбы обманутого Иакова на нелюбимой женщине, в то время 
как в Библии говорится о том. что и Рахиль тоже стала женой Иакову. У 
Ахматовой Рахиль является ему лишь во сне. Библейскому сюжету, имеющему 
оптимистическое звучание, Ахматова придала столь свойственное ее любовной 
лирике звучание трагическое.

Следующее стихотворение цикла -  «Лотова жена» (1, с. 147-148), которое 
также предваряется эпиграфом из Книги Бытия, тоже трагично по своей 
интонации, хотя и любовным в обычном смысле этого слова его назвать нельзя.

История Лотовой жены изложена в Библиии одним предложением. 
«Жена же Лотова оглянулась позади него, и стала соляным столпом» (Быт. 19:26), 
но какой поэтический материал сумела А хматова извлечь из этого скупого 
предложения! Причем и в данном случае она не «пересказывает» читателю историю 
Лота и его жены, а придает ей свое неповторимое переживание. Ахматовская 
жена Лота -  не традиционное, как обычно считают, воплощение женского 
любопытства, но -  женщина, у которой слишком много связано с родным домом, 
чтобы она могла уйти, не попытавшись запечатлеть его еще раз в своей памяти. 
«Но громко жене говорила тревога» (1, с. 1,47) -  не «любопытство» (!). И за этот 
прощальный взгляд она должна была так страшно расплатиться:

Взглянула -  и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью 
И быстрые ноги к земле приросли (1, с. 148).
Момент превращения является кульминацией всего стихотворения и 

подчеркнут интонационно -  стихотворение до этого момента произносится 
словно на одном дыхании и только на слове «взглянула» дыхание словно 
перехватывает, проидходит обдуманный сбой ритма.

Боль, смерть (если не физическая, то духовная) при разлуке с родиной 
заставляет вспомнить и тему эмиграции. Неудивительно, что эмигрантский критик
В.Вейдле высказал догадку, что стихотворение «Лотова жена» -  поэтическая 
попытка поставить себя на место эмигрантов (Цит. по: 2, с.74). Для подобного 
предположения дает основания и дата написания стихотворения -  1922-1924гг. -  
самый разгар послереволю ционной эмиграции. Что ж, тем самым поэзия 
А хм атовой приобретает все более трагическую  многомерность. Это 
подтверждается и другими интерпретациями. Заметим, что в советской России 
возникла иная трактовка данного стихотворения -  идеологическая, в которой 
жена Лота осуждается как отдавшая жизнь за один лишь взгляд на прошлое: 
«Удивительно, как привязаны наши поэты к этому прошлому! Уж, кажется, и 
Содом оно, и мерзость, а все не могут никак удержаться, чтобы не обернуться к 
нему, не застыть в окам енеж ^ восторге!» -  писал А.Лежнев в «Красной нови» (6, 
с.306). В приверженности прошлому обвинял Ахматову и Г.Лелевич, приходя 
после прочтения «Лотовой жены» к совершенно неожиданному выводу: «Можно 
ли желать более откровенного и недвусмысленного признания в органической 
связи с погибшим старым миром? Можно ли желать еще более отчетливого 
доказательства нутряной антиреволюционности Ахматовой?» (7, с.261-262).

Так или иначе, но Лотова жена, веками воспринимавшаяся как символ 
женского любопытства и непослушания, в изложении Ахматовой получает совсем 
другую роль -  это рассказ о невозможности уйти навсегда, не оглянувшись. 
Женщина эта достойна у нее не порицания, а оплакивания:

Кто женщину эту оплакивать будет?
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Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд (1, с. 148).
Из всех «Бйблейских стихов» только в это стихотворение 

«просачивается» непосредственный голос автора -  в приведенных выше строках.
Стихотворение, завершающее цикл -  «Мелхола» (1, с.148-149>. снова

возвращающее нас к любовной тематике, повествует о любви Мелхолы к Давиду
Тут автором взят момент, может быть, самый напряженный -  встреча Мелхолы
с Давидом -  без дальнейшего развития. Но можно сказать, что не событие, а
психологичесое состояние является главным предметом изображения в этом
стихотворении, которое призвано дать ощутить смятение Мелхолы перед
влечением к Давиду: «Бесстыдство мое! Униженье мое! II Бродяга! Разбойник!
Пастух!» (1, с. 148). Сама природа любовного чувства, драматическогог уже в
момент своего рождения, запечатлена здесь с проникновенным психологизмом.

* * *

Итак, в «Библейских стихах» мы находим триптих, внутренне связанный 
единым замыслом. Взяты крупным планом женские типы, воплощающие в глазах 
автора наиболее существенные черты женского характера. Не блудная Соломея 
или навлекшая на род людской проклятие Ева (которым поэт отдаст внимание в 
иных стихах) м онументализированы  здесь, а женская любовь, верность, 
преданность, женское стремление к жизнеустроению.
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In the article are analizated three little poems in Which great 
Russian poet founded her point of view on the problem of woman s 
role in life on examples of Bible’s images.
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Юрий Ткачев

ОБРАЗ «ЗЛОЙ ЖЕНЫ»
В ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Произведения о «добрых и злых женах» в древней русской дидактической 
литературе - поучительной литературе, имеющей, как правило, идейно
моралистическую направленность, - занимают особое место. И не только потому, 
что данные произведения раскрывают специфику русских семейных отношений 
до XVIII века, положение женщины в Московской Руси, но и потому, что 
поднимавшийся в них вопрос о месте женщины в обществе еще с древнейших 
времен волновал многие народы, разрешаясь то в сторону окружения ее культом 
поклонения и прославления (как, например, в поэзии ряда западноевропейских 
стран с XI в.), то в сторону унизительного взгляда на женщину, ставящего ее не 
только в неравноправное с мужчиной положение, но и рассматривающего ее как 
«злое» по своей природе существо (как, например, в ряде памятников восточно
византийского происхождения). Данный вопрос выходит за рамки обычных 
морально-этических либо сугубо религиозных вопросов, затрагивая сферу 
взаимоотношений полов, которая всегда была особой сферой общественной 
жизни. Он и в наше время является очень волнующим многие народы. К примеру, 
на новейшем этапе развития еврейской религиозной культуры именно он оказался 
одним из центральных в процессе модернизации иудаизма, а среди мусульманских 
народов поднимался и поднимается очень часто, являясь одним из острейших 
для современного ислама (примечательным в этой связи является затрагивающее 
рассм атриваем ы й вопрос .исследование турчанки  Б.У чок «Ж енщины- 
правительницы в мусульманских государствах».- М., 1982).

В древней русской литературе получил распространение ряд интересных 
как с исторической, так и с художественной стороны памятников, повествующих 
о «добрых и злых женах». Этой теме посвящались литературные произведения, 
созданные в различных жанрах («слова» и поучения, церковно-учительные 
повести и рассказы, апокрифические сказания, а также афористические сборники). 
Кроме того, много изречений о «женах» встречаем в текстах самых различных 
древних русских книг (чаще всего это библейские изречения). Кстати, словом 
«жена» в рассматриваемые эпохи обозначалось не только понятие супруги, но 
часто и понятие женщины вообще, как, например, в «слове» «О злых женах» из 
церковно-учительного сборника «Измарагд», где приводится ряд примеров того, 
как от жен и вообще женщин пострадали различные библейские герои. Много 
внимания уделено восхвалению «добрых жен» и порицанию «злых» и в русском 
фольклоре. Достаточно вспомнить в этой связи ряд баллад («Худая жена - жена 
умная», «Мать князя Михайлы губит его жену», «Василий и Софья» и др.), бытовых 
сказок («Злая жена», «Гость Терентий» и др.), пословиц (к примеру, у В.Даля: 
«Добрая жена дом сбережет, плохая рукавом растрясет», «Червь дерево тлит, а 
злая жена дом изводит», «Лучше жить со змеею, чем со злою женою» и др. (16, 
с.376). Многие из русских пословиц на данную тему имеют явно кйижное 
происхождение - от изречений Библии, апокрифов, сочинений «отцов церкви» и
Т .Д .).

Сравнив произведения о «добрых женах» с произведениями о женах 
«злых» в древней русской литературе, приходим к выводу о том, что о последних
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в ней говорится чаще, нежели о первых; «злым женам» в той или иной степени 
посвящено большее, по сравнению с «добрыми», количество изречений и 
литературных памятников. Обратим внимание на то. что и в русском фольклоре 
«злые жены» отражены ярче, рельефнее, чем «добрые»; и пословиц, и сказок, 
посвященных «злым женам», намного больше, чем о «добрых». Причем эти сказки 
и пословицы раскрывают специфику семейных отношений на Руси. Скажем, 
пословица «Не верь коню в поле, а жене в доме (вариант: воле)» согласуется с 
отраженным в ряде древних литературных памятников, фигурировавших в 
Древней Руси, мнением о том, что жене не следует доверять никаких тайн (так. в 
«Беседе отца с сыном о женской злобе» (ХУ 11 в.) это мнение подкрепляется 
примерами из жизни Ноя, доверившегося своей жене, и некоторых других 
персонажей Библии, а в «Слове о дочери Александра Македонского» (ХУ в.) - 
ярким рассказом о том, как хитрая Панория, выпытав у юноши-слуги тайну о 
сосуде с водою бессмертия, вскоре убила его и предала своего отца - царя 
Александра). Другие пословицы («Не всякая жена мужу правду скажет», «Муж 
не знает, где жена гуляет», «И дура жена мужу правды не скажет», «Жена мужа 
любила, в тюрьме место купила») раскрывают мнение о женщине как о хитром и 
коварном существе. Много пословиц («Кто жене волю дает, сам себя обкрадывает», 
«Худо мужу тому, у которого жена большая в дому» и т.д.), так же, как и 
пословица «Неверь коню в поле...», согласуется со словами Иисуса, сына Сирахова 
(или С ираха), не раз цитируемыми в церковно-учительных «словах» в 
Московской Руси: «Не дай жене глаголати на тя, и не попусти ей воли на ся, и не 
дай же ей на силу свою наступати» (12, в.З, с. 121). Жене, не имевшей никаких 
особых прав, «воли» в семье, предлагалось молча повиноваться своему мужу, не 
высказывать своего мнения в тех или иных ситуациях, «жена бо покорлива и 
послушлива - честь и дар от Бога» (12, в.З, с. 119) (как писалось в «Слове., о добрых 
женах», встречающемся в «Измарагде»). Еще одну сторону древних русских 
семейных отношений (рукоприкладство, считавшееся нормой) отражают такие 
пословицы, как «Бей женку к обеду, а к ужину опять, без боя за стол не сядь», 
«Бей жену до детей, а детей до людей» (16, с.377) и некоторые другие.

Чем объясняется такое внимание к этой теме в русской литературно
фольклорной традиции? В процессе ответа на этот вопрос выявляется ряд 
ф акторов, способствовавш их появлению  в литературе М осковской Руси 
произведений о «злых женах». Во-первых, предостережения, акценты на 
определенных пороках, с одной стороны, и восхваления, панегирики - с другой, 
традиционно закрепились за двумя блоками древних русских произведений. 
Церковно-учительная, морализаторская литература всегда тяготела к обличению 
пороков, призывам к отказу от тех или иных грешных поступков, пагубных 
привычек (наряду с поучениями, связанными с образом жизни «совершенного 
христианина», вопросами о спасении души, о молитвах, посте и т.д.). Конечно, 
назидания, содержащие обычные нравственные требования: трудолюбия, 
скромности, заботы о родителях, детях, семье и т.д., - оформлялись часто и в виде 
произведений, описываю щ их качества, присущие положительным, даже 
идеальным образам (например, «Образ совершенного христианина»). Но, вместе 
с тем, чрезвычайно важной была поставленная перед авторами рассматриваемых 
произведений цель отвращения людей от «злых дел» или отрицательных качеств 
разбоя, пьянства, воровства, лжесвидетельства, ярости, злопамятства, лени и т.д 
(примеры: «Святого Иоанна Златоустого о зависти», «Поучение ленивым...».
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''«слова» и поучения против пьянства и др.). С этой морализаторской целью связан
и образ «злой жены».

Во-вторых, о «злых женах» много говорилось в тексте Библии (как в 
Ветхом Завете, так и в Новом). К примеру, в притчах Соломона находим 
высказывания и о «доброй жене» («Мудрая жена устроит дом свой...» (Прит.14:1), 
«Добродетельная жена - венец для мужа своего» (Прит.12:4), «Кто нашел добрую 
жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Прит. 18:22) и др.), и о 
«злой» («Сварливая жена - сточная труба» (Прит. 19:13), «Лучше жить в углу на 
кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме» (Прит.21:9; 25:24). 
«Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою» 
(Г1рит.21:19), «Из-за жены блудной обнищавают до куска хлеба» (Прит.6:26) и 
др.). О «злой жене» писалось и в таких библейски-апокрифнческих 
повествованиях, пользовавшихся в Северной, Южной Руси и в ряде других 
христианских стран полной авторитетностью, наряду с Библией, как книга 
Премудрости Соломона и книга Иисуса, сына Сирахова (изречения из этих книг 
встречаем и в таких сборниках, как «Пчела», «Измарагд», и в Изборниках 1073 и 
1076 гг., и в других памятниках). Следует отметить, что в средневековых сказаниях 
о Соломоне женщина, «женская злоба» также играют очень важную роль. Хотя 
эти сказания и претерпели изменения в европейских литературах (в том числе и в 
древней русской), в их основе лежит еврейский фольклор. В связи с вышесказанным 
подчеркнем, что существовавший в древнееврейской литературно-фольклорной 
традиции своеобразный подход к женщине значительно псэвлиял, в основном 
через Ветхий Завет и апокрифы, на отношение к ней в культурах христианских 
народов. С одной стороны, у евреев женщина традиционно была окружена 
особым уважением, как мать, хранительница домашнего очага (выразительные 
библейские женские образы Рут (Руфь), Эстер (Есфирь) и др. предстают в контексте 
этой традиции), но, с другой стороны, женщина была ограждена от многих 
элементов еврейской религиозной и общественной жизни, во многих книгах 
Библии она играет отрицательную роль, а мудрецы Талмуда учат поменьше 
разговаривать с женщиной, чтобы не унаследовать зд  (15, гл. 1:5). Раннее 
христианство многое восприняло из такого подхода к женщине. Причем на 
христианской основе он приобрел новые формы, в связи с резко осудительным 
отношением этой религии к плотской шобви. Заметим, что и усекновение главы 
Иоанна Предтечи по просьбе дочери Иродианы, наученной своей матерью, к 
царю Ироду, и заточение царицей Евдоксией Иоанна Златоуста, и многое другое, 
касающееся «женской злобы», находило отражение в литературах христианских 
стран, в том числе и в древних русских «словах» и поучениях о «злых женах», в 
качестве примеров того, как «женою многи погйбоша и в лютыя грехи впадоша» 
(12, в.З, с. 123). В связи с данным подходом к женщине вопрос о «злой жене» 
становился очень острым и значительным. В средневековых семейных отношениях 
(в Византии, на Руси и в других странах) женщине было определено такое место, 
принимая во внимание которое, разговор о ее «злобе» часто оборачивался уже 
не столько обвинением ей самой, сколько обвинением мужу, попадающему под 
влияние жены и, вследствие этого, губящему свою душу (главой семьи, конечно 
же, всегда был мужчина, ибо «жена мужа ради сотворена бысть, а не муж жены 
ради» (1 Кор. 11:9) и «якоже Христос глава есть церкви, тако и муж жене глава 
есть» (Ефес. 5:23)).

Следует сказать, что в античной греческой и римской литературе,
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особенно в комедиях, также были известны афоризмы о «злых женах». Тема о 
них не раз поднималась и Менандром, перенесшим осуждение «женской злобы 
на мачеху (в древнерусском переводе «мудрости Менандра» читаем: «Несть злее 
ничтоже ино паче мачехы злы» (11, с.8)), и некоторыми другими античными 
писателями, философами, ораторами (к примеру, Солону приписывалось в 
византийских литературных памятниках высказывание о том, что. взяв в жены 
«злообразную жену», будешь всю жизнь мучиться, а если возьмешь красивую - 
все будут на нее смотреть и вожделеть; Диогену же приписывалось высказывание, 
в котором «злые жены» сравниваются с «аспидом и ехидной» (5, с.89)). В комедиях 
Древней Греции получили распространение сравнения «злых жен» с 
«неукротимым наглым зверем» (19, с.73). Весьма примечательны и некоторые 
притчи,или басни, Эзопа, раскрывающие отрицательный образ женщины. Басни 
Эзопа бытовали-в Московской Руси в ХУ 11 -начале ХУ 111 в. во множестве списков, 
известных под названием «Книга глаголемая Езоп», и имели значительное 
воздействие на читателя той эпохи. Интересующие нас басни - «О жене и о курице» 
(о жадной женщине, пожелавшей, чтобы ее курица давала в день не по одному, а 
по два яйца), «О детище и о матери» (о том, как мать оказалась виновницей 
смерти сына, приучив его с детства к воровству), «О бабе и о волке» (о женщине, 
у которой слова расходятся с делами), «О жене волхвующей» и некоторые другие
(5).

Итак, христианство, вслед за греко-римским язычеством и иудейством, 
продолжило развитие этой темы, и в византийской учительной литературе был 
создан ряд «слов» о «злых жена^>, а сборники изречений включили значительное 
число афоризмов, характеризующих самыми отрицательными чертами этот 
противостоящий «доброй жене» образ «злой». В названной литературе ощутима 
особая тенденция монашеско-аскетического отношения к женщине, определенной 
неприязни к ней, о которой в научных кругах впервые заговорили в конце XIX
в., но которая уже тогда отрицалась некоторыми учеными, например, 
А .П ономаревым и П .В ладимировы м, пытавшимися доказать, что в этой 
литературе говорилось о действительно злонравны х от природы или 
испорченных воспитанием женских натурах, совсем без недоброжелательного 
отношения к женщинам вообще (12, в.З, с.304). Между тем, эта тенденция 
проявляется не только в византийской литературе, но и в восточнославянских, 
во многом под влиянием Византии (достаточно выразительными примерами 
являются некоторые «слова» митрополита Даниила, явно недолюбливавшего 
женщин и говоривш его о них с отрицательным оттенком, видя в каждой 
«блудницу» (10, с.269-279)).

В восточнославянские литературы старшие образцы сказаний о «злых 
женах» вошли через Изборник Святослава 1073 г. В нем мы находим большое 
количество различны х обвинений, с помощью которы х обосновывается 
запрещение женщинам «учити», считать себя равными мужьям, и красочно 
изображаются способы, которыми жена вводит в грех и влечет в ад «мужьск 
род». Многие из этих обвинений повторяются и в других словах о «злых женах», 
Цитируются в виде отдельны х изречений и в сборниках афоризмов. В 
Святославовом Изборнике есть две статьи, касающиеся женщин: «Чьсо ради рече 
апостол оучити жене не велю» и «О Иродиане^ (в Паисьевском сборнике, который 
относится к началу ХУ века, эта же статья носит заглавие «О Иродиадех и о злех 
жен ах»). В другом Изборнике -1076 г. - есть разделы «О женах зълыих и добрыих»
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и «О жене лукаве», где помещены такие определения «женской злобы» и 
«лукавства», как «малаесть вьсязълоба противу зълобеженьскеи...»; «Жена лукава 
- язва сердечная»; «Волю жити с львъмь неже с женою лукавою» (7, с.382, 384). А 
в переводном (византийского происхождения) сборнике «Пчела» приведены такие 
афоризмы, как, например, «Дума женьска нетверда аки храм непокрыт» (эту 
фразу можно сравнить с приведенной в «Беседе отца с сыном о женской злобе» - 
памятнике древней русской литературы 1-й половины ХУ11 века: «Женскии разум 
как храмина непокравенна и как ветрило, наверху гор скорообразно вертящеся...» 
(13, т.11, с.490)); «Аще хощеши без печали жити, то не женися борзо. Печаль бо 
всегда зла жена мужу» (сравним это изречение с афоризмом Менандра: «Аще 
хощеши без печали быти, не жени же ся» (11, с. 15), а также с фразой из той же 
«Беседы...», вобравшей в себя элементы самых различных произведений на 
рассматриваемую тематику и многие из этих элементов предложив в дополненном 
виде (например, с большей полнотой представлены здесь, нежели в «словах» из 
церковно-учительного Пролога, рассказы о страдальцах от «злобы женской»): 
«Если хощеши, сыне мои, без печали жити, то лучше тебе не женитися и после не 
тужити» (13, т.11, с.489)). В «Пчеле» находим и апокрифически-библейские 
изречения, близкие к вышеназванному афоризму из Изборника 1076 г. - о «житии 
со львъмь»: «Пребывати изволи со лвом и змием, нежели с женою лукавою» 
(фраза из книги Сираха), и расширенный вариант этой мысли, данный Соломоном 
в его Книге Премудрости: «Якоже червь в древе, тако же мужа губить жена 
злодеица. Уне жити в пустыни с львом и с змиею, неже жити с женою лукавою и 
язычною» (6, с.418). Кстати, приблизительно такие же афоризмы имеются и в 
таких переводных сборниках изречений в славянорусской письменности, как 
«Разумения однострочные» (14, с.409) и «Священные параллели» (14, с .36). 
Знаменитое «Слово» - «Моление» Даниила Заточника (X I1 в.), введшего в свое 
произведение выписки из византийского «Слова о добрых женах и о злых», 
приписываемого Иоанну Златоусту (на Руси оно фигурировало в составе 
сборника «Измарагд»), из «Пчелы» и некоторых других источников, также 
повторяет вышеназванный афбризм в его кратком варианте (13, в.2, с.218).

По «Измарагду» древнерусский читатель знакомился не только со 
«Словом о добрых женах и о злых», но и с двумя другими переводными «словами» 
- «О добрых женах» и «О злых женах»; - также приписываемыми Златоусту (в 
распространенный на Руси в период русского средневековья сборник «Златоуст» 
эти «слова» вошли в несколько ином виде: так, например,- «Слово о добрых женах 
и о злых» представлено было в «Измарагде» как лишь часть большого «Слова на 
29 день августа Иоанна Златоуста на усекновение главы Иоанна Предтечи и о 
Иродии и о добрых женах и о злых», в «Златоуст» же вошло все это «Слово на 29 
день...»).

Рассматривая текст «Слова на 29 день...», необходимо выделить две его 
основные части: 1) об Иродиане, виновнице усекновения главы Иоанна Крестителя: 
здесь проповедник говорит о «пронырливых» женах; 2) о «благих», «добрых 
женах» (типа Сарептской вдовицы, разделившей последнюю горсть муки с 
пророком Илией, - доброта этой женщины подчеркивается в «Слове...», хотя это 
не преуменьшает степени проявления общего монашески-аскетического подхода 
к женщинам в этом произведении). Женское «пронырство» автор «Слова...» 
характеризует таким и словам и: « ...никоем ом у бы ти зверю  равну  жене 
пронырливе...», а затем, приводя соответственные места из книги Премудрости
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С оломона: «Несть главы оноя, паче г лавы змеевы, и несть злы, паче злы женския 
. восклицает: «Оле злое дьяволе оружие острое!.. Оле зла злее зла жены язычна.
(12, в .З , с.307). Автор «Слова...» так отзывается о «злых женах», имея перед собою, 
г л а в н ы м  образом, «злочестивую» Иродиану и других «злочестивых» жен, о 
к о то р ы х  рассказывается в Библии или апокрифах. В Московской Руси один из 
переписчиков «Слова на 29 день...» - Ефросин - вложил в его краткий текст 
(известны й  по «Измарагду») ряд новых элементов, впоследствии воспринятых 
ав то р о м  «Беседы отца с сыном о женской злобе» (к примеру, диалоги автора с 
м у ж ч и н а м и , у которых умерли злые жены, и с одной из таких жен. а также 
н е к о т о р ы е  афоризмы из других книжных источников). В варианте Ефросина 
р ас см ат р и в ае м о е  «слово» называется «Словом о женах о добрых и о злых» (10. 
с.312).

Что касается Даниила Заточника, то он, как полагает проф. А.Пономарев 
(12, в.З, с.306), возможно, сам лично перенес тяжелые испытания по вине той же 
«женской злобы», но, согласно точке зрения некоторых исследователей 2-й 
половины XX в. (например. Н .Воронина (4)), за образом «злой жены» у 
Даниила,скорее всего, не стояла конкретная женщина (или женщины), и этот 
образ был продиктован общепринятым взглядом на нее в древний период 
восточнославянской и русской истории взглядом на женщину. В «Молении» 
читаем: «Лучше мне вола ввести в дом, нежели взять злую жену: вол бо не молвит, 
не мыслит, а злая жена «биема - бесится, кротима - высится», в богатстве 
превозносится, в убожестве иных осуждает... Лучше мне лихорадкою болеть, 
чем жить с злою женою: потрясет лихорадка и отступит, а злая жена до смерти 
сушит...» (13, т.2, с. 158). (Примерно тот же текст встречаем и в «Беседе отца с 
сыном...».) Примечательно то, что далее Даниил в подтверждение своей мысли о 
«женской злобе» приводит «мирскую» пословицу, что говорит о том, что, по- 
видимому. уже в Киевской Руси, параллельно с книжны ми церковно-учительными 
«прещениями» против женщин, возник и держался подобный взгляд на них и в 
народе. Э тот взгляд ощущается и в некоторых притчах из «Физиолога», 
переведенного, по мнению О.Творогова, еще в Киевской Руси (9, с.51); например, 
в притче «О жене н о муже», в которой рассказывается, как жена извела мужа, а 
потом дети извели ее саму. Интересен в «Физиологе» и образ Горгоны, с обличием 
«жены красны и блудницы» (5, с.98), выступающий в прямой связи с образом 
«злой жены».

Обращает на себя внимание то, что в западноевропейских литературах 
средневековья и Возрождения образы «злых жен» также возникали время от 
времени. К примеру, у Торквато Тассо они, прямо названные «проклятым 
племенем», сравниваются с тиграми, львами и змеями, которые оказываются «в 
своей злобе человечнее, чем женщина» (12, в.З, с.307). Шекспир же создал яркий 
образ леди Макбет, а также показал и другие образчики «женского пронырства» 
и «злобы».

Но вернемся к краткому рассмотрению трех «слов» о «женах» из 
«Измарагда». Первое из них нас интересует менее всего, поскольку в нем говорится 
лишь о «добрых женах». Во втором - «О добрых женах и о злых» - сначала 
говорится о «добрых женах» Фивии - «сестре нашей», Трифоне и Трифосе, 
Мариям, «иже много трудися о Господе» (Римл.16), с указанием того, что «добрые 
жены» «дражайши бо есть камення драгаго и бисера многоценнаго» (Прит.31:10). 
Но далее автор этого «слова» учит: «Языку... женнину не веруй, но отдел пыгай
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ее» (12, в.3, с. 121), «Не послушай жены; лучше бо есть злоба мужъска, неже лстивыя 
жены доброта» (Сир.42:14); «глаголет бо лукаво, а не истину» и т.д. (после этого 
- наставления о том, что жене не следует давать «волю в семье», разрешать 
высказывать свое мнение, о недопущении того, чтобы «злая жена» мужа своего 
из дому изгоняла, и др.). Интересны сравнения, приводимые в данном «слове»: 
«Пременит бо лице си женьская злоба, и очи яко лвица посупит, и яко старику 
восход песочен, тако и жена язычна молчаливу мужу» (12, в.З, с. 122). Оканчивается 
же оно цитатами из Библии (Бытия и посланий апостола Павла) о том, что жены 
должны покоряться своим мужьям, А что касается третьего «слова» - «О злых 
женах», - то из трех рассматриваемых «слов» оно является наиболее обширным 
и имеющим наибольшее количество примеров из жизни различных героев (в 
основном библейских). В начале этого произведения читаем: «Ни который бо 
зверь подобен жене зле и злоязычие. Лвы бо в рове Даниила устыдишася, а Науфея 
Езавель уби; кит Иону во утробе невредимо сохрани, а Далила Самсона остригшЬ, 
иноплеменником предаде...». В другом месте встречаем сопоставление подобной 
структуры: «В пустыни бо змиеве и аспиды Иоанна убояшася, а Иродиана (блуда 
ради, на обеде) усече главу ему; Илию Пророка в пустыни четыре лета вранове 
(вороны) кормиша, а Ьзавель убити его хотела, и убояся Илия бежа в пустыню...» 
(12, в.З, с:122). Далее повествуется и об Адаме («женою прелщен бысть»), и об 
Иосифе («женою в темницы затворен бысть»), и о Давиде («женою в убийство 
впаде»), и о Соломоне («женою прелщен погибе»), и об Иоанне Златоусте 
(«Евдоксия царица (его) заточи»). (Кстати, уже само упоминание о Златоусте 
(причем в третьем лице) подталкивает нас к мысли о том, что либо это «слово» 
(как и другие, приписываемые Златоусту в древних русских переводных 
памятниках) было написано не им, а, вероятно, кем-то из более поздних 
византийских писателей, либо оно, как действительно «слово» Златоуста, включило 
в себя много новых вкраплений позднейших времен.) После всех этих примеров 
следует больш ое количество вы сказы ваний, как из библейских и других 
источников, так и впервые встречающихся именно в этом «слове», например, 
«жена зла в дому яко вьялица (метель). Лучше железо варити, неже зла жена 
научити; лучши бо есть погребети злая жена, неже привести» (12, в.З, с. 123).

На территории Московского государства имели хождение и некоторые 
другие сборники учительного характера, в которых можно найти «слова» о 
«женах». К примеру, «Златоструй», периписанный еще в X I1 в. в Киевской Руси. 
В нем помещены два интересующих нас «словя»: «О женах, кыя подобает 
приводити, и не пущати жен» и уже рассмотренное нами «слово» Златоуста «О 
добрых женах и о злых» («...на 29 день...»). А упомянутый в нашей статье 
Паисьевский сборник (ХУ в.) имел, кроме «слова» об Иродиадах и «злых женах», 
также «Слово великого книжного Антиоха черноризца, како блюстися злых жен» 
и «Козьмы Халкидонского о том, како не подобает звати жены своея оспожею». 
В ХУ11 в. элементы этих и многих других «слов» были включены в «Беседу отца 
с сыном...», написанную в характерной для средневековой учительной литературы 
форме диалога: отец, делясь с сыном своим жизненным опытом, объясняя ему, 
что представляет собой «женская злоба», использует яркие примеры как из самой 
жизни, так и из авторитетных книг, таких, как Св. Писание, патерики, «слова» 
Иоанна Златоуста и др. Главный вывод в «Беседе...» - тот. что «диавол не может 
сам сотворити таковыя пагубы святым, яко же наводит злыми женами, то бо 
есть оружие дияволе, и меч сатанин и оболгателница святым» (13, т .11, с.496).
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Говоря об образе «злой жены», нельзы обойти вниманием и популярные 
В Древней Руси переводные сказания о Соломоне. Жена его стала типом коварной 
женщины, изменницы. В русских текстах сказаний о Соломоне таким же типом 
становилась и его мать. Так, когда в Израиле прошел слух о смерти царя Соломона 
у е х а в ш е г о  за несколько лет до этого к «царю Индейскому», все плакали, кроме 
Вирсавии, матери еврейского царя. Она вскоре забыла о сыне и тешилась со 
своими любовниками, веселилась, устраивая различные потехи, с музыкой, 
т а н ц а м и  и  угощениями. А когда решила вновь выйти замуж (заметим, что в 
западноевропейских сказаниях все это относится не к матери, а к жене царя), 
написала письмо к персидскому царю, которого в глаза никогда не видела, с 
приглашением стать ее мужем и царствовать в Израиле.

В русских вариантах сказаний о Соломоне особенно рельефно выставлен 
образ его матери в детские годы ее сына. Когда Соломону было всего девять 
недель, он два раза гадательно (аллегорически) предупреждает своего отца Давида 
о связи Вирсавии, любимой из его тридцати жен, с «каким-то евреином». Вирсавия 
и ее любовник хотели отравить младенца Соломона, но он встал с колыбели и 
произнес гневную речь. Позже, когда Соломону было три года, он сделал из 
дерева весы и на одну чашу положил золото, а на другую - песий кал, который 
перевесил золото. На вопрос матери о том, что он делает, будущий царь ответил: 
«Аз (есть) сие тако творю: что на блюде злато, то есть всякия жены разум таков 
легок, что худше и песня калу; у всякия жены влас долг, а ум короток» (3, с. 126). 
Мать после этих слов «аки зверь лютый скрыхнула зубы своими» и решила извести 
сына. Она подменила его другим, похожим на него, мальчиком, а Соломона 
приказала убить, тело бросить в море, а сердце испечь и принести ей на съедение. 
Но выполнявший этот приказ Ачкило отпустил Соломона, а его матери принес 
сердце пса. Лишь через много лет Давид, узнав, что его сын жив, находит его, 
занимающегося пастушеством, и зовет вернуться во дворец, но Соломон сказал, 
что вернется только через три года. От жены царя Пора, с которой у Соломона 
вскоре была тайная любовная связь, он получил в подарок перстень и три 
самоцвета, а когда инкогнито прибыл в Иерусалим, то притворился богатым 
заморским гостем. Вирсавия очень хотела купить у него один из камней, но 
Соломон соглашался на это только при условии, если она с ним переспит. Царица 
тотчас дала согласие на это, после чего Соломон долго думал о том, как можно 
изобличить свою мать, не совершив при этом самому греха. А она, видя, что он 
медлит, сама «его ухвати за шею и поцелова и положила его с собою спати на 
одре своем» (3, с. 129). После нескольких намеков (например, когда Вирсавия 
«подвигнула Соломонову руку под свой срам» и спросила: «Что сие?», тот ответил: 
«То есть врата моего терема, оттуду аз изндох и сей Божий свет узрел и пошел» 
(3, с. 129)) Соломон открыто говорит своей матери о том, что он и есть ее сын, 
которого она желала погубить. Услышав эти слова, Вирсавия упала в обморок, 
а Соломон повторил свои слова о «коротком женском уме».

Очень примечательны в связи с образом «злой жены» некоторые 
появившиеся на восточнославянской почве в средние века пародии переделок 
сказаний о Соломоне. В одной из таких пародий, исследованных Ал-ром 
Веселовским (3, с. 140), Давид спросил Вирсавию, что бы сделал слепой со своей 
женой, изменявшей ему в его присутствии, если бы прозрел Та ответила, что \ 
жены на такой случай должны быть «отверточки», после чего еще не родившимся 
Соломон сказал в утробе матери: «Баба по-бабьи и суд судит» Мать хо 1елн
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«чего-нибудь выпить» и Соломона «во чреве употребить», но он пригрозил ей 
«ребро Проломать и выйти вон» (3, с. 141). Заметим, что похожий сюжет 
существовал и в украинских переделках сказаний о Соломоне, исследованных 
М.Драгомановым в его книге «Малорусские народные предания и рассказы» (с.99- 
108). Что же касается образа неверной жены Соломона, то в русских списках 
сказаний о нем говорится о том, что она - «дочь Евы», отсюда ее слабости и 
порочные увлечения. Их корень - в проступке праматери. Характерным для 
определения специфики образа Соломоновой жены является сказание «О 
премудрости Соломоней и жене его», где повествуется о том, как в отсутствие 
мужа его жена уехала на кипрскую землю и отдалась местному царю, а когда 
Соломон ее там находит, она просит царя Кипра убить ее мужа. Но вышло 
наоборот: Соломон повесил свою неверную жену на дубе и велел своим воинам 
пронзить ее стрелами (3, с. 144-147).

С образом С олом она в древней русской переводной литературе 
дидактического характера связан еще один памятник - «Суды Соломона». В 
некоторых его разделах также дан отрицательный образ женщины. Например, в 
разделе «О смысле женском» царь, «испытывая» этот «смысл», вызывает к себе 
сначала «боярина» Декира, а затем его жену, с одним и тем же предложением: 
«Убей свою жену (своего мужа) в то время, когда она (он) будет спать, и я 
приближу тебя к трону», а также: 1) Декиру - «отдам за тебя лучшую свою дочь»; 
2) его жене - «поставлю тебя царицей». «Боярин», увидев с двух сторон от спящей 
жены своих детей, пожалел ее и не убил. А жена с радостью убила бы мужа, но ей 
был дан царем тупой меч (чего она не знала). Соломон после этого произнес 
такой стих: «Человека (т.е. мужа) нашел одного среди тысяч, а жены во всем свете 
не нашел» (13, т.4, с.67).

Перечень произведений древней русской литературы, освещающей образ 
«злой жены», на этом не заканчивается. Мы затронули лишь основные из этих 
произведений. «Женская злоба» была очень распространенной темой в русской 
письменности до ХУ111 в. В той или иной степени она поднималась и в церковно
учительной повести «О девице Монолии, како святый Макарий, немилостив ей 
бывши» (12, в .2, с. 184), и в знаменитом «Домострое» (ХУ 1 в.), и в «Монастырском 
уставе» Иосифа Волоцкого (ХУ1 в.), и в некоторых списках «Александрии», где 
отравительницей великого полководца выступает его жена, и в «Словесах 
избранных от святых писаний» (ХУ в.), где «дьявольское прельщение» новгородцев 
связывается с образом «окаянной жены» - вдовы посадника Марфы Борецкой, и 
в некоторых других литературных памятниках.

В заключение следует сказать, что в мире старый жесткий подход к 
женщине, которой муж мог владеть, как рабыней, и которую должен был часто 
«воспитывать» битьем, бесправное положение женщины в семье, тенденциозный, 
основанный на неравноправии полов, взгляд на нее и на семейное начало в жизни 
имеют очень глубокие корни. По-видимому, и у восточных славян они уходят в 
еще языческие времена, так как известно, что в X I-X I1 веках, когда монашеские 
идеалы еще не коснулись семьи, как святилища народной жизни, и народ в большей 
своей массе еще не был полностью христианизирован, во многом следуя старым 
языческим обрядам, право мужа на «владение» женой и грубость по отношению 
к ней как к существу низшему (кстати, и в начале XX в. считавшаяся характерной 
чертой русского простонародья) уже проявлялись, отраж аясь в фольклоре 
(вспомним, к примеру, «мирское присловье» у Даниила Заточника). Женщине

54



от в о д и л а сь  максимально суженная рамками патриархального быта роль в 
обществе. Логично было бы предположить, что с женской стороны проявлялись 
еще с древнейших периодов нашей истории различные элементарные формы 
протеста и самозащ иты . Такие формы в сознании общ ества зачастую  
воспринимались как проявления «злобы» (что, конечно, не исключает 
возможности существования действительно злых и коварных женских натур). 
Эта «злоба» у многих древних народов, гиперболизируясь, обрастая сравнениями 
и т.д., становилась частой темой различных литературных и фольклорных 
произведений. Утверждение позиций христианства на Руси, распространение 
монашества, мощное влияние на сознание людей таких книг, как Библия, 
апокрифы, патерики, сборники афоризмов, церковно-учительных «слов», 
повестей и т.д., способствовали укреплению и в литературе, развивавшейся на 
восточнославянских землях (в том числе и на территории формирования русской 
нации), традиции освещения рассмотренного нами образа. Но, как известно, 
параллельно отрицательному, в древней русской литературе складывался и 
положительный образ женщины - «дорогой семеюшки», как она называлась в 
народных песнях, - основанный на традиционном уважении к ней как к матери 
и жене. Такие две противоположные традиции говорят как о своеобразии, так и 
о явной противоречивости отношения к женщине в древнем русском обществе.
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This article is dedicated to scientific problem of functioning of 
the image of the «angry women» in the ancient Russian didactic 
literature. This image has been investigated in translated and 
original literary writings.
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Мария Абрамович

И.БРОДСКИЙ И А. АХМАТОВ А

Проблема использования Бродским поэтических*традиций русского 
«серебряного века» на первый взгляд кажется давно решенной, чуть ли не лежащей 
на поверхности. В частности, этому впечатлению, способствует многократно 
описанная в мемуарах дружба юного Бродского с ярчайшим представителем 
этого периода - Анной Ахматовой. В одном из своих интервью, записанных на 
киноплёнку, поэт сам назы вает это имя в ряду тех, кого считает своими 
предшественниками. Тут же были названы имена Марины Цветаевой, а также 
Осипа Мандельштама. Об этом говорит и И.Ш айтанов: «Называя имена поэтов, 
наиболее любимых и на него более других повлиявших, И.Бродский ставит рядом 
двоих - Цветаеву и Мандельштама» (4, с.58). Этим, по сути, исследования связей 
И .Бродского с «серебряным веком » в русском литературоведении и 
огр ан и ч ив аются.

Это не значит, конечно, будто исследователи и не обращались никогда к 
данной ситуации. Напротив: в ряде работ о Бродском рассеяно множество ценных 
наблюдений такого рода в форме отдельных замечаний, например: «Рифмы 
Бродского нередко осмыслены сами по себе. «Сретенье» - один из сплошных 
примеров этого свойства: «рук - вокруг», «рама - храма», «храня - меня», «племен 
- Симеон», «глубоко - око», «пустому - проему» и т.д.

Цветаеву влечёт «одержимость звуком» (Бродский), Ахматову - «рифм 
сигнальные звоночки» (авторское определение), Бродского увлекает за собой едва 
произнесенное слово» (3, с. 10). «... выбор трамплина вряд ли зависит от поэта: у 
Цветаевой и Хлебникова это энергия звука, у Ахматовой и М андельштама - 
бесподобная точность попадания мысли в образ. У Бродского - это взрыв от 
соприкосновения предметов, оказавшихся рядом» (3, с.9).

Подобного рода наблюдения будут учтены в нашем исследовании.
Точки соприкосновения художественного мира Бродского и Ахматовой 

многочисленны и разнообразны. Проследить такого рода связи можно на разных 
уровнях содержания п формы.

Н аиболее ярким примером такого рода общности является сфера 
художественного образа, или, точнее сказать, приёмов создания художественного 
образа.

К ак известно, образная  систем а ли тературы  слагается из таких 
претворенных творческим воображением писателя объектов, как человек, пейзаж  
и вещь. Вместе они и составляют картину мира, каким его видит поэт. Согласно 
взгляду А.Потебни, образу всецело принадлежит сфера внутреннего мира поэта. 
Другими словами, образ всегда есть субъективно-поэтическая конструкция, 
позволяющая судить не столько об объектах внешнего мира, сколько о концепции 
м и р а , его поэтическом переживании. С этой точки зрения,.всякий образ есть 
образ человека , он насыщен психологической энергией настолько, что даже пейзаж 
или вещь становятся вместилищем человеческого «я».

В русской литературе осознание творческой, пересоздающей мир роли 
поэта рож дается в полной мере лиш ь в эпоху модернизма, окончательно 
раскрепостившего и канонизировавш его романтическое начало творчества. 
Энергия поэтического переживания зыблет контуры объекта изображения и
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превращает его в сгусток лирического самовыражения у символистов, особенно 
поздних, таких как, Блок и Белый. Акмеизм Ахматовой и её поэтических собратьев 
был, как замечал М.Кузьмин, реакцией на эту туманность и размытость образа: 
акмеисты стремились к художественному открытию утраченной символистами 
предметности, или, как писал тот же Кузьмин: «Найду ли слог, чтоб описать 
прогулку, шабли во льду, поджаренную булку...» Однако менее всего это было 
возвращением к принципам реалистической эстетики XIX века: ведь акмеисты 
принципиально брали предмет в вершинный момент его бытия, в его «акмэ», его 
цветении. А это и означало субъективное пересоздание мира, отказ от 
натуралистических тенденций, критических и негативистских моментов. Пафос 
акмеизма есть пафос художественного утверждения радости бытия.

Поэзия Ахматовой, при отчётливом нарастании трагической интонации 
в её творчестве, неизменно есть «осанна» миру, а не хула. В этом отношении 
Бродский - прямой наследник не просто акмеистической позиции, а именно 
позиции А хматовой. А хм атова в этом отнош ении отличается от прочих 
акмеистов еще и определенной идеалогической предпосылкой творческой 
позиции. Она всегда была истово верующей, и гонения, которым она подвергалась 
долгие годы, только укрепляли в ней эту веру. Для нее, христианки, мир был 
прекраснейшим творением Бога, омрачаемым лишь дьявольскими завистью и 
злобой. Испытавши, как и Ахматова, гонения со стороны советской системы, 
Бродский остался, как и она, христианином; для которого творение, т.е. мир, есть 
величайшее чудо и радость. Трудно сказать, от христианства или от акмеизма 
пафос жизнеутверждения, свойственный поэзии Бродского. Скорее всего 
акмеизм, и в частности, поэзия Ахматовой, были для него катализаторами 
собственной поэтической позиции, воодуш евляем ой радостью  жить и 
чувствовать:

Н о пока м не р о т  не забили глиной,
И з него раздават ься  буд ет  лишь благодарност ь.
(2, с. 3 37 ).
Отсюда та интонация оды, славословия, которую мы часто встречаем у 

Бродского в поэтической передаче мира человеческих страстей.
Н иж еприведенны е строки А нны А хм атовой  по своему пафосу, 

интонации и лексике почти идентичны цитированным строкам Бродского:
П ока не свалюсь под забором ,
И  вет ер меня не добьет ,
М ечт а о спасении скором  
М еня, как проклятие, ж дет .
(2, с. 122).
А хм атова знала тайну  претворения обыденных впечатлений и ; 

переживаний в поэтическое слово:
К огда б  вы знали, из какого  сора  
Р аст ут  стихи, не ведая ст ыда,
К ак ж елтый одуванчик у  забора  
Как лопухи  и лебеда.
(1, с. 150).
Этот ставший хрестоматийным образ как бы получает свое развитие в 

«Колыбельной Трескового мыса» Бродского:
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От  великих вещей ост аю т ся слова языка.
Так ж е - т ело ввиду океана в бум аж ной шляпе: 
на его лице, у  него в ум е  
ничего, кром е ряби.
(2, с. 110).
Но человек у Бродского, «состоя из любви, грязных снов, страха смерти, 

праха, «одновременно» направляет сухую речь вверх - в направлении «исконно 
немых губерний», т.е. в небо. Эта концепция слова, рожденного во сгустке плота 
и обращенного ко звездам, конечно, более космична, обобщение здесь более 
м онум ентализировано, чем у А хм атовой . Но очевидна и внутренняя 
параллельность Бродского и Ахматовой.

В свое время именно стихотворения Ахматовой открыли для русского 
читателя радость переж ивания чувственно-предм етного мира, красоту 
нерукотворных и рукотворных вещей:

Н а руком ой ни ке м оем  
Позеленела медь.
Н о т ак играет  м едь на нем,
Что весело глядет ь.
(1, с .З ).
Предметный мир у А хм атовой , вместе с тем , никогда не бывает 

самоценным изображением. Вещь у нее неизменно насыщена психологизмом, 
служит вместилищем эмоционального переживания:

Звенела м узы ка  в сад у  
Таким невыразимым горем .
С веж о и ост ро пахли м орем  
Н а блюде уст ри ц ы  во льду.
(1, с .26 ).
Или:
Ч угунная ограда ,
С основая кроват ь.
К ак сладко, что не надо  
Теперь м не ревноват ь.
(1, с. 120).
Вот и у Бродского предметный мир есть как бы психологизированный 

интерьер или натюрморт, конденсирующий в себе движение человеческой страсти: 
Зелень лавра, доходящ ая  до дрож и,
Д верь расп ахн ут ая , пыльное оконце.
С т ул покинут ый, ост авленное лож е.
Ткань, впит авш ая полуденное солнце.

П он т  ш ум ит  за  т ем ной  и згородью  пиний.
Чье - т о судн о  с вет ром  борет ся у  мыса.
Н а  рассохш ей ся  скам ейке - Ст арш ий Плиний.
Д розд  щ ебечет  в ш евелю ре кипариса.
(2, с. 6 0 ).
Здесь, конечно, интонация Бродского динамичнее: достаточно отметить, 

что ритм у него более пространный, и он отделяет описание одного предмета от 
Другого чаше более тонко, как бы превращая его в самоценную миниатюру (у
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Ахматовой же краткие зарисовки обычно разделяю тся запяты м и). Но 
принципиальное сходство приема здесь несомненно.

Это впечатление еще более усугубляется, если учесть то обстоятельство, 
что именно через вещно-предметную деталь и у Ахматовой и у Бродского часто 
реконструируется отдаленная историческая эпоха и «материализуется» та или 
иная священная тень.

Здесь леж ала его т реуголка  
И  раст репанный том Парни.
( 1 с .  ) .
Так и у Бродского в «Письмах римскому другу» материализуется 

античность в ряде простых и полнокровных переживаний вещи и пейзажа, а 
образ, скажем, историка Плиния, соткан не в последнюю очередь из переданных 
ему автором переживаний внешнего мира.

Я  си ж у в своем саду, горит  светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вм ест о слабых м ира эт ого  и сильных - 
Лишь согласное гуденье насекомых.
(2, с. 124).
Таким образом, многое в приемах создания образа у Бродского 

определяется следованием ахматовской традиции, или, точнее сказать, творческой 
разработкой ее.

В заключение приведем еще один пример сходства художественных 
решений двух поэтов.

Эпиграф из Ахматовой предпослан стихотворению Бродского; это 
стихотворение содержит прямое развитие ахматовской поэтической темы.

Вот этот эпиграф:
«П ора забы т ь верблю ж ий эт от  гам  
И  белый дом на улице Ж уковской».
Не эта ли улица воскресает в развернуты х образах Бродского, 

строящихся на густой описателЬности, предметности:
Н епроходим ост ь двора  из-за сугробов, щели, 
к уд а  задувало не хуж е, чем в т ой  пещере, 
п реграж дали  дост уп  царям, паст ухам , эюивотным...
В последнем стихе - явственны персонажи Рождества, которым нет места 

в гиперборейской зиме Петербурга...
Вчерашняя участница журнала акмеистов, «Гиперборея», выступаем | 

здесь частицей и этого, «пошлого» мира, но это лишь подчеркивает сложность ее 
простоты; и у Бродского об этом сказано так:

Помнишь...
то, как т ы подпевала бездум ном у «во саду ли 
в  огороде»...
И «свалка вещей на железном стуле» - очевидно, деталь интерьера 

квартиры Ахматовой - становится трогательной деталью; воспоминанием стола 
же свободно-лирическом, сколь и далеким от мещанской «приглаженности».
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The problems of inflnation of great russian poet A.Akhmatova 
on I.Brodski’s poetry especially a strukture of poetical imide of 
World are discribed in this articule.



М О ВО ЗН АВСТВО

Надія Бабич, Ярослав Редьква

ОБСТАВИННІ (МІСЦЯ) ГІДРОКОНСТРУКЦІЇ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬО- 
СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА

Досить значну г р У п У утворень західноподільського регіону складають 
мікрогідроніми, які далі іменуємо обставинним и гідроконструкціям и 
прийменниково-іменникового складу. Такі структури з синтаксичного боку 
виступають обставинами місця, точніше локалізовуючи гідрооб’єкт стосовно 
інших реалій місцевості, - вони практично є «описовими найменуваннями водного 
об’єкта» [4, с. 155-156]. У цій описовості, власне, і полягає назвотворча специфіка 
вказаного класу ойконімів, як зауважує В.В.Лучик, «функціонують на межі 
загальних і власних назв, набуваючи статус онімів лише внаслідок регулярності 
вживання як індивідуалізуючих номінативних засобів» [1 ,с. 91]. Вважається також, 
що прийменникові конструкції споріднені з назвами у формі Genetivus Singularis 
і є давнішими від останніх [2, с. 81]. Наведені думки демонструють перехідний, не 
усталений, мовний статус таких гідроструктур, вказуючи на новітній характер 
утворень.

Обставинні гідроконструкції генетично споріднені з мікротопонімами: 
останнім властива значна продуктивність в слов’янських мовах із широким 
набором прийменників (пор. теренні назви Словаччини з лексемою дуб у основі: 
Z a  dubom, P o d  dubom, N a  duba, D o  duba, U  duba, P r i dubci, N a d  dubom , M e d z i dubmi, 
P red  dubom, O kolo  duba, P ro ti  duba, N fie duba  [5, c. 223]). Подібні назви мають і 
міграційний характер, функціонуючи в мові українців Канади (пор. Коло Блохів, 
Коло Бодиарів, К оло В асилева; Н а  В оробцевім , РІа Горииях, Н а  Г уц ул а х  - назви 
площ у провінції Саскачеван [3,с.37, 53 ]).

Увесь наявний матеріал доцільно розподілити на дві групи: власне 
обставинні гідроконструкції - утворення прийменник із значенням місця, 
близькості до предмета, просторових відношень, напрямку руху + іменник 
(апелятив, онім) у непрямому відмінку; лексикалізовані гідроконструкції - 
утворення, в яких прийменник став органічною складовою оніма, виконуючи 
роль префікса.

Власне обставинні та  лексикалізовані гідроконструкції поділяються на 
моделі з широким спектром прийменників:

І* а). 3 + субстантив у формі род, відм. одн.: пот. З  Гасіеки  (л.Дупи п. 
Серету л. Дністра; м. Заліщики Тернопільськ. обл. [СГУ, с. 211]), пор.: ОН Гасава/ 
Hasawa [Мор., с. 56]; пот. З  Гпибокої (бас. Нічлави л. Дністра; с. Кривче Борщівськ. 
р-ну [СГУ, с. 211]); пот. З  Кам'яної керниці (НП Залав’єс/р ПлебанівкаТеребовлянськ. 
p-ну, [Корд. З, с. 200]), пор.: ст.укр. К ам єная криниця, 1468 р. - назва джерела у 
Молдавськ. кн. [ССУМ І, с. 468]. б). З + субстантив у Фо р м і  р о д , в і д м . мн.: пот. З  
Керниців (НП Вербівці Теребовлянського p -ну; [Корд. З, с. 437]); пот. З  Б ілих  
Керниців (бас. Дністра; м. Заліщики Тернопільськ. обл.; [СГУ, с. 203]), стр. З
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Керпичок (бас. Нічлави л. Дністра, с. Кривче Борщівськ. р-ну; [СГУ. с. 214]). пат. З 
Трьох М ост ів  (л.Дністра, м. Заліщики Тернопільск. обл.; [СГУ, с. 217]).

II. З-під + субстантив у формі род. відм. одн.: кр. (дж.) З-під гори  (НП 
Я г о л ь н и ц я  Чортківськ. р-ну; [МГЕ]), пот. Z p o d lip o w ca  (НП Дубівці Тернопільськ 
р-ну; [Schn. 55, с. 89]); водойм. З-під т орф у  (НП Мала Андруга с/р Білокриниця 
К р е м е н е ц ь к .  р-ну; [МГЕ]).

III. а). За + субстантив (апелятив) у Фо р м і  о р у д н . відм. одн.: м . б .  Z a  
b iotem  (НП Нові Петликівці с/р Старі Петликівці Бучацьк. р-ну; [AGG, z. IX, 
Buczacz і Czortkyw (pas. 8, siup XIV)]); кр. (дж.) З а  броваром  (НП Гадинківці 
Гусятинськ. р-ну; [Корд. З, с. 364]); Z a  brow arem  (місцевість біля НП Копнчинці 
того ж р-ну; [NMT, с. 184]), пор. ще НП Browary/Броварі с/р Яблунівка Бучацьк 
р-ну; [NMT, с. 16]; м.к. За валом  (НП Чернихів Зборівськ. р-ну; [МГЕ]), пор. Zawalе/ 
Завалля - НП у Борщівськ. p-ні; [NMT, с.192] та м.к./дж. Завильннцею (НП Сапогів 
Борщівськ. р-ну; [Корд. 4, с. 429]);дж. За горою  (НП Джурин Чортківськ. р-ну; 
[Корд. З, с. 287]), пор. Za Gyr№/3a горою - поселення біля НП Деренівка Зборівськ. 
р-ну; [М-35-75-Г-6]; Z a k a m ie n iem /За каменем (хутір біля НП Заложці [NMT, с.184]); 
ст. Z a  Іеїьпісгут ІЗа  лісничим (НП Рудка Борщівськ. р-ну; [Schn. 7, с.357]); дж. За  
млином (НП Джурин Чортківськ. р-ну; [Корд. З, с. 287]), пор. Za miynem - частина 
м. Глиняникол. Перемишлянського повіту на Терн. [NMT, с.І85]; м.к. За  ост ровом  
(НП Городок Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); м.б. Z a  row am i (на пн. сх. від НП Чистилів 
Тернопільськ. р-ну; [AGG, z. VIII, Tamopol (pas. 6, siup XIV)]); м.б. Z a  rucL№/3a 
рудою , Z a  rzeczkN g/З а річкою  (на пн. від НП Іванчани Збаразьк. р-ну; [AGG, z. VIII, 
Tamopol (pas. 6, siup XIV)]); м.б. Z a  sta w em  (на пд. від НП Кутиска с/р Бутлів 
Лановецьк. р-ну; [AGG, z. VIII, Zaioïce (pas. 5, siup XIV)]; м.б. Z a  s ta w k iem /3 a  
ст авком, Z a  k a lu ï№ /3 a  калю ж ею  (на пн. зх. від НП Довжанка Тернопільськ. р-ну; 
[AGG, z. VIII, Tam opol (pas. 6, siup XIV)]); ст. З а  ц ви н т арем  (НІ! Іванівка 
Теребовлянськ. р-ну; [Корд. З, с. 168]), пор. Za cmentarzem/ За цвинтарем - частина 
НП Свірські Хлібовиці у кол. Перемишлянському повіті на Терн. [NMT, с.184].

б). За + субстантив (онім) у формі орудн. відм. одн.: яр З а  В 'язовою  (НП 
Очеретне с/р Устечко Кременецьк. р-ну; [М-35-76-А-в]); м.б. З а  Глибокою  Долиною  
(НП Косів Чортківськ. р-ну; [Корд. З, с. 103]), пор. там же назву поля Ghcboka 
Dolina/Глибока Долина [NMT, с.42]; яр. З а  Долиною  (НП Заложці Зборівськ. р-ну; 
[М-35-75-Г-6]), м.б. Z a  ZarudkN g/З а  З арудкою  (НП Козлів Козівськ. р-ну; [Schn. 11, 
с 72]).

в). За + субстантив у формі орудн. відм. множ.: м.б. З а  валами (НП 
Перепельники с/р Гарбузів Зборівськ. р-ну; [М-35-75-В-6]); пот. З а  Л ивадн им и/ 
вар. П ід  М огилкам и  (прит. Коропця; НП Голгоча Бережанськ. р-ну; [Корд. З, с. 
787]); кр. З а  лозам и /вар . Г оло  С лободи  (НП Рудка Борщівськ. р-ну; [МГЕ]), пор. Za , 
iozami - присілок НП Стрептів кол. К ам ’янка - Струмилового повіту; [NMT, 
с.185].

IV. Біля + субстантив у формі род. відм. одн.: м.к. Біля М ост а  (НП Городок 
Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); оз. Біля С т рут и н ськ ого  (НП Рудка Борщівськ. р-ну; 
[МГЕ]).

V. а). Коло + субстантив (апелятив) у формі род. відм. одн. : м.к. Коло 
броварні (НП Ягольниця Чортківськ. р-ну; [МГЕ]); вир Коло вопуст у  (НП Сущин 
Теребовлянськ. р-ну; [Корд. 4, с. 162]); бр. Коло двора  (НП Сосулівка с/р Улашківці 
Чортківськ. р-ну; [Корд. 4, с. 202]); ст. К оло двора  (РІП Іванівка Теребовлянськ. р- 
ну; [Корд. З, с. 168]); ст. К оло др іж д ж а р н і (НП Колиндяни Чортківськ. р-ну; [Корд.
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З, 127]); м.к. К оло м ост а  (НП Винятинці Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]; бр. Коло м ост а  
(НП Кошилівці Заліш ицьк. р-ну; [МГЕ]); м.к. К о л о  м о с т а  (НП Струсів 
Теребовлянськ. р-ну; [МГЕ]); кр. Коло м ост а  (НП Новосілкка Заліщицьк. р-ну; 
[Корд. 4, с. 745]); м.к. Коло м ост а  (НП Чернихів Зборівськ. р-ну; [МГЕ]); дж. Коло 
кайдуба  (НП Турівка Підволочиськ. р-ну; [Корд. 4, с. 113]); дж. Коло калини (НП 
Сапогів Борщівськ. р-ну; [Корд. 4, с. 429]); пот. К оло Каплички (л.Дністра; м. 
Заліщики Тернопільськ. обл.; [С Г \, с. 264]), вир К оло кладки  (НП Кошилівці 
Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); м.к. Коло кладки (ГІП Струсів Теребовлянськ. р-ну; [МГЕ]); 
кр. Коло корита (НП Збараж Тернопільськ. обл.; [Корд. 4, с. 727]); кр. Коло корчм и/ 
вар. Н а Синдеришнім (НП Стегниківці с/р Лозова Тернопільськ. р-ну; [Корд. 4, с.
188]); м.к. Коло кручі (НП Сков’ятин Борщівськ. р-ну; [МГЕ]); бол. Коло броду  (НП 
Гадинківці Гусятинськ. р-ну; [Корд. З, с. 364]); м.к. Коло ст адіону  (НП Бураківка 
Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); м.к. К оло цегельні (НП Винятинці Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); 
кр. Коло церкви (НП Новосілка Заліщицьк. р-ну; [Корд. 4, с. 745]).

б). Коло + субстантив (онім) у формі род, відм. одн.: кр. К оло Гудим и  
(НП Шили Збаразьк. р-ну; [Корд. 4, с.56]); дж. К оло Г урал я /вар . К оло М узи к и  
(прізвисько Гураля) (НП Калинівщина с/р Білобожниця Чортківськ. р-ну; [Корд. 
З, с. 157]); кр. Коло Д зіська  (НП Бураківка Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); м.к. Коло Заячихи  
(НП Сапогів Борщівського р-ну; [Корд. 4, с.429]); кр. К оло Килисана (НП Бураківка 
Заліщ ицьк. р-ну; [МГЕ]); дж. К о л о  К о в д у б а  (НП Я кимів кол. К а м ’янка- 
Струмилового повіту на Терн.; [Корд. 4, с .12]); бр. К оло Коляси  (НП Буцнів 
Тернопільськ. р-ну; [Корд. З, с.457]); бр. К оло М акари івар . Н а  Я м і (НП Рожиськ с/ 
р Іванівка Підволочиськ. р-ну; [Корд. 4, с.484]); бр. Коло М ільона  (НП Сосулівка с/ 
р Улашківці Чортківськ. р-ну; [Корд. 4, с.202]); м.к. К оло Н агірського  (НП Сапогів 
Борщівськ. р-ну; [Корд. 4, с.429]); кр. К оло Пички\ кр. К оло Свист уна  (НП Шили 
Збаразьк. р-ну; [Корд. 4, с.56]); кр. К оло Тимкового (НП Бураківка Заліщицьк. р- 
ну; [МГЕ]); кр. К оло Ш евц я ївар. М акарова  криниця (НП Доброводи Збаразьк. р- 
ну; [МГЕ]).

в). Коло + субстантив у Ф о р м і  род, відм. множ.: м.н. К оло кладок (НП 
Чернихів Зборівськ. р-ну; [МГЕ]); кр. К оло Кащ иш иних (НП Ценів Козівськ. р-ну; 
[Корд. 4, с.66]).

VI. В + субстантив у Формі місц. відм. одн.: м.п. (тепличина) В Бодзьковій 
загороді; дж. В  вивозі (НП Сапогів Борщівськ. р-ну; [Корд. 4, с.429]); глиб. В вилах  
(НП Голгоча Бережанськ. р-ну; [Корд. З, с.787]); оз. В  го р б а х  (НП Рудка Борщівськ. 
р-ну; [МГЕ]); кр. В  граби н і (НП Налужжя с/р Струсів 3 еребовлянськ. р-ну; [Корд. 
4, с.779]); кр. В  Д уби н і (НП Довге Теребовлянськ. р-ну; (МГЕ]); пот. В К ерннчках  
(прит. Кадовба прит. Коропця; НП Сільце Бережанськ. р-ну; [Корд. 4, с.376]); кр. 
В колодіж иівар. Л азориш ина керниця (НП Сороки Бучацьк. р-ну; [Корд. 4, с.352]); 
кр. В Ксьондзовій Д оли ні (НП Куропатники Бережанськ. р-ну; (Корд. З, с.64]); м.к. 
В саді (НП Городок Заліщицьк. р-ну; [МГЕ]); оз. В  Ст інці (НП Рудка Борщівськ. 
р-ну; (МГЕ]); глиб. В  ст аві (НП Збараж Тернопільськ. обл.; [Корд. 4, с.727]).

VI. а). На + субстантив (онім) у Формі місц. відм. одн.: кр. Н а  Б андалисі 
(НП Глещава Теребовлянськ. р-ну; [Корд. З, с.365]); ст. Н а  Білій  (НП Бураківка 
Заліщицьк р-ну; [МГЕ]); пор. И а Віаіе)/На Білій - частина НП Підгірці кол. 
Золочівського повіту на Терн. [ИМТ, с.104], [БО, VIII, с. 392]; м.б. Н а  Б ори нах  (НП 
Гростянець Зборівськ. р*ну; [М-35-75-В-а]); також - На ВогупасЬ - поселення біля 
НП Тростянець там же {НМТ, с. 105]; ст. Н а  Г арбузівц і (НП Озеряни Борщівськ. р- 
ну, [МГЕ]); пот. Н а Д овж ан ц і (прит. Серету; НП Петриків Тернопільськ. р-ну;
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[КорД- 4> с.640]; бр. Н а Зам іст ю  (НГТ Гермаківка Борщівськ. p-ну: [Корд. 3. с.385]): 
дж- П а М ух а вц і (НП Якимів кол. Кам’яна-Стирумилівського повіту: [Корд 4 
С .1 2 ] ) ;  бол. Н а П ріськах  (там же) - nop. Na pryrbkach -  місцевість біля НП Кальне 
Зборівськ. p-ну; [NMT, с.10.8]); кр. Н а Синдерииінім  (НП Стегниківці с/p Лозова 
Тернопільськ. p -ну; [Корд. 4, с. 188]).

б). На + субстантив (апелятпв) у Формі місц. відм. олн.: бол. Na biocie 
(на пн. від ИП Заложці Зборівськ. p-ну; [AGG, z. VIII, Zaioïce (pas. 5, siup XIV)]).
оз. N a wzgurku/Н а  у з г ір  'ї (НП Озеряни Борщівського p-ну; [Schn.8. с. 167]): глиб. 
На викрут і (НП Голгоча Бережанськ. p-ну; [Корд. З, с.787]); м.к. Н а грабівці (НП 
Чернихів Зборівськ. р-ну; [МГЕ]); оз. Н а кривулі (НП Рожиськс/р Іванівка Підволоч. 
p-ну; [Корд. 4, С.484]); пор. назву фільварку Krywulа/Кривуля (НП Чернихівці 
Зборівськ. p-ну; [NMT, с.78]); м.б. Н а  круглом у  (НП Тростянець Зборівськ. р-ну; 
[М-35-75-В-а]), nop. Kr№gia/ Кругла - назва присілка НП Нараїв Бережанськ. р- 
ну; [NMT, С.77]); дж. Н а ск рут і (НП Білоголови Зборівськ. p-ну; [Корд. З, с.503]): 
бр. Н а леваді (НП Біла Чортківськ. p-ну: [Корд. З, с.512]), пор. Jewada/Левада - 
назва поля в НП Мельниця-Подільська Борщівськ. p -ну; [NMT, с.88]); м.к. Н а  
новому ст аві (НП Першотравневе Бережанськ. р-ну; [МГЕ]), пор. Новий Ставь - 
назва НП у Волинській землі; [ССУМ II, с. 56]); оз. N a p io szc zy /H a  площі (НП Рудка 
Борщівськ. p-ну; [Schn.8, с. 166]), пор. Pioszcza/Площа - назва поселення біля НП 
Медведівці Бучацьк. p -ну; [NMT, с. 127]); дж. Н а р у д ц і (НП Борщівка Лановецьк. 
р-ну; [МГЕ]), пор. Na Rudzie/Ha Руді - назва фільварку в НП Сухостав Гусятинськ. 
p-ну; [NMT, с.109]); дж. Н а р у д ц і (прнт. пот. Поточина; НП Поділля Заліщицьк. р- 
ну; [Корд. 4, С.59]); ст. N a sk a ic e /H a  скалці (НП Іванівка Підволочнськ. p-ну; [Schn.50, 
с. 52]), пор. Skaika/Скалка - назва присілку біля НП Біла Чортківськ. p-ну; [NMT. 
с.152]); м.к. Н а скрут і (НП Бураківка Заліщицького p-ну; [МГЕ]); бол. Н а ап авн ську/ 
вар. М очарі (НП Гумниська с/p Острівець Теребовлянськ. p -ну; [Корд. З, с.301]); 
м.к. Н а ст аві (НП Бураківка Заліщицьк. p-ну; [МГЕ]); м.к. Н а ст арій р іц і (НП 
Сков’ятин Борщівськ. p -ну; [МГЕ]); м.к. Н а ст аром у ст аві (НП Першотравневе 
Бережанськ. p-ну та НП Ягільниця Чортківськ. p-ну; [МГЕ]); яр. Н а итяху (НП 
Старий Олексинекць Кременецьк. p-ну; [М-35-76-А-в]); бр. Н а  Я м і/в ар. Коло М акари  
(НП Рожнськ с/p Іванівка Підволочнськ. p-ну; [Корд. 4, с.484]).

в). На + субстантив у формі місц. відм. множ.: пот. Н а б ур т а х  (НП 
Чорнокінці Великі Чортківськ. p -ну; [Корд. 4, с.50]); пор. Na Grobli/Ha Греблі - 
назвалоселення біля НП Таки Підвочиськ. p-ну; [NMT, с.105]); вир Н а камінцях  
(НП Сущин Теребовлянськ. p -ну; [Корд. 4, с. 162]), nop. Na kamieccii/Ha камінці - 
назва поля біля НП Малий Тростянець кол.Золочівського повіту на Терн.; [NMT. 
с. 106]); бр. Н а л у га х  (НП Гермаківка Борщівськ. p -ну; [Корд. З, с.385]); дж. Н а  
ровах  (НП Кровінка Теребовлянськ. p -ну; [Корд. З, с.74]); м.б. N a  row inach/H a  
ровах  (НП Підгайці Тернопільськ. p -ну; [Schn.41, с. 70]); рук. Н а хат ках  (прит. р. 
Гніздечна; НП Стегниківці с/p Лозова Тернопільськ. p -ну; [Корд. 4, с.188]).

VIII. а). Під + субстантив (апелятнв) у формі орудн. відм. одіі.: кр. Під  
вербою  (НП Сков’ятин Борщівськ. p-ну; [МГЕ]); глиб. П ід вопуст ом /вар . В ставі 
(НП Ободівка у кол. Збаразьк. повіті на Терн, (нині не існуючий); [NMT, с. 115]. 
[Корд. 4, С.727]); вдеп. П ід вопуст ом  (на р. Гнилка; НП Гниличка с/p Нове Село 
Підволочнськ. p -ну; [Корд. З, с.359]); м.б. П ід груш ею  (НП Заложці Зборівськ. р- 
ну; [М-35-75-Г-6]); м.к. П ід  двірком  (НП Сков’ятин Борщівськ. p-ну; [МГЕ]); ст. 
Під двором /вар . К льом б  (НП Дзвинячка Борщівськ: p-ну; [Корд. З, с.288]); заглиб. 
B od k a d o b em /П ід  ка д уб о м  (НП Більче-Золоте Борщівськ. p-ну; [Schn.7, с. 33]); яр
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Під міст ом  (на 'їх. від НП Старші Олексинець Крсменецьк. p-ну, [М-35-76-А-в]). 
яр П ід м оги лкою : кр. П ід обійст ям М ент ліка  (НГІ Семаківці с/p Білобожниця 
Чортківськ. p-ну; [Корд. 4, с.420]); м.к. П ід полем  (НГІ Заздрість Теребовлянськ. р- 
ну; [Корд. З, С.201]): кр. Під потічком  (НП Куропатники Бережанськ. p-ну; [Корд.
З, с.64]); кр. П ід ровом  (НП Рудка Борщівськ. р-ну; [МГЕ]); р. Росі SawinNo/П іб  
Совиною (прит. р. Княгиня (Горожанка); поч. біля. НП Гнильче Бережанського 
р-ну та НГІ Горожанка Монастириськ. p-ну; [ЦДІАЛ, Ф. 720, on. 1, од.зб. 755]): 
дж. П ід Стінкою  (ви. до пот. Поточина; НП Поділля Заліщицьк. p-ну; [Корд. 4. 
с.59]; ст. P od/o lw arkiem , P odm iyn em , P odm u row an kN °, P odzm en larzem  (НГІ Мухавка 
Чортківськ. p-ну; [ЦДІАЛ, Ф. 720, on. 1, од.зб. 685]).

б). Під + субстантив (онім) у формі орудн. відм.: P o d  K izi№ /T Iid  Кізею  
(НП Посухів с/p Потутори Бережанськ. p -ну; [Schn.l 1, с. 142]), пор. Kizia/Kozja/ 
Kyzja - присілок біля НП Корсів кол. Бродського повіту, а також Kizie - назва 
двора біля НП Коропець Бучацьк. p -ну; [NMT, с.67]); м.к. P o d  K onslancyN o/П ід  
Конст анцією  (НП Озеряни Борщівськ. p -ну; [Schn.8, с. 168]), nop. Konstancja/ 
Констанція - НП с/p Озеряни Борщівськ. p -ну; [NMT, с.71]); пот. П ід Ост рівцем  
(п.пр. Гнізни; НП Колодне Збаразьк. р-ну; [М-35-76-В-6]), пор. суч. госп. Острівець 
там же, а також Острівець - кол. НП, згаданий під 1463 р. як Острівєц [ССУМ II. 
с. 99] (тепер господарство - див.); бр. П ід  Скородинцями  (НП Біла Чортківськ. р- 
ну; [Корд. З, С.512]); вир. П ід  Чорною Скалою  (НГІ Гермаківка Борщівськ. р-ну; } 
Р<орд. З, С.385]); м.к. П ід  Червоною горою  (НП Бураківка Заліщицьк. p-ну; [МГЕ]).

в). Під + субстантив у формі орудн. відм. множ.: глиб. П ід городам и  (НП 
Гадинківці Гусятинськ. p-ну; [Корд. З, с.364]); бр. П ід  ст інкам и  (НП Біла 
Чортківськ. p-ну; [Корд. З, с.512]); пот. П ід  М огилкам и/ЗаЛ ивадним и  (прит. Серету. 
НП Голгоча Бережанськ. p -ну; [Корд. З, с.787]), nop. Pod Mogii-Nb/Під Могилою - 
назва корчми в НП Л мів Теребовлянськ. p -ну і назву фільварку Mogiia/Могила 
там же [NMT, с. 130]); м.б. П ід  Р у д а м и  (витоки пот. Поросячка; НП Нирків 
Заліщицьк. p -ну; [Корд. 4, с.762]), nop. Pod rud№ /nід рудою - назва корчми в НП 
Рожнів кол. Бродського повіту на Терн. [NMT, с.ІЗО].

г).Субстантивований прийменник під у складі мікрогідронімів: м.б. 
П ідболот о  (на пн. від НП Матвіївці біля хут. Темногайці Шумськ. p-ну; [М-35-76- 
Б-б]); дж. П ідгат ка  (НП Джурин Чортківськ. p-ну; [Корд. З, с.287]); яр П ідгай  (на 
пд. від НП Новосілка Підгаєцьк. р-ну; [М-35-99-А-6]), пор. Підгай(Поді ае) 1451 р.
- назва НП у Волинській землі [ССУМ II, с. 164],Podgaj/niÄrafi - назва гаю й 
фільварка біля НП Тустоголови с/p Млинівці Зборівськ. p -ну; [NMT, с. 131]; дж. 
Підзамче (НП Поморяни Зборівськ. p -ну; [Корд. 4, с.549]), пор. Podzamcze/ГІідзамче j
- назва передмістя в НП Поморяни Зборівськ. p -ну, фільварка в м. Тернопіль 
[NMT, с. 134]; м.б. П ідкам інь  (НП Заложці Зборівськ. р-ну; [М-35-75-Г-6]), пор. 
Podkamiec/Підкамінь - назва містечка у кол. Бродському повіті на Терн. [NMT, 
с.132]; ст. Підфольварочний  (НП Мухівка с/p Свидова Чортківськ. р-ну; [М-35-112- 
А-г]); стр. П ідлит ий  (НП Клювинці Чортківськ. р-ну; [МГЕ]). пор. Podlipie/Підлип’я
- назва присілка НП Золотники Підгаєцьк. p-ну; [NMT. с. 133]; стр. Підлісний  (НП 
Клювинці Чортківськ. р-ну; [МГЕ]), пор. Робіеньпа/Підлісна - назва гаю біля НП 
Микулинці Тернопільськ. p -ну; [NMT, с.133]; м.б. П ідм оги лок  (НП Буряківка 
Заліщицьк. p-ну; [М-35-112-А-в]); пот. P o d o p a le  (НП Великі Бірки Тернопільськ. р- 
ну; [Schn.55, с. 332]); пот. P o d sa d ecfd P o to k /П ідсадец ький пот ік  (НП Стінка Бучацьк. 
p-ну; [Schn. 13, с. 1193].
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IX. Інші г ід р о с т р у к т у р и  обставинного т и п у :
а) з прийменником та префіксом над: м.б. N a d  wielkKb rucl\£(Над великою 

рудою) /вар. Z a  row am i (на пд. від НП Великі Біркн Тернопільськ. р-н\: [AGG. г. 
VIII, Tannopol (pas. 6, siup XIV)]); м.б. N ad k iem ic zk a m i/Н ад  керничками (напд. сх. 
від НП Осташівці Зборівськ. р-ну; [ЦДІАЛ, Кадастр. Карта НП Осташівці. 18> 
p., ф. 186, оп. 6, од. зб. 1661р., арк. 15]); м.б. N a d  RudNg C ycorskN o/Н ад  Р удою  
Цицорською  (НП КозлівКозівськ.р-ну; [Schn.U.c. 72]). nop.Nad RudNç/Н адРудою 
- назва висілка біля t i n  Маловодії с/р Семиківці Теребовлянськ. р- ну; [NMT.c.l 10]: 
бол. Н адрудка  (НП Джурин Чортківськ. р-ну; [Корд. З, с.287]).

б) з прийменником до: пот. Цо-Палие (л. пр. Серету: НП Новий Олексинець 
с/р Башуки Кременецьк. р-ну; [М-35-75-Б-г]); м.б. D o Suchego p o to k a /Д о С ухого  
пот оку (НП Мшанець Теребовлянськ. р-ну; [Schn.20(2), с. 98] ).

в) з префіксом на-: м.б. Н аглинист е (НП Тростянець Зборівськ. p-Hv; [М- 
35-75-В-а]).

г) з префіксом за-: яр З а га ї (біля хут. Котлнха на пд. від НП Старий 
Тараж Кременецьк. р-ну; [М-35-76-А-а]), пор. Zahajce/Загайці - назва НП в 
Підгаєцьк. p-ні; [NMT, с.188], м.б. Загребля (на пд. від НП Дітківці с/р Мшанець 
Зборівськ. р-ну; [М-35-76-В-в]).

д) з прийменником між: пот. М ixdzy DkbiriNb/.’М іж  Д убиною  (НП Ангелівка 
Заліщицьк. р-ну; [Schn.61, с. 85]).

е) з прийменником від: м.б. O d  N e tr e b y /B id  Н ет реби  (НП Доброводи 
Збаразьк. р-ну; [Schn.62, с. 23]), м.б. Od Popiaw/Від Поплав (на пд. зх. від НП 
Михайлівка Бережанськ. р-ну; [AGG, z IX Brzeïany (pas.7, siup 13)], пор. там же 
назву фільварка Popiawy/Поплавп.

Як бачимо, усі наявні обставинні гідроконструкції творяться за дев’ятьма 
моделями і характеризуються різною продуктивністю, зумовленою семантичним 
навантаженням прийменників локалізації гідрооб’сктів, що дозволило нам зробити 
відповідні узагальнення, які зводимо до наступного:

1.3а частотністю вживання прийменників виділяємо три групи: а) за, 
коло, на, під; б) в ,з, з-під, біля; в) від, між, над.

2.Прийменники виступають з предметно-обставинним значенням, маючи 
визначені рамки зв ’язку з відповідними відмінками, вступаючи у зв’язок з 
відповідною формою і виражаючи: а) просторові відношення, напрямку руху 
(Від Н ет реби, Д о  С у х о го  п о т о к у); б) напрямок руху з середини чогось (3  Гасівки, 
З кам 'яної криниці; З -п ід  гори);в) близькість об’єктів до інших мікротопонімів на 
місцевості (К о л о  д во р а , Б іля  м ост а , П ід  п олем , П ід б о л о т о )\ г)розташування 
гідрооб’єктів поза іншими реаліями місцевості (За  лозам и, З а  валам и)’, д) місце 
розташування гідрооб’єктів всередині інших (більших за розмірами) об’єктів (В 
сад і, В го р б а х )', е)розташ ування гідрооб*’єктів, місце знаходження яких має 
приблизний конкретизую чий  характер  (Н а  Б іл ій , Н а  с к р у т і, Н а д р у д к а ,  
Н аглинист е).

3.Д опом іж ним  виразником  ор ієнтовності назв у межах 
мікротопонімного поля слугують корелятивні пари гідронімів (На новому/На 
старому ставі).

4 .М айже всі прийменники вільно поєднуються і з апелятивами, і з 
онімами, виступаючи у граматичній формі як однини, так і множини.

5.Вибір прийменника значною міроьо залежить від типу гідрооб єкта: 
назви потоків та  струмків (значних за розмірами об’єктів, що характеризуються
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текучістю) виступають з прийменниками з , назви стоячих гідронімів (ставів,
озер, мокрих балок, місць купання, ярів, криниць) сполучаю ться з 
прийменниками, які вказують на їхнє безпосереднє розташування (коло, біля, па, 
за та ін.).

6.Матеріали гідронімічних експедицій та джерельні відомості ХІХ-ХХ 
ст. є наочним свідченням відносно великої продуктивності не тільки в українській.
а й у польській мові (з тісною міжмовною інтерференцією ) такого  виду j  

конструкцій, яка останнім часом «трохи згасла, бо резерв твірних географічних 
термінів до певної міри вичерпався» [1, с. 95].

7.Субстантивовані конструкції, у яких прийменники на, над, під стали 
префіксами, демонструю ть загальну  тенденцію  онімів цього класу до j 
однослівності, а отже - здатності виступати з одноосібним конкретизуючим 
значенням, що є характерною рисою гідроономи.

8.Відсутність чіткої межі між загальним и і власними назвам и : 
гідрооб’єктів, тобто їхній перехідний статус, відбивають загальномовні тенденції | 
на її різних підрівиях (лексичному, морфологічному, синтаксичному), «синтез 
яких спричиняється до ф ункціонування м орф ологізованих чи 
неморфологізованих географічних назв з предметно-просторовим значенням» і  

[1, с.95]. Хитання у називаннях зумовлюється також варіантністю назв одного іі 
того ж об’єкта внаслідок неоднакового мотивування його топограф ічної ' 
прив’язаності різними мовцями, завдяки чому міняється і вибір прийменника 
(За Л ивадними/П ід М огилкам и; З а  лозам и/К оло Слободи).
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Galicyi pod w z g l K d e m  historycznym , sta ty st., topog r., o ro g ra f., geognost., 
etnograficznym...// Фонд 144 відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім.
В. Стефаника. -  Спр. 1-62.

SG - Siownik geograficzny  K rylestw a Polskiego і innych krajyvv : 
slowian’skich. T. 1-15-Warszawa. 1880-1902.
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2. Інші скорочення:
апел. - апелятив НП - населений пункт
б. - балка 03. - озеро
бас. - басейн ОН - особова назва
бр. - брід п. - права притока
вар. - варіант пд. - південь
вдсп. - водоспад пн. - північ
водойм . - водоймище пол. - польське
вп. - впадає пор. - порівняй
глиб. - глибина пот. - потік
дж. - джерело прит. - притока
див. - дивись р- - ріка
заглиб. - заглибина р-н - район
зх. - захід pp. - річки, роки
кол. - колишній рук. - рукав
кр. - криниця руч. - ручай
л. - ліва притока рч. - річка
мб. - мокра балка с. - село
М.К. - місце купання с/р - належність НП до сільської Ради
МН. - множина ст. - став
можл. - можливий ст. укр. - староукраїнське
м.п. - місце прання стр. - струмок
напр. - наприклад субст. - субстантивований

суч. - сучасний
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The article deals with the microhydronyms of Upper-Middle 
Dniester basin which are called preposition-nown construction. The 
hydronyms are regarded as locality orientation precisely pointing 
to the localization of the hydroobjcct. The analysis of all hydronyms 
made on the findings of hydronymical expeditions and archival 
sources of Ukrainian-Polish origin. The interference of such type 
of place names is stressed on.
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Тетяна Кіс.
Людмила Тарновсцька

НАЦІОНАЛЬНО -  КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ МЕТАФОРИЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ

Дослідження зв ’язку мови і культури зосереджується навколо 
традиційного для цього напрямку лінгвістичних пошуків предмету -  мовної 
картини світу, її національного підгрунтя. Мовна картина світу становить собою 
сукупність компонентів, у яких вміщено інформацію про національно-культурні 
особливості певного народу. Вони так чи інакше «закодовані» у формальній та 
семантичній структурі окремих слів, у конотативних компонентах значення 
лексичних одиниць, в особливостях номінативної сполучуваності.

Рівень теоретичного опрацю вання цієї проблематики вже доволі 
високий, тому немає потреби повертатися до самих її витоків (праць В. фон 
Гумбольдта, О.Потебні, Е.Сепіра, Б.Уорфа та ін.). Зазначимо лише ті принципові 
моменти, які наявні у новіших працях з лінгвокраєзнавчої галузі, авторами яких 
є М.Комлєв, Є.Верещагін, В.Костомаров, В.Морковкін, Ю.Бєльчиков та багато 
інших. Ці принципові моменти полягають насамперед у вже певній окресленості 
термінології, зокрема, визначенні л ін г в о к р а є з н а в ч о го  п о т ен ц іа л у  с л о в а  (чи 
лексичного масиву) як загальної сукупності зафіксованої в них інформації, яка 
відображає своєрідність історії, культури, побуту, національної психології 
народу; у визначенні н а ц іо н а л ьн о -к ул ьт ур н о ї семантики м ови  як такого змісту, 
що не має реляційного, строго системного характеру і який тією чи іншою мірою 
п о в ’язаний з особливостям и економ іки , географ ії, суспільним 'устроєм , 
фольклором, літературою, деталями побуту, звичаями народу -  носія відповідної 
мови.

П оглиблю ю чи тезу М .К ом л єва  про культурний ком понент як 
супровідний до лексичного поняття, Є.Верещагін та В.Костомаров розвинули 
лінгвокраєзнавчу теорію слова. Основним положенням цієї теорії стало те, що 
семантика слова не вичерпується лексичним поняттям, а вклю чає також  
компоненти лексичного тла (лексического фона); зміст лексичного тла слова 
впливає на його дериваційні зв ’язки, номінативну сполучуваність, асоціативні 
реакції, які можуть бути як міжмовними, так і національно-культурним и; 
елементарні одиниці сем антики  слова названо сем античним и часткам и  
(семантическими долями) і визнано вплив семантичних часток лексичного тла на 
семантику похідних слів. Дослідження культурного компонента значення мовних 
одиниць у працях названих авторів провадилося переважно на синхронному 
матеріалі неспоріднених мов, зокрема -  на лексичному та  фразеологічному 
рівнях, оскільки воно було підказане практикою викладання російської мови як 
іноземної.

Гадаємо, що на часі розш ирити  і поглибити межі таких пошуків, 
звернувшись до матеріалу близькоспоріднених мов, враховую чи не лише 
синхронію, а й діахронію явищ. При цьому вивчення лексичного рівня мови 
варто поєднати із дослідженням властивостей  мовної системи, зокрем а -  
механізмів розвитку лексико-семантичної структури слова, у яких вирішальна 
роль належить м ет аф оричном у перенесенню  назви одного поняття на інше.

Універсальність метафори як засобу створення нового поняття, уявлення.
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образу, її «всюдисущість», починаючи від використання її для формування нових 
концептів ( науковий аспект) до нового, індивідуального бачення світ^ 
(художньо-мистецький аспект), -  всі ці властивості метафори наводять на думку 
про те, що власне функція тропа, тобто образно-тлумачна іпостась, -  лише один 
з проявів метафори. Тому сучасні дослідж ення метафоричних процесів 
охоплюють різні шляхи і чинники формування метафоричних значень. Метафору 
розглядають у логіко-філософському аспекті ( М.Блек, Е.Кассірер. В.Харченко, 
О.Вербицька та ін.), лінгвістичному аспекті (Н.Арутюнова, В.Телія. В.Вовк.
А.Вежбицька, Д.Бікертон та ін.), психолінгвістичному (Р.Якобсон. Б.Мейлах). 
стилістичному (Ю .Язикова). Безсумнівний зв’язок метафори з психологією (а 
отже, й з її національними особливостями) спонукає зробити наступний крок -  
утвердити її дослідження в етнолінгвістичному аспекті. Тим більше, що сама 
структура метафори цілком відповідає національно зумовленим рівням людської 
діяльності -  інтелектуальному, духовному, мовному. Так, за Е.Мак-Кормаком. 
схематично структуру метафори можна подати таким чином:

1. Поверхневий рівень: культура.
2. Більш глибокий рівень: семантика і синтаксис.
3. Найглибший рівень: пізнання.
Рівні 2 і 3 не існують незалежно від рівня 1. Усі основні ланки виникнення 

метафоричного значення, а саме: відображення у свідомості актуального образу 
певного предмета (явища), виникнення на його основі асоціацій з іншими 
предметами (явищами), утворення порівняльної конструкції і. нарешті. її 
згортання в нове лексичне значення, позначені впливом соціально-культурного 
середовища. Тому з певністю можна передбачати  наявність культурного 
компонента у семантичній будові метафоричного значення слова, безвідносно 
до того, як ця метафоричність сприймається сучасною мовною свідомістю 
(позитивно чи нейтрально). Таким чином, у якому аспекті ми не розглядали б 
метафору, вона завжди буде пов’язана з кумулятивною функцією мови, яка 
полягає в накопиченні у мовних одиницях відомостей про пізнану людиною 
дійсність. Отже, щоб простежити, як із засобу створення образу метафора 
перетворюється у засіб формування нових значень і які чинники впливають на ці 
видозміни, варто вдатися до вивчення метафоричних значень слів у найдавніших 
писемних пам’ятках, зіставляючи їх із сучасними значеннями.

Важливими з цього приводу є міркування В.В.Колесова про значення 
слів у давньоруській літературній мові. Дослідник наголошує на тому, що «саме 
в найдавніших текстах назавжди збереглися саме ті «значення» слова, які були в 
той час, коли воно створювалося. Роль тексту в найдавніші часи була особливою, 
бо метафора важила в них, як засіб розширення значення слів і породження 
нових слів, бо вона жила тільки в конкретному тексті, а давні твори створювалися 
шляхом перенесення вже сформованих образів і метафор з тексту в текст». На 
нашу думку, в дослідженні текстів пам’яток не варто ігнорувати й впливу народної 
мови на літературну, а отже, й певного накладання їх образних систем. При 
цьому образно-метафорична система народної мови була результатом розвитку 
пізнавального досвіду і релігійних уявлень, а образно-метафорична система 
літературної мови доповнювалася ще її літературною свідомістю й обізнаністю 
автора.

Досліджуючи метафоричні значення слова у давніх текстах, ми мусимо 
мати на оці те, що в багатьох випадках значення слів, які сприймаються нами як
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метафоричні, насправді відображають прямий зв’язок між словом і уявленням 
про предмет чи явище, які ним позначаються. Цей зв язок часом заступається 
через те, що ми звикли сприймати мову як сукупність давно забутих, застиглих, | 
змертвілих метафор. У принципі так воно і є, адже велика кількість слів, які 
важко піддаються етимологічному аналізові, насправді виявляються старими 
метафорами, які давно втратили будь-які семасіологічні зв’язки у мові. І проблема 
полягає в тому, щоб тонко відчути і визначити контекст, у якому пряме і 
метафоричне значення слова перебувають ще в дифузному стані.

Дослідження і розуміння м етафоричного значення у літературі І 
середньовіччя досі були доволі розлогими і загальними. Метафору розглядали в 
системі образних, художньо-зображувальних засобів мови поряд із символами, | 
епітетами, порівняннями тощо. Усі вони відображали вплив на давньоруську 
літературу б ібл ійн о-в ізантійських  та  народнопоетичних традицій : «У 
середньовічній руській літературі, як і в руському фольклорі, метафори-символи ; 
базуються найчастіше на уподібненні людини й її переживань до світил небесних, 
явищ природи, світу тваринного і рослинного». Саме ці аспекти образної системи | 
творів давньоруської літератури висвітлено й у пізніших працях Д.С.Лихачова,
В.ІО.Франчук. Проте вони оминають суто мовний бік метафори, між тим як на 
той час це була не лише «стилістична окраса» тексту, а вираження внутрішньої 
форми слова, яка ще не «затемнилася». Пошлемося при цьому на думку |
О.О.Потебні проте, що поетичні образи літописання не тільки пов’язані з прямими 
фольклорними або книжними ремінісценціями, а взагалі органічні для мови свого ! 
часу, пройнятої поетичною «першообразністю».

Наші спостереження ми обгрунтовуємо прикладом з тексту одного з і 
найбільш відомих та визначних писемних творів XI -  XIII ст. -  «Повісті врем’яних 
літ». Метафоричність мови давніх пам’яток й, зокрема, лексичного рівня була 
предметом дослідження в багатьох окремих працях. Ними стверджено, що 
особливості м етаф оричної системи цих твор ів  обумовлені ВПЛИВОМ І 
народнопоетичної та л ітературн о-агіограф ічн о ї традицій давньоруських 
літописів. Так, на думку М.Копиленка, у «Повісті минулих літ» можна виділити 
дві частини: А) Тексти, п о в ’язан і з писемною традиц ією  (цитати зі 
старослов’янських пам ’яток богословського та історичного змісту, цитати з 
перекладеної «Хроніки» Георгія Амартола, оригінальні релігіннозабарвлені, 
зорієнтовані на книжну традицію тексти); Б) Перекази давніх народнопоетичних 
оповідей (про смерть віщого Олега, про помсту княгині Ольги тощо), промови І 
князів та послів, позбавлені релігійно-етичного забарвлення. Б.А. Ларін виділяє І 
ще й третю частину -  обрам лю вальн и й  текст, який мож на приписати 
упорядникові літопису. Усі названі особливості текстової будови впливають на 
характер та функціонування метафоричних одиниць, оскільки в кожному ' 
окремому випадку їх можна пов’язати з тими джерелами, які мав перед собою і 
автор. Нас цікавлять насамперед ті метафори, які містяться у текстах групи Б), а 
також в обрамлювальному тексті, бо саме в них можна шукати народне, органічне 
для живої мови підгрунтя. Через них можна пізнавати оту «першообразність» | 
мови, на яку вказував ще О.Потебня і яка досі залишається поза системними 
дослідженнями.

Нашу увагу привернув фрагмент «Повісті врем’яних літ», в якому йдеться 
про зникле шїем я обрів: «Бяху бо Обри тйлом велицЬ, а умомъ горди, и потреби 
я Богь, и помроша вси, и не оста ни единъ Обринъ», в якому дієслово пот ребит и
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вжите у незвичному для нас контексті, оскільки сучасні деривати з коренем - 
щереб- {-т реб-) в українській, білоруській та російській мовах належать до 
різних семантичних полів: сакральної та побутової лексики. Так. українське 
т еребит и  означає «чистити, очищувати від лушпиння, лущити»(про горох, 
квасолю, кукурудзу), «очищувати поле від чагарників, дерев» (порівн. теребовля  
-  «місце, очищене від заростей» і Теребовля -  назва містечка на Тернопіллі, що 
належало руському князеві Васильку), «пожадливо їсти», «безупинно говорити 
про те саме». Ці значення подано у «Словарі української мови» Б.Грінченка (1У, 
255). Цей словник подає й похідне пот еребит и, яке безпосередньо відповідає 
засвідченому в тексті «Повісті...» за морфологогічною формою, у значенні 
«потягнути» (III, 377), а крім того, ще й безпосередній відповідник за фонетичною 
формою -  пот ребит и, у значенні «знищувати, знищити» (III, 381). Саме цьому 
значенню  надав  перевагу І.С резневський, подавш и на першому місці в 
«Материалах до Словаря древнерусскаго языка» ряд відповідних синонімів для 
тлумачення слова п от рйби т и  -  «истребить, уничтожить, погубить, изгнать, 
очистить, принять в пищу»(2, 1298). Тлумачний словник білоруської мови подає 
церабіць -«прасякаць, прачышчаць лес; пракладываць. расчышчаць (дарогу, шлях), 
высякаючы кусты, дрэвы»; «чьісціць дзюбай пер’е (пра птушак)»; «хапаючы, 
прагна есці»; «тузаць, торгаць, перабіраць пальцамі» (т.5, кн.2, 238-239). У 
тлумачному словнику російської мови В.Даля подано пот реблят ь, пот ребит ь - 
«что, куда, на что, расходовать, держать, издерживать, изводить, употреблять, 
истратить на какую -то надобность, на потребу; съедать, пожирать, губить, 
уничтожать; потребить, принести на жертву Богу»(Ш, 358), а також т ребит ь, 
теребит ь -  «очищать, опрастывать, отделять негодное»(1У, 427). Пряме значення 
слова т еребит и  всі названі мови зберігають і досі. Предметний світ, пов’язаний 
із прямим значенням цього дієслова (дерева, кущі, городні рослини, пташка, що 
чистить пір’я), об’єднаний, напевно, спільністю зорового образу цієї фізичної 
дії, який можна позначити дієсловами викоріню ват и, смикати, зриват и, забират и  
зі ст арого  місця. Доволі легко пояснити появу переносного значення «тягнути», 
але значно важче знайти таке пояснення для значення «їсти», а також для значення 
«принести в жертву Богові». Можна було б послатися на метафоричне значення, 
але таке посилання було б поверховим без розкриття природи цієї метафори.

Н апевно, для такого  пояснення недостатньо знання самих лише 
внутрішніх механізмів семантичних перетворень, які забезпечуються тими чи 
іншими мовними одиницями. Потрібно залучити інформацію про культурне 
тло тих понять, які оформилися через цохідні кореня -т ереб- ( -т р е б -) , адже в 
сучасних українській і білоруській мовах активно вживається прислівник т реба, 
Що походить з іменника т реба, для якого словники ще фіксують застаріле значення 
«жертвоприношення» (укр.), «дане на церкву» (білорус.). В усіх трьох мовах 
збереглося переносне, аб страгован е  в ід  прям ого, значення «вим агати, 
потребувати, відчувати нестачу чогось», пов’язане з колишнім сакральним змістом 
слова т реба, а також спільнокореневі слова требник, требищ е, пот реба  (білорус. 
п а т р эб а ), п от рібн и й  (рос. п от ребны й , білорус, п ат рэбн ы ), пот рійніст ь  (рос. 
пот ребност ь, білорус, пат рэбнасць). (Про міжмовні розбіжності у значеннях чи 
їх відтінках, які можуть доходити до омонімічних (укр . п от ереб’я  -  «покидьки, 
непотріб», рос. пот ребье  -  «надобность») зараз не йдеться; зазначимо лише, що 
українські слова зберігають тісніший зв ’язок з давнім прямим предметним 
значенням).
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Дослідження культурного компонента значення дієслова пот ребит и  
важливе не лише для глибокого розуміння його лексичного потенціалу, 
адекватного часові і закріпленого вищенаведеним фрагментом «Повісті...», а й 
для практичних потреб перекладу давніх текстів сучасними мовами. Адже навіть 
у межах однієї мови переклади дієслова пот ребит и  спираються на різні його 
відповідники. Так, Л.Махновець залишає це дієслово : «Були обри тілом великі, а 
умом горді, і потребив їх Бог, і померли вони всі, і не зостався ані один обрин» 
(Літопис руський /Переклад з давньорус. Л.Є.Махновця. -  К.: Дніпро, 1989. -
С.7). А В.Яременко замінює його синонімом винищ ити: «Були обри тілом великі, 
а умом горді, і винищив їх Бог, і померли всі, і не залишилося жодного обрина» 
(Назване видання «Повісті...». -  С.20/21). Де шукати аргументів на перевагу того 
чи іншого слова? В культурному компоненті його лексичного значення.

Обшир лексико-семантичних варіантів слова пот ребит и  («потягти», 
«обчистити, облущ ити», «з’їсти», «зжерти», «знищ ити») свідчить про 
язичницький підклад культурного компонента його значення, оскільки, за 
багатьма свідченнями, слов’яни в давнину приносили жертви богам чи окремому 
богові. «Приносити жертву визначалося словом «жрати» або «жерти», що 
полишилося аж до нашого часу в розумінні «багато й сквапливо їсти» [...] 
Жертовне м’ясо варилося в казанах, і те, що належалося по жертві людям, тут же 
врочисто й сквапливо «пожиралося», «жерлося» в присутності бога». Існувало 
ще таке вірування, що принесені жертви боги поїдали самі або це робив той дух, 
який ховався в них у середині. Отже, зближення семантики слів ж ерт и  і теребити  
відбулося на основі їх прилученості до обряду ж ертвопринош ення у 
буквальному, фізичному змісті цього слова, бо «звірину на требу тягнули, 
«теребили», забирали з її звичного місця». Це значення закріпилося і досі 
зберігається в українській мові, як це видно з попередніх посилань на словник 
Б.Грінченка, а також з реєстру «Словника української мови» (VII, 403).

Ототожнення понять їжі і смерті було типовим для первісної свідомості: 
«Три наших понятия -  «смерть», «жизнь», «снова смерть» -  для первобытного 
сознания являются единым взаимно-пронизанным образом. Поэтому «умереть» 
значит на языке архаических метафор «родить» и «ожить», а «ожить» -  «умерегь» 
(«умертвить») и «родить» («родиться») [...] Когда бог убивает перворождённого, 
или человек убивает человека -  это ведёт к его воскресению. Следовательно, не 
одна еда, но и смерть воспринимается первобытным обществом не так, как нами. 
[...]. Тантал приносит сына в жертву. Фиест съедает своего сына; христианский 
Бог жертвует своим сыном, но священник, его представитель, съедает его -  
«жертвовать» и «съедать» идентично. Итак, акт смерти и акт еды всё время встаёт 
перед нами в виде устойчивого и непреодолимого омонима» . Для первісної 
свідомості один предмет і є іншим, тому немає місця для жодного перенесення 
значення з одного предмета на інший. Отже, ще немає місця для метафори в 
сучасному її розумінні. З розвитком  лю дської свідомості архаїчний зміст 
метафоричної оболонки замінюється іншим, в якому сучасна мовна свідомість 
вбачає лише позбавлене видимої мотивації перенесення назви з одного предмета 
(поняття) на інші предмети (поняття), між якими втрачено сакральний перехідний 
місток. Тому досі вислови типу «потребив їх Бог» сприймаються як метафора, 
але коли їїтлум ачать через одне із сучасних значень дієслова п от реби т и  -  
«знищити», то цілковито спотворюють самий її зміст, захований у внутрішній 
формі дієслова теребит и (т р ео и т и ) . «Потребивши» Обрів, Бог забрав їх. відірвав
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иіД коріння на землі. Тоді стає зрозумілим, чому продовженням цієї фрази є така 
_ «і померли вони всі». З погляду сучасної мовної свідомості вона видається 
зайвою , оскільки в семантиці дієслова винищити ( і нищити)  вже закладене поняття 
заги бел і, смерті. Очевидно, на час написання «Повісті...», дієслова потеребити  і 
винищити ще не мали цього спільного компонента семантики. Тому він не міг 
бути основою метафоричного змісту вислову «потребив їх Бог», а отже, не варто 
було спиратися на цю семантику у виборі сучасного синоніма дієслова потребити  
а залиш ити це дієслово без змін. Тим більш е, що його «архаїчність» не 
перешкоджає розумінню, адже в сучасних українській, білоруській, російській 
м овах вживаються його прямі семантичні і словотвірні континуанти. Збереження 
цього дієслова забезпечило б збереження і культурного компонента (культурно- 
історичного тла) його лексичного значення, який в суті своїй визначає семантику 
метафоричних перетворень. Показавши це явище на прикладі одного лише 
літописного фрагмента, загальний зміст якого зосереджений навколо одного лише 
дієслова, гадаємо, що таку методику варто застосувати ширше -  для дослідження 
діахронії метафоричних процесів у мові.
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One of the parts of word semantic is not only the lexical 
backgroud especially cultural component of the language units 
meaning.

One of the basic mechanism of word’s lexico-semantic structure 
development is metaphorical transformation of one meaning to 
another, which are influenced by the social and cultural 
environment.

This article deals with the problem of metaphor transformations 
from the means of creating an image into means of new meaning 
formation. The cultural component and the context of the verb 
“потребити” in “Повість врем’яішх літ” are investigated.
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Олександр Oryiî

ПОЛІСЕМІЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ї ї
ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо проблемам омонімії присвячені численні огляди, перелік яких складає 
десятки публікацій, то проблеми визначення полісемії залишаються поза увагою 
авторів (за винятком  загалом  ц ікавих, але дещо застарілих досліджень 
Л.М.Васильєва та І.Г.Ольшанського). У цих працях відсутня будь-яка спроба 
зробити зіставний аналіз відомих дефініцій полісемії в західноєвропейській та 
східноєвропейській (слов’янській) лінгвістиці. Саме це входить (водночас із 
пропозицією власної концепції полісемії) у завдання цієї статті.

Як відомо, за Л.М. Васильєвим (З, 5), можна виявити три основні напрямки 
у вивченні полісемії.

Репрезентанти першого напрямку спробували охопити окремі значення 
полісемічного слова (полісеманта) на основі симетрії мовного знака у так званому 
«загальном у» чи «сукупному» значенні слова (Steintal; К .С .А ксаков; 
Н.П.Некрасов; Р.Якобсон; В.А.Звегінцев; К.А.Аллендорф; H.H.Амосова та ін.), 
що повністю розчиняє в ньому полісемію як семантичне явище.

Це загальне значення виявляється декларативним та неокресленим або ж 
ототожнюється з головним значенням полісеманта. Р.Якобсон співвідніс загальне 
значення з мовною системою (Langue), а конкретні значення з мовленням (Pa
role). Оскільки мова та мовлення разом складають мовну діяльність (Langage), то 
окремі розрізнені значення полісеманта є комбінаторними варіантами мовного 
інваріанта, тобто загального значення, яке стає занадто громіздким, щоб охопити 
співвідносність слова з різними явищами (14, 382). А тому дослідники практично 
поділяють точку зору про ідентичність денотата та понять, що лежать в основі 
полісемічних слів (1, 164). Проте ототожнення метафоричних чи метонімічних 
денотатів, визнання їх ідентичними, означає визнання однорівневими, наприклад, 
семем свіїня, СІ «тварина»- свиня, С2 «нахабна людина» тощо, що не може не 
викликати значної критики (7, 55).

П редставники другого  напрям ку (О .О .П отебня; Д .Н .О всянико- 
Куликовський; Л .В.Щ ерба; І.С .Торопцев; В .В.М арков та інші) відхиляють 
полісемію з інших (контекстуальних) позицій, які відповідають точці зору мовця. 
0 .0 .Потебня (11, 198), в принципі не заперечуючи багатозначність слова верст а  у 
словнику, тобто в мовній системі (12, 27).„ стверджував, що «слово в м о в л е н н  
і кожного разу відповідає одному актоНі думки, а не кільком, тобто кожного 
разу, як вимовляється..., має не більше одного значення»; «де є два значення, гам 
два нових слова»; «найменша зміна в значенні слова робить його іншим словом». 
Близьку думку висловлює Л.В.Щ ерба (16, 2 8 0 -2 8 1 ): «Насправді ми маємо завжди 
стільки слів, скільки дане фонетичне слово має значень». Підставою для появи 
нових значень є його вживання: слово може отримати своє значення лише в 
реченні чи контексті. Ця точка зору частково підтверджується експериментальними 
психолінгвістичними дослідженнями A.A. Залевської (6, 16), за якими мовець 
сприймає семеми одного і того ж полісеманта як самостійні чи омонімічні слова. 
Ця то ч к а  зору нездатна пояснити причини так  званої мовленнєвої 
багатозначності, коли внаслідок незумисного, -випадкового чи усвідомленого, 
Цілеспрямованого використання полісеманта має місце мовне непорозуміння.
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що стає «справжньою катастрофою слухача» (пор. 5, 22).
Як бачимо, у цих двох напрямках, що стосуються позиції мовця, не 

визнається існування полісемії, причому остання заперечується як семантичне 
явище із абсолютно протилежних позицій. Якщо ж проаналізувати ці позиції, 
то можна виявити певні переваги кожної з них. Загальне значення є дещо 
перебільшеним вираженням узагальнюючої функції слова, яке відіграє в процесі 
комунікації одну з найважливіших ролей. Слово реалізує, проте, свою семантику 
в контексті, що робить можливими прояви поліпоняттєвості та 
поліденотативності (9, 5). Наочним зразком цього є зміщення денотата у 
відповідних узагальнюючих контекстах за рахунок переміщення неосновних його 
характеристик, наприклад: осел, СІ “тварина” - осел, С2 “позначення людини 
низьких інтелектуальних здібностей”. Новостворена друга семема запозичила 
від позначення тварини, денотат якої незримо «присутній» в уяві мовців, 
потенційні семи «впертий» та «людина невисоких інтелектуальних задатків» для 
позначення другого денотата. Роль контексту у вираженні та розрізненні значень 
незаперечна.

Це створило основу для третього напрямку в трактуванні полісемії, що 
відповідає точці зору слухача (див. 5, 15). За концепціями цього напрямку 
значення багатозначного слова не створюються контекстом, а спонукаються та 
викликаються системою і тому існують поза контекстом (В.В. Виноградов; P.A. 
Будагов; Т.П. Ломтєв; С.Д.Кацнельсон; М.П.Муравицька; В.Шмідт; У.Вайнрайх 
та ін.). В.В Виноградов (4, 14) писав, що залежно від використання слова останнє 
функціонує в нашій свідомості «зі всіма його прихованими та можливими 
значеннями, які готові з ’явитися при першій нагоді».

У межах третього напрямку простежується певний різнобій концепцій 
щодо оцінки контексту для формування полісемії. Для одних дослідників (7, 63) 
«контекст відіграє подвійну роль -  як засіб вибору необхідного значення і як 
засіб актуалізації вибраного значення». Іншими словами, контекст вибирає та 
потім актуалізує вже наперед наявні значення (35, 77). Інші ж вважають, що 
контекст допомагає творити нові значення (1). На думку третіх, контекст зумовлює 
появу відповідних семем (15, 85). Четверті відстоюють точку зору, що контекст 
як засіб вибору нових значень виявлятиме лише ті з них, які проклали собі шлях 
із мовлення в мову; «нові ж семеми утворюються в незвичному контексті» (8, 34). 
У своєму дослідженні ми дотримуємось четвертої точки зору.

Враховуючи всі переваги та недоліки наведених вище концепцій видається 
за необхідне поєднати розуміння полісемії з позиції мовця та системну концепцію 
полісемії з точки зору слухача. На цій основі полісемію треба розглядати як 
мовне явище, що простежується у словниках (з точки зору слухача), та як проян 
мовлення через текст (з позиції мовця).

Якщо проаналізувати 70 відомих автору визначень полісемії, то стає 
зрозумілим, що вони відображають історичне становлення як проблеми, так і 
методів семантичних досліджень. Результатом останніх є, як видно із авторського 
дослідження (29, 3-9), відмінні дефініції значення, які не могли не вплинути на 
формування концепцій полісемії. Як засвідчує подальший аналіз, кожна із 
концепцій може розглядатися у різних часових аспектах: синхронному, 
діахронному та панхронному.

Іїанхронний аспект передбачає розгляд полісемії як універсального явища, 
притаманного всім мовам, що здійснюється на основі порівняльно-типологічно-
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контрастивних досліджень (див. 49). У діахронному аспекті полісемія виступає 
«використанням історично ідентичного слова для вираження різних понять)» 
(36, 507) чи значень, тобто змістовно с нічим іншим, як результатом семантичних 
змін, що мають процесуальний характер. Як «діахронна проекція на еннхронн 
вісь значення» (33, 1 67) таке розуміння полісемії близьке визначенню як 
семантичних змін, так і семантичної деривації з мотивацією, особливо в тому 
випадку, коли поряд зі значеннями полісеманта аналізується і його етимон. За 
синхронним аспектом полісемія с взаємозв'язком значень слова з його формативом 
без урахування етим ологічних критеріїв. П роаналізуєм о найваж ливіш і 
концепції полісемії (на основі точок зору слухача та мовця) з урахуванням 
найвідоміших дефініцій значення та  методів їх дослідження.

Найважливіші синхронні концепції полісемії можна сформулювати за 
основними дефініціями значення та  їх головних характеристик у такий спосіб:

а) Традиційне розуміння полісемії на основі логіко-лінгвістнчного аналізу 
(4 та ін.). Прикладом може бути така дефініція: полісемія з'являється лише тоді, 
коли та сама словесна оболонка виражає два чи більше значень (див. 26, 553), які 
«всі разом мають щось спільне та їх можна вивести з основного чи вихідного 
значення» (19, 5 9 3 ). Іншими словами, полісемія є відношенням множинності 
змістів та  ідентичністю вираження» в синхронному семасіологічному аспекті: 
«відношенням множинності змістів та ідентичністю форматива у синхронному 
семасіологічному аспекті» (17, 53; пор. 37, 40):

б) Психолого-когнітивно орієнтована концепція полісеманта, «колн різні, 
пов'язані в слові уявлення про речі з'являються у свідомості як належні один до 
одного», що відбувається внаслідок когнітивного процесу пізнання, як наприклад: 
E rg a b  seinen Geist auf; der M ann h at G eist; der G eist der Sprache,; der H eilige Geist»  (23, 
81; пор. 5, 18).

в)  С истемно-структурне розум іння полісемії (37, 4 0 ) . Прикладом є 
визначення полісемії як «структури пов’язаних між собою часткових значень, 
що пересікаються в одній чи кількох значеннєвих ознаках та увиразнюють декілька 
подібних чи частково ідентичних референтних значень»: (28, 474). Ця концепція 
дуже близька до логіко-множинніїх визначень полісемії як «диз'юнкції семем, 
яка не є повною, оскільки у них наявна щонайменше одна спільна сема»»: Sm3 Sn 
il Sem», причому омоніми не мають спільної семи (22, 27; пор. 24, 159/.).

г )  Сприйняття полісемії як поля. Значення багатозначного слова складають, 
за JI.M. Васильєвим (3, 10), цілісне семантичне поле (клас семем), компоненти 
якого пов’язані ієрархічними, привативнимн відношеннями (при послідовній 
деривації) чи еквіполентні опозиції (при паралельній деривації). Семантичні поля 
зумовлюються та конституюються при цьому окремими значеннями;

д) Д ескриптивно-контекстуальне розуміння полісемії як об'єднання 
Декількох типових  контекстів , причому полісемію  розглядаю ть або як 
«контекстно-залежне підпорядкування різних семем одній лексемі» (32, 141). або 
просто як певну кількість контекстів (ЗО, 34):

е) Ф ункціональне визначення полісемії як однієї форми для багатьох 
функцій (18, 179; пор. 2, 82).

є) Визначення полісемії через теорію мовних дій у західноєвропейській 
л інгвістиц і, яка в ід п овід ає  ком унікативно-ф ункціональном у підходу в 
східноєвропейській (з урахуванням комунікативних умов та контексту мовлення)
(9);
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ж) Когнітивно-стереотипне розуміння полісемії через динамічну сітку 
семантичних відношень типу «сімейних подібностей», що ідентифікують 
стереотип (20, 358; 27; 32). На основі теорії сімейних подібностей така концепція 
полісемії може охоплювати різні типи референтів, тобто не виключати метафори 
та метонімії (25, 12 0 ) ’,

з) Операційне визначення полісемії, що грунтується передусім на таких 
критеріях, як «доказовість процедур подолання неоднозначності та 
операціоналізації матеріалу для подальшого статистичного опрацювання» (31. 
209);

і) Системно-квантитативне розуміння полісемії як певної кількості 
натякової інформації, яку передає мовний знак (13; 10, 135). Вивчення мовних 
характеристик останнього за допомогою кількісних методів надає можливості 
сприймати полісемію як системно-природне явище.

У принципі можна уявити і невідомі автору визначення полісемії, що 
відповідно ґрунтую ться на інших концепціях значення (як, наприклад, 
верифікуюча концепція відповідності істині) -  дефініції полісемії походять 
практично з відповідних семантичних напрямків дослідження.

Ці визначення з ’являються подекуди в «чистому» вигляді, а здебільшого в 
різних комбінаціях. Наприклад, Г.Бланке наводить визначення полісемії як однієї 
форми для багатьох функцій «щонайменше з одним внутрішньопольовим та 
одним зовнішньопольовим змістом» (18, 31). Іншими словами, в цьому визначенні 
поєднуються функціональний та польовий підходи. Е.В.Шнайдер (32, 3-7) поєднує 
у своєму дослідженні контекстуальний, компонентний та прототиповий підходи. 
С.Мель використовує прототипово-когнітивний та кібернетичний підходи.

Для моделювання складних семантичних відношень, що виникають при 
поєднанні різноспрямованих підходів, більшість західноєвропейських лінгвістів 
звертаються до так званої семантичної сітки. Її вершини та грані різної ваги 
дозволяють відобразити синтагматичні та  парадигматичні відношення, їх 
семантичну вагу (див. 27, 61). Отже, полісемія виступає процесом активації певних 
сем (чи прототип ів), який є р івнодійною  величиною  щодо системних 
парадигм атичних та  синтагм атичних  віднош ень у сем античній  сітці та 
результатом їх постійної варіативності.

Аналіз найновіш их досліджень демонструє перспективу саме такого 
об’єднаного підходу. Надзвичайно велике значення має використання «сіткового» 
підходу та врахування варіативності, оскільки існування певного ізоморфізму 
між сіткоподібною організацією мозкових та словникових структур вважається 
психолінгвістично доведеним (див. 21, 213). Саме так вдасться подолати прірву 
та поєднати воєдино ракурс продукуючого мовця та декодуючого слухача в єдиній 
голістичній (цілісній) концепції полісемії.
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Ольга Дащенко, Наталья П еятелапук

К  П Р О Б Л Е М Е  К Л А С С И Ф И К А Ц И И  Ф И Т О Н И М О В  
В С О В Р Е М Е Н Н О М  Р У С С К О М  Я ЗЫ К Е

П р о б л ем а  классиф икации  ф и тон и м ов в лингви сти ческ ой  литер атур е  
является о д н о й  и з н а и м е н е е  о св е щ е н н ы х . Э т о  о б ъ я с н я е т с я  н сл о ж н о с т ь ю  
соответствую щ его язы кового материала, и отсутствием  в словарях единообразия  
в толковании.

К р ом е т о го , нередко в словарны х статьях н е  отм ечаю тся особенности  
употребления ф итоним ов, не определяется место в  лексической системе языка.

С ловари чащ е всего не д а ю т  четкого и строгого разграничения признаков, 
лежащ их в основе видовой классификации ф итонимов. Так. в СРЯ читаем: черсм \ха
— « дерево или кустарник семейства разноцветны х, с  белы ми душ исты ми цветками 
и черны ми ягодам и вяж ущ его вкуса»: терн —  «колю чий кустарник или дерево  
рода слив»; акация —  дерево или кустарник с ж елты м и или белы ми цветами»: 
крестовник —  «р од сорной  травы  или кустарника»: морковь — «огор одн ое растение. 
овощ  со съедобны м, сладковаты м  оранжевы м корнем» и  т . д .

З н ач ен и е ф и тон и м ов обы ч н о раскры вается с  п ом ощ ью  описательного  
сп о со б а  толкования. В  деф и н и ц и и  указы вается, к к ак ом у сем ейству относится  
ф итоним . С р.: репа —  « о г о р о д н о е  р астен и е сем ей ства крестоц ветн ы х, овощ »: 
ар б у з —  «р астен и е сем ей ств а  ты квенны х, с  л еж ач и м и  стебл ям и  и крупны м и  
п лодам и , культивируем ое н а  бахчах»; анчар —  «тропическое дер ево  семейства  
тутовы х, содерж ащ ее ядовиты й млечны й сок» (прим еры  из С Р Я ).

Н азвания ф итоним ов, как правило, являются ботаническим и терминам и. 
О днако, авторы  словарей  зач астую  прибегаю т к тол к ован и ю  их через синонимы , 
которы е бы тую т в р азговор н ой , п ростор ечной  или ди ал ек тн ой  речи. Ср.: черемш а
—  «ви д ди к орастущ его лука, п о  вкусу и зап аху  напом и н аю щ и й  чеснок: медвежий  
лук» (СУ); к ал ен дул а  —  «т р ав я н и ст ое р а ст ен и е  сем ей ст в а  сл ож н оц в етн ы х, с  
оранж евы м и соцветиями; н оготки» (СРЯ ): гон обобел ь , го н о б о й . гоноболь (обл.)
—  т о  же, что и гол уби ка» (СУ); букс —  т о  же, ч то  и сам ш нт»(С У ).

В т о л к о в а н и и  р я д а  ф и т о н и м о в  о т м е ч а е т с я  п р и з н а к , н е  и м ею щ и й  
о т н о ш е н и я  к с а м о й  с е м а н т и к е  (л о к а л ь н ы й  п р и з н а к ):  а н а н а с  —
« ю ж н о а м ер и к а н ск о е р а ст ен и е  с  вкусны м  а р ом ат н ы м  п л о д о м »  (С У ): дж ут  —  
« р а с т е н и е , р а з в о д и м о е  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  И н д и и , в о л о к н а  к о т о р о г о  
уп отр ебл я ю тся  для  п р и готов л ен и я  гр у б ы х  тк ан ей  н вер евок » (С У ); б а н а н  —  
« р о д и н а  —  тр оп и ч еск ая  А м ер и к а . О чень крупны й д ек ор атн в н о-л н етв ен н ы й , 
травянисты й м ноголетник с листьями, дости гаю щ им и  в  дл и н у  2 м» (СУ ).

Т аким  об р а зо м , и в  целях униф икации п одач и  ф итоним ов в словарях, и 
в целях и х  гр уппировки  н ео б х о д и м о  определ ить  сн ач ал а  н а б о р  сущ ественны х  
признаков для к аж дой  лексико-сем антической группы  (Л С Г ). Т огда  м ож но будет  
п остроить для  к аж дой  Л С Г  еди н ую  п о структуре ф орм улу толкования и очертить  
границы  к аж дой  группы .

И сходя  из сем антической структуры  ф итоним ов. их м ож но подразделить  
п р е ж д е  в се г о  н а  д в е  б о л ь ш и х  т ем а т и ч еск и х  гр уп п ы  (и х  м о ж н о  н азв ать  ещ е  
ф у н к ц и о н а л ь н о -т е м а т и ч е с к и м и  г р у п п а м и )- :—  т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  н  
Д ревовидны е.

Т р ав я н и ст ы е р а с т е н и я : р ож ь, ш алф ей , х р и за н т ем а , ковы ль, ячмень.
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острец, бадан — «травянистое растение семейства камнеломковых, с красными и 
белыми цветками (в листьях и корневищах содержатся дубильные вещества)» 
(СРЯ): кактус — «южное растение с безлистными мясистыми стеблями, 
покрытыми колпачками» (СРЯ); орхидея — «травянистое тропическое растение 
с яркими цветками причудливой формы, большей частью душистыми»; кунжут
  «южное травянистое растение, из семян которого добывается масло; сезам»
(СРЯ).

Древовидные растения: яблоня, вишня, ясень, вяз, клен, чинара, сандал, 
калина, крыжовник, бук — «крупное лиственное дерево с гладкой светло-серой 
корой и твердой древесиной» (СРЯ); барбарис — «колючий кустарник с 
продолговатыми мелкими кислыми темно-красными ягодами» (СРЯ); кипарис
— «южное вечнозеленое хвойное дерево, обычно с пирамидальной кроной» (СРЯ); 
олеандр — «вечнозеленый южный кустарник с душистыми розово-красными 
или белыми махровыми цветками и узкими листьями» (СРЯ).

Иерархическая организация элементов в каждой из этих тематических 
групп основана на родо-видовых отношениях. Гипонимия (от греческого hypo
— под, внизу, о ’пуша — имя) — одно из основных парадигматических отношений 
в семантическом поле, базируется она на принципе несовместимости — свойстве 
семантически однородных языковых единиц, соотносящихся с понятиями, 
объемы которых не пересекаются. Гипонимия как родо-видовое отношение 
представляет собой вклю чение семантически однородны х единиц в 
соответствующий класс наименований. Слова, соответствую щ ие видовым 
понятиям (например, роза, георгин, гвоздика, орхидея, тюльпан и др.), выступают 
как гипонимы по отношению к слову, соотносящемуся с родовым понятием 
«цветы» — гиперониму (от греческого hyper — над, сверх и o ’nyma — имя) и как 
согипонимы по отношению друг к другу. Семантические отношения согипонимов
— это отношения элементов одного класса. Гипонимы включают в себя смысловое 
содержание гиперонима и противопоставляются друг другу соответствующими 
дифференциальными семами. На основе гипонимии взаимосвязанные лексические 
единицы последовательно объединяются в тематические и лексико-семантические 
группы, подклассы и классы, семантические поля и семантические сферы.

В результате дефиниционного анализа в семантической структуре 
фитонимов обеих тематических групп можно вычленить функциональные, 
квалитативные, локативные семантические признаки, которы е реализуются 
различными семами: «лекарственное средство», «декоративное украшение», 
«темно-красный», «розово-красны й», «белый», «желтый», «кисловаты й», 
«ядовитый», «пьянящий аромат», «причудливой формы», «мелкие», «узкие», 
«тропическое растение», «южное растение» и др.

Некоторые семы являются общими, что позволяет выделить в ЛСГ 
подгруппы названий, объединенных по какому-либо семантическому признаку 
(ср.: садовые цветы, полевые).

Несмотря на частичное пересечение сем, частичное совпадение семного 
состава, каждое значение, представленное в названиях фитонимов, имеет свой, 
характерный для него набор сем.

Как показал анализ, для слов, входящ их в Л С Г, характерн а 
однотипность семантических и формальных связей как внутри группы, так и за 
ее пределами. Имеются определенные закономерности также и в сочетаемости.
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Ірина Зінченко

О С Н О В Н І Т И П И  К О М П Л Е К С Н И Х  Н О М Е Н ІВ  В И Ш И В А Л Ь Н И Х  
ТЕ Х Н ІК  У Г У Ц У Л Ь С Ь К И Х  Г О В ІР К А Х

Однослівні назви (прості і композитні) лише частково представляють 
типи мовного позначення ВТ досліджуваних говірок: поряд з утвореними 
різними способами однослівними назвами ВТ - 660 назв, 23,5%, - у досліджуванії! 
ЛСГ виявлені номени іншої структури - складні й ускладнені конструкції, які 
нараховують 2144 вияви (76,5%) - з них складних конструкцій - 1536 (54,8%); 
ускладнених - 608 (21,7%) і мають найбільш високий ступінь продуктивності 
творення назв ВТ .

Складною конструкцією (далі - СК) у роботі будемо називати тільки 
бінарне поєднання повнозначних слів, яке складається зі стрижневого та 
залежного компонентів і слугує для номінації ВТ. Сполучення з трьох і чотирьох 
повнозначних компонентів розуміємо як конструкції ускладненого типу, що 
утворені внаслідок поширення бінарних словосполучень (далі - УК). Описові 
конструкції становлять спробу номінації ВТ, які ще не мають усталених назв, 
зіставляючи їх з відомими ВТ чи предметами або явищами навколишнього 
середовища (далі - ОК). За допомогою розроблених структурних моделей у 
дослідженні визначаються найбільш продуктивні структурні типи комплексних 
утворень, що зафіксовані в обстежуваних говірках як назви ВТ.

На наш погляд, активізація складних назв у цій ЛСГ зумовлена потребою 
подальшої конкретизації та диференціації раніше існуючих назв ВТ: прості 
найменування стаю ть складним и, бо вини кає потреба через семантику 
додаткових лексичних компонентів підкреслити якусь значиму ознаку описуваної 
ВТ (зовнішню, внутрішню чи функціональну). Назва-словосполучення не лише 
виконує номінативну функццо, а й визначає своє місце в системі назв ВТ 
досліджуваних говірок. Цілісне пізнання, таким чином, складається з суми 
окремих понять (слів) - характеристик означуваної ВТ. Так, поряд з однослівними 
назвами окремих ВТ (д'ііравочка  “зерновий вивід”; ст е\бел'це “стебловий шов”;
Івиґаночка “тристібкова кривулька”; \дз'ерґан'е “виколювання «солов’їні вічка»,’, 
для інших існують двослівні складні назви, які конкретизують ознаки цих ВТ, 
напр.: хрест ю кова  кри івул 'ка  “хрестикування”; ни\зин:ий іину\рочок  “низинний 
шнурочок”; ниїзинка за їверт ан а  “низинка замкова”; гит е\пована Іш ут ка  “гладь 
колоскова”) та ускладнені конструкц ії (х \р е с т и к  у с к ' іс ін и й  у  к р іА в у л 'к у  
“хрестикування”; п ереск ак уван а  іи т е\п ївоч ка  сЬп'ічками “затяганка”; ш ну\рочок  
у  кри івул 'ку опілечении г л а д ’ііііем  “верхоплут поздовжній” ; Ім їш а н и й  ш н уїрок  
п\летепий у с  / Іл аким  “ретязь кольоровий”).

1. У досліджуваних говірках спостерігається тенденція до використання 
складних номенів при позначенні ВТ, що не мають значного поширення чи відомі 
тільки окремим майстриням-вишивальницям. Однак і в таких назвах відчувається 
прагнення до максимальної лаконічності й точності, що знаходить свій 
оптимальний вияв у двослівних номенах-словосполученнях. Цим говіркове 
творення назв певної галузі подібне до творення термінів у будь-якій галузевііі 
термінології. Як зазначає В .П .Д аниленко, «терм інам -словосполученням  
надається перевага через те, що вони здатні з найбільшою повнотою відобразити 
необхідні відмітні риси поняття, яке називається. Термінами-словосполученнямп
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легш е, ніж іншими словотворчими засобами (афіксальними, наприклад), передати 
належність до класифікаційного ряду, основаному на родо-видовому 
співвідношенні понять» .[Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт 
лингвистического описания. -М.: Наука, 1977. - С. 132]. Двослівні найменування в 
народному творенні назв ВТ найточніше передають особливості тієї чи іншої 
ВТ, що дуже важливе для виявлення семантичних відношень між АЛВ, які 
творять НР певної ВТ.

Серед зафіксованих у досліджуваних говірках назв ВТ досить часто 
трапляються й ускладнені конструкції, що містять більшу кількість складових 
компонентів, серед яких не всі можна назвати вдалими через їх громіздкість, хоч 
і породжені вони прагненням відтворити складну внутрішню співвіднесеність 
позначуваних реалій. Так, наприклад, з 85 найменувань ВТ хрестик косий 
зафіксовано 57 СК: звичайний  леїрест ик х\рест ик з\еикпий, сгАрауж кий хірест ик, 
п\рауднийх\рест ик, х\рест икуск'ісіний, х\рестичокле\ж ачий, х \pecmи ки вуст ауІковї; 
15УК(три- і чотирислівних): х р е с т и к о в и й  сн у\рок  \р ’іуний, и іну\рочок од\ним  
хрест иком , п рост и й  х\рест ик уд\войе, х\рест ик прост ий  І шитий наско\са, хірестик 
І коло х \р е с т и к а  у  \лат ер; 13 - однослівних найменувань: хрест , х \р ест и к , 
х\рестичок, у  х\рест ик, хрест и\кове, хрес\т ат е, хрес\т ат о ; з 86 найменувань ВТ 
р е т я з ь  кольоровий виявлено 67 двослівних конструкцій, напр.: іи ну\рочок  
перекладений, иіну\рочок к\расий, \писаний сінурок, Ім’іш ана Ік'ісочка, гал'і\цейска  
Іобм'ітка; 7 - ускладнених конструкцій: І писаний ш нур п 'іс\т и некий, у  І к ’ісочку 
к р и \в у л ’ка \писана, \м ’іш ена \о б м ’іт к а  к а \ва л  'чикам и т а р \к а т а , ш н у\роч ок  
перекладений поічерез од \н у  І нит ку на два  І боки і 12 однослівних найменувань, 
порівн.: ш н уїр о к , ш ну \рочок, с \н у р о к , Ік'ісочка, с м е \р ’ічка, Ірек ез', коло \сок , 
перекла\дене, с т Ір 'ілка.

Означальні компоненти складних і ускладнених конструкцій указують 
або конкретизують вид означуваного слова, яке називає родове поняття, напр.: 
х\рест и к  “хрестик косий” , х \р ест и к  п р о с т и й  “хрестик косий” , означальний 
компонент прос\т ий  містить вказівку на «родову» приналежність ВТ, а також, 
імовірно, на її давність, популярність і розповсюдження, хоч може виражати 
відтінки значень і бути в синонімічних відношеннях з домінантою серед АЛВ 
НР певної ВТ, напр.: х \рест и к  дуб 'ел '\т о ви й  “подвійний хрестик”; х \рест и к  
пр аімий, леїрест ик  Ір'іуний  “хрестикпрямий”; х\реапикрозсип\ний, х\рест икр'ід\кий  
“хрестик розсипний” (вказує на існування декількох ВТ, які різняться будовою 
(дуб'ел ’Іт овий), способом розміщення вишивальних стібків відносно ниток основи 
(Ір'іуний), способом розміщення складових елементів (р'ід \кий). Так, серед АЛВ 
НР хрестикування , домінантою якого є іменник зі значенням процесуальності, 
у найменуваннях п о д \в 'ій н и й  леї р ест и к , д у б е л ’т о ви й  леї р ест и к  означальні 
компоненти передають особливості будови ВТ, що складається з двох, утворених 
її елементами, рядів; у найменуваннях х\рест ики до з а в е р ш у в а н а , кеп\т арний  
х\рестик, х \рест и ки  на сп'ід\ничку - практичне застосування ВТ, її призначення; у 
найменуваннях х\рест и ки  г л а д ’і\йем, ст е\л ен ’і х\рест ики  - подібність елементів 
ВТ до елементів іншої ВТ - за способом виконання тощо.

Трислівні найменування (ускладнені) містять компонент, що несе 
Додаткове семантичне навантаження, напр., леї рест и к д у б е л ’\товий у  І вил ц і 
(останній ком понент назви до інформації про будову елементів ВГ додає 
інформацію про подібність елементів ВТ до предметів побуту - за способом 
розміщення елементів ВТ відносно один одного; д в а р  ’е ю и х р е ст и к  іу  переплет ен і
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(до інформації про будову ВТ і кількість рядів ВТ додає інформацію про 
особливості виконання цієї ВТ. що полягає у подібності до інших різновидів 
рукоділля чи їх елементів - за способом розміщення вишивальних стібків 
зустрічно-скісно - і нагадує переплітання). Описові конструкції, як-от: л*Ірестик 
у>с\ кісний \через дв'і І нитки у  криівул'ку - нечисленні, хоч дають найбільш повну 
інформацію про цю ВТ, не зручні у спілкуванні й застосовуються, в основному, 
для називання маловідомих ВТ, призначених для відтворення орнаментальних 
мотивів, напр.: к \в ’іт оч ка  об\веденсі п о за іг\л ен о  иАнурчиком  «виколювання» 
(«колесики»); кру\ж сіл’ц 'а на два \боки зауіви ван 'і “городоцький стіб («місячки»).

Різноманітна додаткова інформація, яка найбільш повно виявляється в 
ускладнених конструкціях, коли об’єкт номінації належить до складної системи 
і необхідно відтворити не одну, а багато ознак, які вирізняють саме цей об’єкт 
серед споріднених чи суміжних о б ’єктів, що знаходяться з ним в одному 
класифікаційному ряду, очевидно, має право на лексичну реалізацію у складі 
назви ВТ.

У говірковому творенні назв певної галузі, як і в професійному 
термінотворенні, переважають складні конструкції. З 2804 зафіксованих у 
досліджуваних говірках номенів на позначення ВТ однослівні назви (у тому 
числі й композити) становлять23,5%, а складні й ускладнені конструкції - 76,5% 
(з них 54,8%- СК, 21,7% - У К ). Наприклад, у досліджуваних говірках відомі 7 
різновидів однієї ВТ, кожен з яких позначається однослівною назвою *1рестик. 
що може призвести до омонімії як на говірковому, так і на міжговірковому 
рівні. Способи відтворення цих ВТ різняться кількістю вишивальних стібків і 
способом їх розміщення відносно один одного та  ниток основи. Лексична 
реалізація цих ознак з атрибутивним компонентом дозволяє диференціювати 
назви різних ВТ, напр.: розв'ід іний  х\рест ик, на\киданий х \рест и к  “півхрестик”; 
\р'іуний х ірест ик  “хрестик прямий”; ко\сий х \рест и к  “хрестик косий”; р'ід\кий  
х ірест и к  “хрестик розсипний” ; ф а л ’ічивий х \р е ст и к  “фальшивий хрестик”: 
хірест ик кет т арний  “хрестикування”; наклад\ний х \рест ик  “подвійний хрестик”
- при цьому актуалізуються найважливіші для називаючого ознаки перелічених 
різновидів ВТ. Складні та ускладнені конструкції активно використовуються у 
професійній літературі. З 528 зафіксованих у професійній літературі номенів. 
що позначають ВТ, однослівні назви становлять 26,9%, а складні й ускладнені 
конструкції - 73,1% (з них 53,6% - СК; 19,5% - УК) . Це стосується також назв ВТ 
НБ «гладеві», яких у літературі з художнього вишивання налічується до десяти 
різновидів. Назви цих ВТ диференціюються завдяки означальним компонентам: 
гладь колоскова, точна гладь «настилування» , гладь пряма тіньова , гладь коса 
атласна , гладь стеблова , гладь «цеглинка», гладь коса оздоблювальна, гладь 
«плетінка», гладь з обвідкою-штапівкою, гладь «яворівка», полтавська гладь, 
гладь проста, художня гладь, гладь атласна, російська гладь, прорізна гладь.

П Е Р Е Л ІК  У М О В Н И Х  С К О Р О Ч Е Н Ь
АЛВ - ареальний лексичний відповідник
ВТ - вишивальна техніка
ДО - диференційна ознака
ЛМГ - лексико-мотиваційне гніздо
ЛСГ - лексико-семантична група
МЗ - мотиваційне значення
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MM3 - мікромотиваційне значення
MO - мотиваційна ознака
НБ - номінативний блок
HP - номінативний ряд
K - описова конструкція
CK - складна конструкція
ТГЛ - тематична група лексики
УК - ускладнена конструкція

This article deals with the typology of complex names in folk 
term-formation of Embroiding Techniques in Hutsul and Frontier 
Dialeckts. Some types of these names are distinquished.
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Олена Полевецька, 
ЛюдмилаТарновецька

СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЕКСПРЕСИВНИХ ДІЄСЛІВ У 
БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Кожна мова має семантичну глибину, образність, що створюється за 
допомогою експресивної лексики. Експресивна лексика не тільки називає, але й 
дає певну характеристику, оцінку, вираж ає почуття. Експресія вираження 
іманентно властива всій мові, а отже, дає про себе знати у будь-якій сфері 
спілкування. Тобто, кожен функціональний стиль потенційно містить у собі 
декілька експресивних 1.

Безперечно, експресивність притаманна і говірковій мовній системі, 
більше того, вона є для неї характерною, а найчисельніший і найяскравіший шар 
експресивів утворюють дієслова.

На думку більшості дослідників, експресивність слова -  це факультативна 
властивість, яка накладається на об ов’язкову властивість номінативності, 
оскільки будь-яка лексична одиниця щось називає. Однак сама номінативна 
властивість може суттєво трансф орм уватися у тому разі, коли лексем а 
відзначається яскраво вираженою експресивністю. При цьому важливо, що 
експресивність може характеризувати не лексему в цілому, а окремі її лексико- 
семантичні варіанти2. У сучасному мовознавстві досі не вироблено остаточної 
загальної думки щодо понять «експресивність», «експресія», «оцінювальність», 
«образність», «інтенсивність». Дискусійне осмислення цих проблем представлене 
працями Л.Васильєва, Н.Лук’янової, В.Шаховського, Є.Шейгал, О.Загоровської, 
В.Телія, О.Блінової, В.Чабаненка та ін.З

З теоретичного боку, загально під експресивністю розуміють «сукупність 
семантико-стилістичних ознак мовної одиниці, які забезпечують її здатність 
виступати у комунікативному акті засобом суб’єктивного вираження ставлення 
мовця до змісту чи адресата мовлення»4. Усі експресивні засоби мови мають 
відносно чітку позитивну чи негативну конотацію  і п о в ’язані в цілому з 
вираженням людських емоцій. До компонентів, які формують експресивність 
лексичної одиниці, а отже -  й її синтагматичне довкілля (контекст), зараховують 
виразність, емоційність, оцінювальність та образність. Зважаючи нате, що емоція 
є апаратом оцінки, способом її реалізації {приєм не -  добре , неприємне -  п огано), 
маємо підстави виділити єдину сему -  «емоційна оцінювальність». Немає сумніву, 
що такі властивості слова, як його експресивність та емоційність, пов’язані з 
образністю. Аналізуючи експресивну лексику, помічаємо, що часто саме той чи 
інший образ обумовлює її кількісно-якісні характеристики (інтенсивність). 
Образність як явище мовлення являє собою здатність викликати чуттєво-образні 
уявлення й асоціації'5. Розм еж ування та  ієрархія між експресивністю , 
емоційністю, образністю та  інтенсивністю ще остаточно не визначені і не 
обґрунтовані. Ми вважаємо, що експресивність -  це макрокатегорія, стосовно 
якої усі іншГсемантичні ознаки виступають мікрокатегоріями.

Джерелом і способом р еал ізац ії ем оційно-експресивних засобів  
української мови є розмовне спонтанне мовлення, оскільки його психологічна 
основа ще не набула зовн іш ньої сти льово ї н ей трал ізац ії. При цьому 
«мовленнєвий акт, викликаний волею суб’єкта, з особливою силою актуалізує 
відповідні мовні засоби, робить їх семантично вагомими й стилістично дуже 
виразними; отже, воля мовця є однією з основ мовної експресії»6, що найяскравіше 
виявляється саме в усному, говірковом у  середовищ і. Д о психологічно
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мотивованих належить також естетична функція екпресивного мовлення іі. 
відповідно, мовна експресія, що виникає на ґрунті естетичного, притаманна всім 
формам, стилям і рівням загальнонародної мови.

Соціолінгвістична зумовленість мовної експресії виявляється у взаємодії 
літературної мови з територіальними (місцевими) діалектами, адже говіркове 
мовлення виступає джерелом експресивних засобів літературної мови, а 
літературна мова -  джерелом експресивних засобів говіркового мовлення. 
Українська народна мова й досі зберігає у діалектній лексичній системі дуже 
багато виразних одиниць, за допомогою яких можна передати ставлення до 
певного явища, виявити емоційне сприйняття його. Особливим типом таких 
одиниць є ідіомію-рідкісні слова, які виступають «незамінними комунікативно- 
виразовими засобами». Терміном ідіомно-рідкісні слова В.Ващенко назвав 
раритетні, самобутні, але змістовні та влучні слова, які сполучаються лише з 
певним словом (словами) або виступають у певних сполучувальних формах та 
творять неподільне фразеологічне ціле7. Такі слова можуть належати до різних 
частин мови, але найбільше їх саме серед дієслів (напр., {нащ улю ват и (в у х а ) ,  
копилити ( г у б у ) ,  зам илю ват и (оч і) тощо). У діалектному мовленні з їх допомогою 
реалізується експресивна функція мови.

Не менш цікавими і важливими з погляду експресивності є й так звані 
самобутні слова, на які також багаті українські говірки. За спостереженням того 
ж таки В.Ващенка, самобутні слова -  це специфічні, ідіомні індивідуалізовані 
мовні одиниці, що властиві тільки одній мові і не мають лексичних відповідників 
у інших мовах: «такі слова маю ть свої вираж альні якості, що не можуть 
заступатися іншими словами; вони функціонують на певному місці та збагачують 
і увиразнюють комунікативний процес»8. Як правило, самобутні слова своєрідні 
не лише за формою, а й за змістом. За своєю формою вони поділяються на слова 
закритої та відкритої структури. Саме серед слів закритої структури, які наводить
В.Ващенко, знайдемо чимало слів з виразним експресивним забарвленням: 
дрем енут и, дибат и, рем игат и , реп іж ит и, розп анахат и , чимчикувати, дудлити, 
захараскуват и, заціпити, аіаніпеличит и9. Дієслова з такою морфологічною формою 
вже не п ов’язані з іншими словами, оскільки цей зв ’язок у сучасній мовній 
свідомості не виявляється, хоч історично він існував. Самобутні слова виступають 
назвами, які синонімічно зближені з іншими, але при цьому вони -  художньо 
увиразнені (пестливі, зневажливі, іронічні тощо).

Таким чином, маючи у своєму лексичному складі такі одиниці, як ідіомно- 
рідкісні та самобутні дієслова, українське говіркове мовлення є одним із джерел 
поповнення експресивних засобів української літературної мови.

Дослідження експресивності буковинської говіркової лекоикн виявило 
багатю щ ий, колоритний дієслівний м-атеріал, який, перебуваючи в межах 
синонімічних гнізд української загальнонародної мови, відзначається, проте, 
яскравістю , сам обутн істю  і за своїми вираж альним и властивостям и не 
поступається, а в дечому переважає літературно нормативні дієслова.

Найбільш чисельними, за нашими спостереженнями, можна вважати такі 
семантичні групи дієслів, які позначають 1) трудову діяльність та містять її 
оцінку; 2) рух, переміщення; 3) різноманітні акти побутового спілкування 
(включаючи психологічний та фізичний вплив на співрозмовника); 4) оцінку 
зовнішнього вигляду людини; 5) фізіологічні процеси (зокрема, харчування). 
Суто номінативний компонент досліджуваних дієслів міститься у стилістично и 
емоційно нейтральних інфінітивах робити -  не робити (1); йти (2); говорити, 
кричати, сварити, бити (3); пити, їсти (5), а також у сполученнях інфінітива бути 
з назвою статичної ознаки -  бузи чепурним -  бути неохайним (4).

1. В арто зазначити , що найбільш у кількість експресивних одиниць
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ст о с о в н о  д е н о т а т а  робити становлять дієслова з семантичним компонентом 
негативної оцінки, хоч представлені й експресиви з семантичним компонетом 
інтенсивності (робити, працювати важко, багато, швидко). Негативна оцінка 
обумовлена насамперед якістю роботи (робити будь-як. повільно, неохайно). 
Можна вважати, що й сема інтенсивності опосередковано також пов’язана із 
семою оцінки -  негативного ставлення до важкої, надмірної праці (об’єкта дії), 
проте наявність семи інтенсивності в експресивному дієслові не гіеребачає 
негативного емоційного ставлення до суб'єкта дії. І цю особливість значення 
скспресивів доволі послідовно відбиває словник буковинських говірок 10: 
блавучиги (знев.) -  марнуват и, роби т и  абияк (1,31); змаґлювати (перен., зиев) 
зробити недбало (3,72); морквасити (знев.) -  надт о повільно виконуват и якусь «мокру»  
робот у (прати, ф арбуват и ) (5,89); згарувати -  наробит ися, важ ко відпрацю ват и  
(3,55); карбутити ш видко, ін т ен си вно ви к он уват и  я к у-н е б у д ь  р о б о т у  (4,23); 
ііаввихагмся -  потомитися, набігат ися, ш видко працюючи (6,9).

Не менш цікавими є характеристичні експресиви до інфінітива не робити 
Вони, як правило, пов’язані з іншою дією (лежати, ходити без діла): дривіти (перен.. 
знев.) -  валятися, леж ат и  (2,39); блепькати, блемкати (знев.) -  ходит и без діла, 
байдикуват и  (1,31); калататися -  веш т ат ися без діла (4,10).

2. Для дієслів на позначення руху, переміщення характерна також сема 
негативної оцінки, п ов’язана з інтенсивністю  дії, яку можна передати за 
допомогою прислівників повільно, довго, марно: друньґати (рідк.) -  довго і 
повільно йти (2,41); загиліпатися (згруб.) -д ій т и , добрат ися  (3,37); маштіїґаніїтіїсн 
(згруб.) -  товктися, верт іт ися  (5,69); валаїїцатися -  плентатися, відст ават и  (1,50).

3. Спілкування між людьми неможливе без вираження почуттів, тому 
семантична група дієслів спілкування виявилася досить різноплановою. У ній 
можна виділити декілька підгруп. По-перше, це експресиви, які позначаються 
денотатом говорити: блюзнути (знев.) -  н едо р еч н о  ск а за т и , л я п н ут и  (1,32); 
бомбороснти -  бурм от ат и  ((1,36); зашварґотіти -  заговорит и швидко, невиразно, 
незрозумілою  м овою  (3,44); по-друге, ціла низка експресивних дієслів стосується 
денотата кричати: галакати (знев.) -  горлати, кричати (1,80); варіювати -  кричати, 
бож еволіт и, дур іт и  (1,52); валувати -  кричат и, реп ет уват и  (1,51); по-третє, між 
поняттями кричати, сварити існує безпосередній онтологічний зв’язок, тому цей 
зв’язок передається через співіснування відповідних сем в експресивних дієсловах: 
мерзнти -  лаяти, паплю ж ит и  (5,73); лоточити -  лаяти, дорікат и  (5,36); крамсати 
сварити, лаяти, кричат и  (4,92). У «Матеріалах до словника буковинських говірок», 
як бачимо, ці слова подано без спеціальних позначок, між тим як з огляду на семи 
емоційності, оцінності, наявні в лексико-семантичній структурі цих дієслів, варто 
було б подати для них спеціальну позначку «експресивні» (ексгір.) як мінімальне 
вираження названих сем, яке не доходить до ступеня згрубілого, зневажливого 
чи лайливого.

Негативної оцінки у процесі спілкування традиційно зазнає таке явище, 
як нечесне поводження партнерів один супроти одного, що знайшло лексичне 
позначення в експресивних дієсловах, співвідносних з інфінітивом обдурити: 
витуманити -  видурит и, вим анит и  (1,71); обцигашовати -  о б д у р ю в а т и  (6,86); 
махирувати -  о б д у р ю в а т и  (5,64). Щ одо цих дієслів на підставі попередньо 
висловлених міркувань варто було б також застосувати позначку експр., оскільки 
навряд чи їх можна вважати нейтральними, міжстильовими.

Одним із крайніх виявів спілкування між людьми є застосування сили, 
фізичного впливу в разі незгоди партнерів. Тому, природно, серед експресивних 
дієслів знаходимо такі, які пов’язані з денотатом бити: збатожуватн -  бш пи бат огом  
(3.49), кул а кувати -  бит и кулакам и  (4,106); зачубитися (фам.) -  брат и ся  за  чуби, 
битися (3,40). Особливістю цих дієслів є їх словотвірний зв ’язок з іменником.
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рнаслідок чого сема емоційності опосередкована семою образності, тому и ці 
д і є с л о в а  потребую ть відповідної позначки -  експр. (позначення дієслова 
зачубитнся як фамільярного вважаємо недоречним).

4. Однією з чисельних груп експресивних дієслів є такі, які характеризують 
зовнішній вигляд людини і в такий спосіб виявляють народні естетичні смаки. 
Цікаво відзначити навіть певну сугуеречність ущих^чаках;внегатнвно оітгнюється 
неакуратність, недбалість, неохайність в одязі і водночас faкoж негативним є 
(давлення до тих, хто чепуриться, гарно одягається: зафойдувати - неакурат но  
носити одяг, забрудню ват и  (3,40); зашморгувати -  забруднювагуїи, зам азуват и  (3,45): 
обдеятися забризкат ися, забруднит ися  (6,74); вибринджуватися -  нарядж атися, 
вишукано одягат ися  (1,58); личкуватися (знев.) -  нарядж ат ися, чепуритися (5.28). 
Варто відзначити також «спеціально жіночі» експресивні дієслова, пов'язані з 
умінням гарно одягати головний убір (хустку, рушник): заматушуватися (знев.)
1 по-ст аречому, недбало запинат ися (3,26); замачулюватнея -  неакурат но, абияк 
запинатися (3,26).

5. Важливе місце у житті людини посідають різноманітні дії, процеси, 
пов’язані з її життєдіяльністю , ф ізіологією. Це також знайшло відповідне 
відображення у системі дієслівних експресивів. Найактивніше вони творяться як 
синоніми до інфінітивів їсти, пити. Н егативної оцінки при цьому зазнає 
інтенсивність дії (як повільна, так і швидка): нямрати -  неохоче, повільно їсти  
(6,71); жорнити (знев.) -  їсти, упліт ат и, гризт и  (2,60); лнґати -  ковт ат и, швидко 
їсти (5,23); ґольґати (знев.) -  звучно ковт ат и, пити великими ковтками (2,12); норбати 
(згруб.) -  дудлит и  (3,85). Сема негативної оцінки переважної більшості цих дієслів 
також опосередкована семою образності: найчастіше -  звуконаслідувальної, 
рідше -  іменникової (жорнити).

Експресивні дієслова, наявні в лексичній системі буковинських говірок, 
не вичерпуються названими семантичними групами і утворюють розгалужену і 
гнучку синонімію, завдяки якій в мові реалізуються психологічно і соціально 
мотивовані семи емоційності, оцінювальності, образності, інтенсивності, що в 
різних поєднаннях забезпечують експресивні властивості слова і в такий спосіб 
реалізують експресивну та естетичну функції мови. За своїми словотвірними та 
синтагматичними з в ’язками вони цілком відповідні до термінологічного 
визначення їх як самобутніх слів української мови. Вищенаведений перелік 
семантичних груп обумовлений насамперед кількісно, бо саме з денотатами робити 
(працювати) -  ие робити; йти; говорити, кричати, сварити, бити; пити, їсти; бути 
чепурніш -  бути неохайним пов’язана найбільш а кількість їх експресивних 
відповідників, що цілком узгоджується з традиційними народними поняттями 
про вартість, доцільність, естетичність тієї'.чи іншої дії, ознаки. Зважаючи на те. 
Що експресивність є однією з визначальних властивостей говіркової лексичної 
системи, вважаємо за доцільне ввести спеціальну позначку -  експресивне (експр.) 
- до системи лексикографічних ремарок для діалектних слів, щодо якої такі 
узвичаєні з них, як згруб., знев., л ай л ., фам. були б уточню вальним и, 
поширювальними.
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Expressiveness -  is the lingual category, which is realized 
through meaning of language units. Many Ukrainian verbs combine 
denotative and connotative mtanings such as intensity, 
emotionalness, appreciation, imagery and used for formation of 
graphic phrases.

Ukrainian verbs have the ramifide synonymous system, based 
on expressive sems. Dialectal lexical stock has especially rich 
number of expressive synonyms to the same denotative infinitive, 
because dialectal lingual environment is the environment of 
emotional, subjective, non-prepared speech. And at the same time 
it keeps appreciation of cither phenomenon by traditional ethnical 
mentality.

A great number of synonymous expressive verbs in bukovinian 
dialects corresponds to inf. to work (not to work), to dress, to speak, 
to be angry, to cheat, to beat, to drink, to ear. Morphological pecu
liarities of these verbs are onomatopoeia and derivative connection 
with nouns.
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Татьяна Сорвилова

В И Д Ы  Ф Р А З Е О Л О Г И Ч Н О С Т И  С Л О Ж Н Ы Х  СЛО В  
И Ф А К Т О Р Ы , ЕЁ П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Е

Мотивированность, как известно, обозначает «соответствие значения слова 
его звучанию»(Лопатин В.В. -  с.6), то есть обусловленность содержания формой. 
Все производны е слова -  и в их числе сложные -  являю тся единицами 
мотивированными. Степень мотивированности бывает различной, но пока слово 
демонстрирует хоть какую -нибудь структурную  обусловленность своей 
семантики, оно воспринимается как вторичное, производное образование. 
Композита как единица комплексная до тех пор сохраняет статус сложного слова, 
пока она воспринимается как состоящее из двух корней образование. При утрате 
составляющими сложение компонентами признаков полнозначности (затемнении 
лексических значений корней) (ср. сухопарый, худосочный, великолепный. 
колченогий, очевидец) или в случае передачи композитой очень сложного, 
целостного метафорического значения, когда связь частей слова неясна, а 
образный план соотносится с буквальным отдаленно (головоломка. свистопляска. 
ч ертоп ол ох , м ор д о во р о т , л о б о тр яс , д у б о то л к , чистоплю й), отмечается 
семантическая целостность, непроницаемость содержательной стороны сложения. 
Значение не структурируется, то есть не поддается «разложению», не извлекается 
из формы.

Н аиболее удачным термином для обозначения подобного явления, 
противостоящего мотивированности, мы считаем фразеологичность. Понятие 
это трактуется двояко: как невозможность распределить значение целого по 
составляющим его частям без остатка (фразеологичность с точки зрения анализа) 
или как отсутствие возможности вывести, «спрограммировать» точное значение 
целого, опираясь на семантику составных частей (фразеологичность «от 
синтеза»). И то, и другое представляют собой два аспекта одного явления 
несоответствия содержания форме.

Термин «фразеологичность» является универсальным, объединяющим для 
понятий ндиоматичности и лексикализованности, которые Е.С.Кубряковон 
противопоставляются друг другу как явления сущностно различные (Кубрякова 
Е.С . -  с.58 - 59). Полагаем, что фразеологичными следует считать все слова, 
содерж ащ ие ф орм ально не вы раж енны е прибавления смысла. Сами же 
приращения могут быть идиоматичными (невыводимыми, непредсказуемыми) 
и лексикализованными (выводимыми и предсказуемыми). Резкой границы между 
ними нет. Они могут как сочетаться в одном и том же слове, будучи отчетливо 
противопоставлены друг другу, так и переходить друг в друга, образуя иногда 
см ы словы е добавки  с нечетким статусом . Н аиболее часты м  является 
преобразование компонентов идиоматичных в лексикализованные, но возможны 
и явления обратного  порядка. Рассмотрим все это на примере сложных 
персональных существительных, мотивированность многих из которых не может 
считаться абсолю тной из-за присутствия в их значении ф ормально не 
выраженных (фразеологических) элементов смысла.

В ряду существительных женоненавистник, муже -, собако -, людо -, 
(человеко), правдоненавистник и им подобных практически не содержится явно 
фразеологических по семантике структур. Значение любой из таких композит
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может быть «раскрыто» с помощ ью  элем ентарно простого по составу 
двучленного словосочетания или соответствующего предложения: «ненавистник 
женщин/мужчин...» («кто ненавидит женщин/мужчин...»).

Иначе обстоит дело с антонимичными данным единицам словами женолюб. 
собаколюб, начальстволю б, правдолю б, природолюб и т.п. Из названных 
сложений нефразеологичны только четыре: собаколюб. книголюб. правдолюб. 
природолюб. Их содержание вполне может быть представлено с помощью 
подобных приводившимся несколько ранее распространенных словосочетаний 
или предложений. Что касается наименований женолюб и начальстволюб, то для 
них трансформация в выражения типа «любящий женщин» или «любящий 
начальство» не является эквивалентной заключенному в них содержанию. Первое 
сложение обозначает «слишком, но не по-настоящему любящий многих женщин, 
меняющий свои привязанности», второе - вовсе не «лю бящ ий», а 
«притворяющийся любящим, с видом любящего угождающий начальству». 
Появление индивидуальных приращенных сем в данных композитах ослабляет 
лексически глагольный компонент, который в одном случае воспроизводит 
неполноту, относительность действия («любит не вполне, неглубоко, неискренне»), 
во втором же фактически обозначает действие, противоположное по семантике 
заложенному в нем формой («вовсе не любит, а только делает вид, что любит»). 
Н ачальстволю б. таким  образом , представляет в этом ряду наименее 
мотивированную значением формально составляющих ее компонентов и наиболее 
фразеологичную единицу. В ней ощутим элемент переноса значения, связанный 
с десемантизацией глагольного корня(в этом плане показательно сравнение с 
потенциальным антонимом начальствоненавистник, значение которого может 
истолковы ваться только  прям о). В озмож ность развития энантиосем ии 
(способности передавать противополож ное значение) обусловлена 
несовместимостью значения глагола любить с семантикой объекта начальство, 
включающей отрицательную коннотацию.

Приращение во фразеологичном слове н а ч а л ь ств о л юб «угож даю т и й 
начальству» признается вследствие этого полупредсказуем ы м  
(полулексикализованным), в то время как женолюб является образованием 
идиоматичным, содержащим непредсказуемый смысловой довесок.

В ряду слов отце-, матере-, жено-, муже-, сыно-, дочере-, и детоубийца все 
композиты , за исклю чением  последнего, содерж ат регулярны й 
референциональный (Шмелев А.Д. -  с. 134-136) приращенный элемент смысла 
«своего» («своей»), указывающий на родственное отношение объекта действия к 
субъекту номинации (референту). Это приращение отсутствует в большинстве 
случаев у слова детоубийца в его основном, наиболее абстрактном значении -  
«кто убивает детей, убийца детей» (вообще, а не именно своих).

Образование на -  носец со второй частью, тяготеющей к суффиксоидам, 
представляют собой довольно многочисленную группу сложений, состоящую, в 
свою очередь, из нескольких подгрупп слов. Общее значение членов каждой 
подгруппы восходит к одному из лексико -  семантических вариантов глагола 
носить / нести. Сюда относятся ряд слов со значением глагольного компонента 
«содержащий, несущий в себе»: ракето-. авиа-. Торпедо-, жало - и семяносец, 
наименования со значением второй части «имеющей на себе, носящий»: броне-, 
щито-, чалмоносец-. к которым приближаются сложения с процессуальной семой 
«несущий (в руках)» копье-, оруж ие-, хоругвеносец . мече- и зн ам ен осец :
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существует, кроме того, несколько сложных единиц со значением «приносящий 
(с собой)», п и сьм оп об ед о -. правдоносец. Из всех слов, оканчивающихся на - 
|Юсец. наиболее отдаленно связаны с семантикой мотивирующего их формально 
гЛагола носить образования орденоносец и медаленосец. воспроизводящие 
Процессуальное значение «быть награжденным». К ним примыкают отчасти 
личные наименования знам е- и звездоносец, обладающ ие возможностью 
употребляться в значении «награжденный знаменем/звездой».

Таким образом , в настоящее время приращ ение «награжденный», 
нейтрализующее лексическое значение глагольной части и приводящее к 
семантическому «выветриванию» (Вейнрейх У. -  с.211-212) опорного компонента 
сложения, находится в стадии перехода от индивидуального, нерегулярного 
(идиоматического) прибавления смысла к регулярному, предсказуемому моделью 
(лексикализованному). Сложение орденоносец и подобные являются единицами 
с неполной мотивированностью  содержания формой, с фразеологичными 
полуидиоматическими-полулексикализованны ми обязательными и очень 
существенными приращениями смысла.

Ф разеологичность нуль-суф ф иксальны х личны х наименований 
тяжеловес, легковес, средневес, полутяжеловес, полулегковес, обусловлена 
способом номинации: название дано по внешнему мотивировочному признаку, 
недостаточная информативность которого вытекает из нечеткости его отношения 
к референту (имеющий тяжелый вес? несущий/везущий что-либо тяжелое?). Эта 
неопределенность спровоцировала развитие у одного из слов нескольких 
конкретных значений (тяжеловес - «спортсмен», «лошадь», «железнодорожный 
состав»). В семантической структуре наименования средневес возможность к 
возникновению нескольких ЛСВ осталась нереализованной, слово употребляется 
только в качестве спортивного термина. Слово легковес, кроме основного 
узуального «спортсмен легкой весовой категории», имеет значение 
полуокказионального характера -  «гиря м алого веса». Из сложений 
представленной здесь немногочисленной группы наиболее мотивационно 
обусловленным значением обладают однозначные композиты полутяжеловес и 
полулегковес, используемые только в сфере спорта.

Бульшая часть слов этого ряда фразеологична и содержит в реализуемом 
значении (единственном или одном из нескольких) полурегулярную, сужающую 
область референтной закрепленности, сем у-конкретизатор «спортсмен». 
Логически выводимой и потому предсказуемой является эта сема, однако, только 
в сложениях полутяжеловес, полулегковес.

В озм ож ная д ен отати вн ая  отнесенность сложного лексического 
образования перворазрядник довольно широка, хотя и ограничена отчетливо 
рамками личного имени (по разряду - в отличие от сорта, вида, категории -  
характеризуется только лицо). Слово реализует в основном два сравнительно 
конкретных значения: наименования рабочего определенной квалификации и 
наименования спортсмена. Статус ограничиваю щ его сферу использования 
Данного словесного знака приращенного компонента зависит от лексического 
значения первой части композиты. В словах с первым корнем, соотносящимся с 
мотиватором, обозначающим порядковый номер не выше третьего (перво-, 
второ-, третьеразрядник) выбор конкретной приращенной семы-конкретизатора 
структурно-семантически не предопределен, только в контексте выясняется, о 
рабочем или спортсмене идет речь. В словах четверто-, пяти- и шестиразрядник
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эта сема однозначна (только рабочий разряд), логически выводима (в спорте 
официально существуют только три разряда) и потому предсказуема, т.с. 
лексикализована.

Различен характер ф разеологизированностн  и у однотипны х ц 
словообразовательном отношении сложных наименований копьеметатель 
ялротолкатель, шпагоглотатель. Наряду с регулярно сопутствующим модели ц 
потому предсказываемым структурно приращ ением «профессиональный 
характер действия», слова эти содержат указывающие на определенный круг 
денотатов семы «спортсмен» (первые два сложения) и « фокусник, артист цирка» 
(третье сложение). Сема «спортсмен» в названны х наименованиях 
сильновероятностна и потом у полулексикализована. В сложении же 
ш пагоглотатель индивидуальны е приращ ения вы водим ы  логически и 
обязательны: производим ое действие необычно и специфично и может 
осуществляться только лицом, подготовленным к выполнению подобного 
«фокуса». Ф разеологичность данной единицы, таким  образом, связана с 
включением в ее структуру уникального, но в общих чертах предсказываемого 
логикой рече-мыслительного процесса лексикализованного «довеска» смысла, 
конкретизирующего более общее по отношению к нему, запрограммированное 
моделью наращение «профессионал» (последовательно это выглядит примерно 
так: «профессионал, заглатывающий шпагу» ®, «профессионал.воспроизводящий 
Фокус с заглатыванием шпаги» ® «профессионал цирка, воспроизводящий Фокус 
с заглатыванием шпаги»).

Еще один ряд слов, объединенных довольно редким способом номинации, 
при котором субъект именуется не по действию и по объекту (или результату), а 
по действию  и кон крети затору  объекта, -  ком позиты  сортопрокатчик 
сортоиспытатель. хлебопашец, полевод, каучуковод, шелковод. коксостроитель, 
газоспасатель -  свидетельствует о размытости, нечеткости границ, отделяющих 
идиоматичность от лексикализованности.

В каждом из данных слов «пропущен» существенный и неустранимый 
элемент значения, без которого слово не может быть понятым. Обязательная 
сема «объект» (иногда она сливается с понятием «продукт» или «результат труда») 
на латентное присутствие которой в содержательной структуре слова указывает 
первый, конкретизирующий ее корневой компонент, должна быть мысленно 
восстановлена. Но если в сложениях сортопрокатчик. хлебопашец, полевод. 
каучуковод, коксостроитель она устанавливается довольно легко, так  как 
предопределена структурно (в первых двух благодаря присутствию в их составе 
компонентов с ограниченной лексической сочетаемостью: прокатывать можно 
только сталь, железо. а пахать для выращивания хлеба можно только землю, в 
последних трех -  благодаря однозначной логико-семантической связи понятий, 
соотносимых с каждым из ком понентов), то в словах сортоиспы татель и 
газоспасатель такая  возм ож ность затруд н ен а . В отличие от сложений, 
невыраженное, но выводимое наименование объекта действия в которых просто 
подтверждает ту денотативную  закрепленность, которая залож ена в них 
формальной структурой, здесь фразеологические наращения выполняют иную 
функцию -  ограничителя потенциальной предметной отнесенности сложного 
наименования. Подобные семантические приращения идиоматичны. Их надо 
знать. Предположения, нащупывание логически подходящего элемента значения 
мало что дадут, так как вполне допустимая связь испытания и сорта с понятиями



«промышленного сырья» или готовых изделий может привести нас к трактовке 
«испытатель сортов металла, дерева и т.п.», но не к действительно реализуемому 
«кто занимается испытанием сортов растений и сельскохозяйственных культур» 
Примерно то же и с газоспасателем.

Таким образом, мы вправе говорить о том, что фразеологичность значения 
последней из рассмотренных групп слов предопределена структурно, то есть 
заложена в них особенностями номинации. Сами же приращения в разных 
сложениях данного ряда неоднотипны: среди них есть лексикализованные. то 
есть выводимые (причем абсолютно безошибочно предсказываются «наращения» 
в семантике слов сортопрокатчик и хлебопашец!, и идиоматичные, невыводимые.

П оды тож ивая все сказанное здесь об идиоматичности и 
лексикализованности как двух разновидностях проявления фразеологичности 
сложных слов, можно сделать определенные выводы:

1.Между идиом атичностью  и лексикализованностью  как двумя 
проявлениями фразеологичности семантики нет резкой границы.

2.Соотношение идиоматичных и лексикализованных приращений смысла 
может быть различным.

3.Статус фразеологических приращений в значении слова не всегда четко 
определяем. Встречаю тся ф разеологизированны е структуры с 
полуидиоматическими (или полулексикализованными) наращениями.

4.Тип и соотношения фразеологических добавок в семантике слова может 
меняться со временем. Идиоматические приращения могут превращаться в 
лексикализованные и наоборот.

5.Ф разеологичность слова может быть запрограм м ирована 
словообразовательно и связана с особенностями номинации. При этом статус 
обязательных приращений может быть различным.

6.И диом атичность - высш ий тип ф разеологизированности. Если 
присутствие в слове лексикализованных латентных наращений смысла осложняет 
обусловленность содерж ания формой, но не устраняет возможности 
реконструкции этой связи путем логико-лингвистического анализа слова, то 
идиоматичность исключает возможность теоретически установить значение слова 
на основе его формально-структурных показателей.

П олагаем, что в целом ф разеологичные слова, содержащие только 
лексикализованные, то есть выводимые или предсказуемые скрытые компоненты 
значения, следует считать  единицами с полной невыраженной 
мотивированностью. Наличие же в сложении, как и в любой другой производной 
единице, полуидиом атичны х и идиом атичны х ком понентов семантики 
свидетельствует о неполной мотивированности слова. Чем существенней и шире 
по объему содержащийся в наименовании идиоматический смысловой довесок, 
тем ниже мотивированность производного слова.
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Phraseology (discrepancy of contents and form) is of two types: 
1) prognosticated (predicted); 2) not prognosticated. In accordance 
with the above mentioned semantic augments in a word can acquire 
the status of lexicological and idiomatic. This article deals with the 
character and types of combination of inexpresscd semantic 
elements in compound words.
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Майя Гураль

ТИПЫ  МОТИВИРОВАННОСТИ СЛОЖНЫХ ОТПЕРСОНАЛЪНЫХ 
АДЪЕКТИВОВ НА -НЫЙ

Сложные слова являются предметом исследования на протяжении всей 
истории языкознания. В определении сложного слова особое внимание 
уделяется структуре; основным и обязательным признаком каждого такого 
слова считается признак семантического единства (Л.В. Щерба. В.М. 
Жирмунский), признак цельнооформленности (А.И. Смирницкий). признак 
соотнесенности со словосочетанием. Так, например, Э.Бенвенисг считает, что 
сложные слова следует рассматривать «...не как морфологические типы, а 
как синтетические структуры»; «каждый тип сложных имен следует изучать 
как трансф орм ацию  какого-либо  ти п а синтетически свободного 
высказывания» (1 , 241). З.П .Донова придерживается противоположной
точки зрения, считая, что «сложное слово не есть словосочетание, потому 
что, во-первых, оно не распадается на отдельные части слова (следовательно, 
мы не можем говорить о каких-либо синтаксических отношениях между 
компонентами сложного слова), и во-вторых, значение сложного слова не 
равно простой сумме значений его составных частей» (4 , 4).

Сложное слово, таким образом, является единицей, «состоящей не менее 
чем из двух знаменательных компонентов, объединенных единством 
значения и словообразовательной структурой, цельнооформленностью» 
(3 , 3). Сложные слова характеризуются фонетико-грамматическими и 
семантическими признаками отдельности слова, что обуславливает их 
функционирование в языке как самостоятельных единиц с морфологическими 
признаками определенной части речи.

Среди сложных слов выделяется многочисленная группа сложных 
прилагательных. «Сложное прилагательное - это структурно законченное 
лексическое образование, обладающее грамматико-семантическими признаками 
имен прилагательных и подобно всем сложным словам состоящее из двух 
(иногда более) морфологических единиц, находящихся в определенных 
синтаксических и смысловых взаимоотношениях « (2 ,16).

П рилагательны е с суффиксом -н- занимаю т в системе сложных 
прилагательных особое место. Многие из таких прилагательных допускают 
соотнесенность их со сложными существительными, что в свою очередь 
затрудняет отнесенность таких прилагательных к сложным словам, или 
композитам. Т.е., если прилагательное на -ный образовано по модели 
сложное существительное + суффикс, то такие прилагательные необходимо 
считать сложнопроизводными, образованными суффиксальным способом от 
основ сложного слова. Сами сложные существительные образовались из 
различного рода сочетаний, в которых вторым словом выступает, как 
правило, глагол. Однако в лингвистике сложилось мнение, что такие 
прилагательные «только формально соотносимы с именами лиц - сложными 
существительными, а семантически - с глагольно-именными сочетаниями» (6 
,102). В качестве примера обычно приводят слова рыболовный (Ср. 
рыболовные снасти - «снасти для ловли рыбы.г>, а не «снасти рыболова», 
рыбоводный пруд - «пруд, в котором разводят рыбу», а не «пруд рыбовода»,
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хлеборобные районы Украины и т.п. (примеры Е.А. Земской) (6 , 103)). (
такой трактовкой данных прилагательных можно было бы согласиться, 
если не учитывать специфику семантической структуры прилагательного, 
которая во многом зависит от семантики определяемого слова, ведь даже 
приведенные выше примеры сложных прилагательных можно определить 
таким образом, что возможна будет и соотнесенность с личным именем 
Ср..: хлеборобная династия - династия хлеборобов, рыболовные хитрости - 
хитрости рыболова. К тому же появляются новые сложные прилагательное, 
допускающие соотнесенность с личным именем. Ср., легководолазный - 
«относящийся к легководолазу. предназначенный для его работы; связанный 
с использованием автономного вододазного аппарата и снаряжением без 
железного шлема»; зооинженерньпГ - «относящийся к зооинженеру 
зооинженерам. к их подготовке». Поэтому считаем, что проблему сложных 
прилагательных на -ный необходимо рассматривать намного шире, учитывая 
факты контекстного употребления прилагательных, полимотивированности 
таких прилагательных.

В группе прилагательных на -ный от сложных личных существительных 
встречаю тся случаи, когда словообразовательная  связь между 
прилагательным и существительным отсутствует. Это происходит тогда, 
когда прилагательные и существительные совершенно различны по 
смыслу. Например: легковесный (неполновесный) и легковес (спортсмен): 
тяжеловесный (лишенный тонкости, неуклюжий) и тяжеловес (спортсмен): 
водовозный («относящийся к возке воды, служащий для доставки воды») и 
водовоз («работник, привозящий воду»); водоносный («служащий для 
ношения воды» или «содержащий в себе воду») и водонос («тот, кто носит 
воду»). Однако таких примеров мало. Ср. в тексте: Многие песни 
Высоцкого на первый взгляд кажутся легковесными, а на самом деле таят 
большую смысловую тяжесть (В. Новиков. Тредировка духа); Тяжеловесный 
стиль его « шедевров« казался ей совсем непонятным («Работница«
, 1990, №5, с.31); Хоронили вдвоем с Банадысихой... кое-как втащили
промерзший гроб на водовозные сани... (Василь Быков. Облава).

Иногда бывает, что существительное и прилагательное имеет одно
значение. Ср. чудотвор («тот, кто творит чудеса»; «кто восхищает, чарует 
своим искусством») и чудотворный («творящий чудеса»; «чарующий») - 
Чудотворный злоумышленник не исправит никого. Благодарные булыжники 
пролетают сквозь него ( А.Вознесенский. Обжигая век...): чудодей («гот, кто 
делает чудеса; волшебник, чародей») и чудодейный («делающий, творящий 
чудеса»).

Большинство прилагательных на -ный сопоставимо с соответствующими 
существительными. Сюда относятся прилагательные на -резный, -ловный, - 
водный, -тесный, -варный, -бойный, -рубный и некоторые другие. Однако 
смысловая соотнесенность прилагательных с существительными не дает еще 
оснований возводить в словообразовательном плане одни к другим. И 
те, и другие могли возникнуть отдельно из одного и того же сочетания . 
«На это указывает тот факт, что прилагательное может и не иметь

2 Слово зафиксировано в словаре НСЗ, 1971, с. 254
Слово зафиксировано в словаре НСЗ, 1971, с. 237
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соотносительного с ним сущ ествительного. Ср.: землеройный но 
существительного «землерой» нет в языке . С другой стороны . при сложном 
сущ ествительном может и не оказаться соответствую щ его ем^ 
прилагательного. Ср.: землероб , домовод , но «землеробный», «домоводный > 
ре зафиксированы в речи (5. 88). Поэтому определить, связывается ли 
Прилагательное с основой личного сложного существительного, можно, если 
рассматривать их в сочетании с существительным, которое поясняется 
именем прилагательным. Ср., например, домоседные привычки - привычки 

| домоседа (прилагательное, домоседный - устар.); душегубные (устар. и 
Просторен.) дела , злодеяния, ср. душегуб.

Иногда в словарях фиксируется такая связь сложного одушевленного 
существительного и прилагательного. Ср.: верхолаз - рабочий, специалист по 
работам на большой высоте и верхолазный - прил. к верхолаз (МАС, т.1. 154); 
пчеловод - лицо, занимающееся пчеловодством и пчеловодный - «относящийся 
к пчеловоду, пчеловодческий» (БАС, т.11, 1781 - 1782; МАС, т.З, 567); зверолов
- охотник, промышляющий зверя и звероловный - прил. к зверолов, 
звероловство (М АС, т.1 , 601): ли тературовед  - специалист по
литературоведению и литературоведный - «относящийся к литературоведу,

| литературоведческий» (БАС, т.6, 264); кашевар - повар в воинской части или 
в рабочей артели и кашеварный - «относящийся к кашевару, кашеварне» 
(БАС, т. 85, 594); скороход - тот, кто быстро ходит, бегает и скороходный
- прил. к скороход (МАС, т.4, 118; БАС, т .13, 1031); земледельный - 
«относящийся к земледелу и земледелию» (Даль). Поэтому большинство 
сложных прилагательных, структурно соотносительных со сложными 
сущ ествительны ми, можно рассм атри вать  двояко: 1) семантически
соотносящимися с личным сложным именем существительным и 2) 
семантически соотносящимися с глагольно-именным сочетанием. Ср., например, 
рыболовный - рыболов (рыболовная артель - «состоящая из рыболовов»), 
однако возможна трактовка прилагательного рыболовный в этом случае и

I как «занимающиеся ловлей рыбы». При таком семантическом соотношении 
структура прилагательного поддерживает сему «лицо», и рыболовный - 
ловить рыбу (рыболовные снасти - «предназначенные для ловли рыбы»). В 
семантической структуре прилагательного сема «лицо» приглушена семой 
«действие». Ср.: Через час все население Иверсайда было потрясено известием, 
что между скалами отстаивается от шторма советский рыболовный 
траулер , возвращающийся к себе на родину (К. Паустовский);

. .  . Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь еще, 

с обрывком колючки проволоки или рыболовным крючком 
в верхней губе, рыба, 

рыба боли и печали . . .
(А. Вознесенский, Зов озера);

. . . Улица в бесшумные складки ложится 
Серой рыболовной сети

(Б. Пастернак, Зимнее утро).
Дериват рыболовный не одинок в своей семантической соотнесенности. 

Он выступает в цепи целого словообразовательного ряда: кротоловнып,
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краболовный, китоловный, мышеловный, птицеловный.
О двойственной мотивации можно говорить и анализируя прилагательное 

водолазный - «предназначенный для лазания под воду» (водолазный 
костюм); «осуществляемый водолазом» (водолазное дело). Отметим, что 
других лексем с суффиксоидным элементом -лаз- и двойной семантической 
соотнесенностью, составляющих один ряд с прилагательным «водолазньп'Ц 
нет. Учитывая эти два значения прилагательного водолазный, можно 
представить две образующие основы для него, а значит и две параллельные 
словообразующие модели: 1) водолазный - водолаз + н(ый); 2) водолазный . 
лаз (ать) под вод (у) + н (ый) ® вод + о + лаз + н - ый.

Таким образом, дериват первого ряда - образование, созданное 
суффиксальным способом, и сложное только по структуре, а дериват второю 
ряда - образование сложносуффиксальное, и сложное и по структуре и по 
способу образования.

Все же многие сложные прилагательные на - ный в настоящее время 
непосредственно не соотносятся с одушевленными существительными. Они 
не имеют значения принадлежности, а выражают действие и объект, 
указанные в основе прилагательного. Например: лесорубный - «относящийся 
к рубке леса», ср. лесоруб; сукновальный - «предназначенный для валяния 
сукон», ср. сукновал; китобойный - «связанный с охотой на китов», ср. 
китобой; дровокольный - «предназначенный, служащий для колки дров», ср. 
дровокол; грибоварный - «относящийся к варке грибов, предназначенный 
для неё», ср. грибовар и другие. Однако, как нам думается, прилагательные 
рассматриваемого типа обнаруживают потенциальную возможность выражать 
отношение предназначенности лицу и тем самым соотносятся с основами 
одушевленных существительных, что отличает их от троякомотивированных 
сложных прилагательных.

Троякомотивированными сложными прилагательными мы будем считать 
такие прилагательные на -ный, которы е допускаю т структурную 
соотнесенность с 1) личным сложным именем существительным; 2) глагольно- 
именным словосочетанием и 3) существительным абстрактного значения. У 
таких прилагательных семантическая связь наблюдается чаще всего с 
существительными, называющими процесс действия с абстрактным значением, 
поэтому в структуре прилагательного сема «предмет» приглушает сему 
«лицо», которая может вообще отсутствовать в семантической структуре 
прилагательного. Ср., например, м едоварны й. С одной стороны, в 
прилагательном легко выделяются компоненты «медовар» и «н-ый», однако 
семантически мотивирующим существительное «медовар» считать в этом 
случае нельзя. С другой стороны, прилагательное медоварный можно 
соотнести с глагольно-именнным сочетанием - варить мед и, в-третьих, 
медоварный соотносимо с существительным медоварение: медоварный п
медовар/ение/ + н/ый/. С ущ ествительное м едоварение является для 
прилагательного медоварный и семантически, и структурно образующим 
словом. П одобная семантическая мотивация закреплена словарями 
современного русского языка: медоварны й - «имеющий отнош ение к 
медоварению» (БАС, т.6, 770). Встречаем целый ряд таких прилагательных, 
которые, будучи троякомотивированными структурно, обнаруживают все 
же семантическую связь с сущ ествительным абстрактного  значения.
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НАЗЫВАЮЩИМ ПрОЦССС ДСИСТВИЯ. Ср.; САЛОТОПНЫЙ - ‘'ОТНОСЯЩИЙСЯ
салотоплению», ср. салотоп (БАС, т.13. 68); маслодельный - “относящийся к 
маслоделию», ср. маслодел (БАС, т.6, 667); языковедный - «относящийся к 
языковедению», ср. языковед (БАС, т. 17, 2059); пивоварный - «относящийся 
к пивоварению», ср. пивовар (БАС, т.9, 1165) и т.п. Игнорировать 
семантическую соотнесенность производного и производящего, отмеченную 
словарями современного русского языка, нам не представляется возможным, 
однако выразим мнение, что в прилагательных заложена потенциальная 
возможность соотноситься с личным именем, которая может проявляться 
при необходимости, возникающей при социальном заказе, хотя заметим, что 
в этом плане они все же уступают прилагательным с двойственной мотивацией. 
Обратимся к примерам, в которых прилагательные допускают семантическую 
близость с личными сложными именами существительными: При средней 
школе открыты курсы по подготовке референтов, делопроизводителей..., а 
также счетоводные курсы («Семья и школа, 1989, №7), т.е. курсы по
подготовке счетоводов. Допустимо также: сыроварное мастерство 
специалистов = м астеров-сы роваров; м ореходны й клуб - клуб, 
предназначенный для мореходов.

О бращ ают на себя внимание и случаи омоморфемности вторых 
компонентов у сложных прилагательных от личных имён существительных. 
Ср.: мукомольный - мукомол (молоть) и богомольный - богомол (молиться). 
Второе прилагательное допускает семантическую близость с личным 
именем: Мне дед привозил подарки,

...Сказки привозил 
(«Мерзни, мерзни, волчий хвост») 
мой дед, мамин отец,

работящий и богомольный ... (Л. Сушкова), т.е. 
дед-работяга и богомол (т.е. набожный, часто молящийся). Прилагательное 
мукомольный не обнаруживает связи с личным именем и выражает только 
значение «относящийся к переработке зерна в муку», т.е. наблюдается 
семантическая связь с глагольно-именным сочетанием «молоть муку». Ср.: 
...на наших заводах недостаточно совершенна технология мукомольного 
производства... (В. Ярошенко).

Таким образом, большинство сложных прилагательных на -ный 
являются полимотивированными. Они могут соотноситься с основами 
сложных имён существительных, с однокоренными существительными 
абстрактного значения, обозначающими название процесса действия, а 
также со словосочетаниями.

В зависимости от количества слов', являющихся для прилагательного 
м отивирую щ ей базой , различаем  двояком отивированны е и 
троякомотивированные сложные прилагательные.
• В семантической структуре троякомотивированных прилагательных сема 
«лицо» более приглушена, это объясняется тем, что семантическая связь 
такого прилагательного наиболее тесна со словами абстрактного значения. 
Э то, однако, не исклю чает потенциальной возможности сложных 
прилагательных соотноситься со сложными именами существительными.

Т олковы е словари  русского язы ка отраж аю т множественные 
словообразовательные мотивации мотивированных слов несистемно.
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The problems of word building and semantic motivation 
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Олена Карда щук

СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОХІДНИХ 
У СТРУКТУРІ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ПРОСТІР»

При аналізі дериваційного потенціалу слів, які входять до певної лексичної 
парадигми, ми виходимо з того, що цей потенціал у значній мірі зумовлений 
місцем слова в структурі даного поля лексеми, а й також особливостями 
його семантики. Відносно просторових прикметників, то словотворча 
активність визначається дією таких факторів: 1) певним місцем у загальній 
структурі семантичного поля; 2) кількістю словозначень лексеми; 3) 
ускладненістю/неускладненістю семантики; 4) частотністю вживання: 5) 
характером морфемної структури.

Визначення словотвірної парадигми як множини від однієї твірної основи 
на одному ступені творення не передбачає послідовності розміщення 
дериватів у межах парадигми, однак це питання має важливе значення для 
опису й ідентифікації однотипних парадигм. Розробка певного порядку 
розташування похідних у парадигмі пов’язана з рядом об’єктивних 
труднощів, оскільки основу структурування можуть визначати різні 
формально-семантичні дериваційні чинники (1, 111). Можливі два варіанти 
розв’язання цього питання. У ряді досліджень за мету ставиться визначення 
питомої ваги способів і засобів трансформації твірних основ у процесах 
деривації. Разом з тим не можна не бачити, що при такому підході до 
загальнокатегоріальної семантики, основи надіть із спільним словотвірним 
значенням займають різні місця в парадигмі залежно від способів і 
засобів їх деривації. Тому більш конструктивним нам видається 
розташування дериватів у словотвірній парадигмі за їх частиномовною 
належністю. Розміщення похідних у парадигмах за їх частиномовною 
належністю забезпечує одночасно розв’язання проблеми лексикографічного 
опису дрібніших мікросистем у межах парадигми.

Як уже зазначалося, типова словотвірна парадигма виводиться на основі 
конкретних парадигм твірних слів. Як одиницю плану змісту, її формують 
словотвірні значення, властиві дериватам, твірні яких репрезентують 
єдину лексико-семантичну групу слів.

Мікроноле «протяжність».
Типовою словотвірною парадигмою зі значенням градації ознаки є:

1) ад’єктивна парадигма.
Ця парадигма має підгрупи: «неповний вияв ознаки», «сильний вияв

ознаки», «надмірний вияв ознаки», «заперечення ознаки»: великий - 
великуватий, величенький, величезний, величенний, превеликий, завеликий, 
надвеликий, невеликий; довгий - довгенький, довжезний, довженний, 
предовгий, задовгий, наддовгий, недовгий; малий - малуватий, помалии, 
малесенький, малесечкий, малісінький, малюсенький, замалий, маленький, 
немалий; вузький - вузькуватий, вузесенький, вузісінький, завузький, 
вузенький; короткий - короткуватий, коротесенький, закороткий, коротенький: 
низький - низькуватий, низесенький, занизький, низенький; далекіїи 
Далеченький, далечезний, наддалекий, недалекий; широкий - широкуватий, 
широчезний, широченний, заширокий, широченний, неширокий; близький
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- поблизький, близесенький, заблизький, близенький, неблизький; високим
- височенький, височенний, височезний, превисокий, зависокий, надвисокий, 
невисокий; глибокий - глибочезний, глибоченний, заглибокий, надглибокий 
глибоченький, неглибокий; просторий - просторенький.

2) субстативна парадигма із значенням «носій ознаки», «абеграгована 
ознака»:

великий - великан, велет, великість, величина, величінь, величчя; довгий
- довгань, довгунець, довгість, довгота, довжина; малий - малюк, маля, 
малеча, малий (суб.), малість, мализна; вузький - вузина, вузькість; короткий
- коротай, коротун, коротуха, короткість; низький - низина, низькість: 
широкий - широкість, широчінь, широчина, широта, шир; близький 
близькість; високий - височина, висота, вишина, вись, високість, височінь; 
глибокий - глибка, глибина, глиб, глибкість, глибінь, глибочинь; просторий - 
просторість, просторінь; далекий - далеч, далечінь, далекість.

3) дієслівна парадигма «наділяти ознакою», «набувати ознаки»:
великий - звеличити; довгий - видовжити, подовжити, продовжувати, 

довшати; малий - змалити, помалити, умалити, маліти; вузький - вузити, 
вужчати; низький -знизити, занизити, обннзити, понизити, нижчати; широкий
- ширити, широчіти; високий - завищити, перевищити, підвищити, височіти; 
глибокий - глибити, глибочіти, поглибити; просторий - просторішати; 
близький - близити, ближчати; далекий - віддалити, даленіти.

4) адвербіальна парадигма із значенням «адвербіалізація ознаки»: 
великий - велико; довгий - задовжки, впродовж; малий - мало; вузький

- вузько; короткий - коротко; низький - низько; широкий - широко, 
завширшки; глибокий - глибоко, завглибшки; близький - близько, заблизько; 
далекий - далеко, здалека.

Від семем-прикметників метровий , кілометровий!), аршиннийО похідні не 
визначені. 0

На периферії словотворчої можливості семеми місткийО, об’ємистийО, 
громіздкийЗ, масивиий2, укладистннО, ( місткість, об’ємність, громіздкість, 
масивність; вміщати, об’єднати, об’ємно, громіздко, масивно, укладисто 
тощо). Парадигма зазаначених семем неповна.

Літературні джерела визначають високий ступінь словотворчого потенціалу 
семем-прикметників, що за нашою семантичною класіфікацією відносяться 
до МП «протяжність» (ЛСГ «за всіма параметрами», ЛСГ «у довжину», 
ЛСГ «...у ширину», ЛСГ « ... за висотою»), зум овлений чинниками 
семантичного, валентнісного і прагматичного плану.

Міра висоти, довжини, глибини, ширини навіть стосовно класів однорідних 
денотатів характеризується певною амплітудою коливань. Логіко-поняттєві 
передумови найсприятливіші для реалізації словотвірних значень модіфікації 
ознаки щодо ії прояву ( «сильний вияв ознаки», «неповний вияв ознаки»). 
Менше ніж від половини аналізованих твірних засвідчені похідні із 
значенням «заперечення ознаки».

Від другої групи семем-прикметників з видосемою «протяжність» регулярно 
утворюються лише синтаксичні деривати, тобто переведення ознаки з 
предикатної позиції в суб’єктну чи в об’єктну, або ж з присубстантивиої 
в привербальну, - абстрактні іменники та прислівники.

Мікрополе «локація».



Типова словотвірна парадигма кваліфікується як чотиризонна з такими 
семантичними позиціями: «носій ознаки», «абстрагована ознака», «неповний
вияв ознаки», «заперечення ознаки», «надмірний вияв ознаки», «сильний вияв 
ознаки», «наділяти ознакою», «набувати ознаки», «адвербалізація ознаки»:

1) субстантивна парадигма:
лівий - лівак, ліва (суб.), ліві (суб.), лівиця, лівша, лівизна; правий - права 

(суб.), праві (суб.), правиця; полярний - полярник, полярність: суміжний - 
суміжник, суміжність; вертикальний - вертикаль, вертикальність: 
горизонтальний - горизонталь, горизонтальність; перпендикуляр - 
перпендикулярний, перпендикулярність; зовнішній - зовнішність; внутрішній - 
внутрішність; місцевий - місцевість; крайній - крайнощі, крайність: 
центральний - централка, цетральність, централь; поперечний - поперечник, 
поперечка; протилежний - протилежність; верхній - верховик, верховина, 
верхівець; нижній - нижняк, нижник, нижниця, низовик, низовина, 
низовка; окружний - окружність; передній - передня (суб.); останній - 
останній (суб.);

2) дієслівна парадигма:
лівий - полівити, лівити; правий - правіти;
3) адвербіальна парадигма:
лівий - вліво, зліва, наліво; правий - вправо, справа, направо; полярний

- полярно; суміжний - суміжно; вертикальний - вертикально; горизонтальний
- горизонтально; перпендикулярний - перпендикулярно; зовнішній - зовнішньо; 
поверховий - поверхово; внутрішній - внутрішньо; місцевий - місцево, по- 
місцевому; локальний - локально; тутешній - по-тутешньому: південний - по- 
південому.

Аналіз реалізації семантичних позицій типової словотвірної парадигми 
мікрополе «локація» показав, що лише значення субстантивної й адвербіальної 
парадигми більшою чи меншою мірою регулярно маніфестовані похідними 
в конкретних парадигм ах. Відображаючи певні просторові реалії 
навколишньої дійсності, вони здебільшого характеризують конкретні 
предмети або певне місце, зрідка осіб (ліві, праві). Це створює сприятливі 
логіко-поняттєві передумови для утворення назв носіїв локальної ознаки, 
якими виступають переважно іменники на позначення конкретних предметів. 
Щодо позначення осіб, то словотворчий потенціал реалізують не лексико- 
семантичні варіанти з видосемою «локація», а інші, пор.: Лівий: ЛСВ1
«який знаходиться з того боку тіла, де серце» - «локация» - дає похідні: 
лівиця, лівша; ЛСВ2 «прихильник .крайніх поглядів, рішучих дій» дає 
похідні: ліві (суб.), лівизна; правий:
ЛСВ1 - правиця, права (суб.); ЛСВ2 - праві (суб.).

Л окативна семантика твірних слів і словосполучень мотивуючих 
прикметників лівобережний, правобережний, периферійний певною мірою 
компенсує відсутність від таких прикметників назв носіїв просторових 
ознак.

Від прикметників проміжний, сусідній, периферійний похідних не 
засвідчено.

Утворення відприкметникових абстрактних іменників і прислівників 
регулюється семантичними особливостями базових прикметників. Значення 
«абстрагована ознака» здебільшого реалізується твірними, які виражають
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просторові ознаки безпосередньо, лексичним значенням (іде характерно для 
семем МП «протяжність»), а не через відношення до предмета, місця. 
Зафіксовані похідні МП «локація» з цим значенням, але тут вже іде мова 
про метафористичне значення, яке може градуюватися (полярний погляд, 
болотний настрій тощо) і це, в першу чергу, залежить від контекстуального 
вживання похідного.

Приведений аналіз дає можливість констатувати надзвичайно низьку 
результативність реалізації словотвірних значень неповного, сильного чи 
надмірного вияву ознак зумовлена складом семем-прикметників МП «локація» 
які виражають «стабільні щодо міри й інтенсивності прояву ознаки» (1969. 
с. 150) через відношення до предметів, місця, дії.

У цій групі семем не реалізується значення «заперечення ознаки». 
Семантика прикметників М П «локація», що виражають відношення до 

місця, майже не мають дієслівних утворень.
Міквополе «особливості простору»:
1) ад’єктивна парадигма («неповний вияв ознаки», «надмірний вияв 

ознаки», «сильноий вияв ознаки», «заперечення ознаки»): рівний
рівнесенький, рівнуватий, рівнюсенький, нерівний; гладкий - гладенький, 
гладюсінький; плоский - плоскуватий;

2) субстантивована парадигма («абстрагована ознака»).
Відіменникові й віддієслівні префіксально-суфіксальні прикметники, які

виражають неозначено-великі характеристики простору: безмірний - без
мірність, безмір; безкінечний - безкінечність; незмірний - незмірність; 
неосяжний - неосяжність; безмежний - безмежність, безмежжя; неоглядний 
- неоглядність; обширний - обширність;

3) адвербальна парадигма («адвербалізація ознаки»).
Її утворюють ті ж самі похідні: безмірно, безкінечно, безмежно,

незмірно, неосяжно, неоглядно, обширно.
Мікрополе «особливості простору» характеризується досить слабою 

словотвірною активністю.
Мікрополе «форма».
Для цього мікрополя характерна активність утворення композитів з 

другим компонентом -подібний, -видний. Лише деякі семеми утворюють 
словотвірні парадигми: кривий - кривенький; кривий (суб.); кривити,
покривити; крутий - крутуватий; крутизна; закрутити, покрутити.

Аналіз словотвірних потенцій семем-прикметників семантичного поля 
«простір» дозволяє зробити такі висновки:

- семантичні і словотворчі можливості просторових семем-прикметників 
не накладалося, хоча здатність первинного ЛСВ розвивати багаточисленні 
семантичні деривати й відноситься до умов високої словотвірної активності 
лексеми. Значеннєвим у цьому відношенні є місце у структурі семантичного 
поля, мікрополя, лекснко-семантичної групи.

Найбільш високий ступінь деривації мають типи із значенням градації, 
але це характерно не для всього семантичного поля «простір», а лише МП 
«протяжність», яке займає центральне місце в структурі семантичного поля.

У якості обмеження деривації виступаю ть два фактори: характер і 
ускладненість вихідної ознаки.

Відображаючи різнорідні просторові фіксації реалій об’єктивної дійсності.
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^  мсми-прикметники семантичного поля «простір» з боку ЇХ ПОХІДНИХ 
 ̂ гворень зазначим о, що просторові модіфікації не мають сильної 

продуктивності, але характеризуються великою різноманітністю, градуальні 
же модіфікаціі, досить продуктивні, але охоплюють обмежену групу семем 
у структурі семантичного поля «простір».
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The article deals with the analys’s of the derivational 
potential of words containing lexical paradigm of the 
semantic field SPACE Word-building potential of space 
adjectives is determined by the place in the general 
structure of the semantic field, the quantity of lexeme mean 
ings, frequency of use, character of morpheme structure.
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Ніна Гуґшаїїкж, Любов Рабаию к

ҐЕ Н ІТ И В Н Ї ТА ҐЕ Н ІТ И В Н О -К В А Н Т И Т А Т И В Н І Р Е Ч Е Н Н Я  
В Т И П О Л О Г ІЇ С И Н Т А К С И Ч Н И Х  К О Н С Т Р У К Ц ІЙ

Питання про структурно-семантичну типологію  простих речень у 
сучасній українській мові продовжує залишатися актуальним. Особливо багато 
дискусійних моментів у типології односкладних бездієслівних (іменних) речень 
— номінативних, ґенітивних, квантитативних, названих так за формальним 
вираженням (формою) головного члена. Дещо повніше досліджені, правда, 
номінативні (називні) речення (див. праці українських мовознавців Л.О.Біятенко, 
П.С.Дудика, В.Д.Горяного та ін.). Що ж до поглибленого опису Генітивних та 
квантитативних речень, то вони поки що не знайшли належного висвітлення у 
мовознавчій синтаксичній теорії.

Вперше виділив «ґенетивні» речення в окремий різновид акад. 
О.О.Ш ахматов. До іменних безприсудково-підметових речень він зарахував 
номінативні, кількісно-іменні, ґенетивні та займенннково-Генетивні. Ці речення, 
на думку вченого, «виражають сполучення суб’єкта з таким предикатом, який 
відповідає уявленню про буття, наявність, появу певного суб’єкта» [1, с.32], таким 
чином, вони «екзистенційні», тобто усіх їх об’єднує загальне граматичне значення 
буттєвості. Вважаючи безприсудково-підметові речення, граматичну основу яких 
складає ім ’я в називному чи родовом у відм інках або ж кількісно-іменне 
словосполучення, самостійним типом односкладних речень, учений зауважує, 
що в нього немає жодних підстав вважати їх неповними, оскільки вони достатні 
для вираження необхідної інформації, закладеної в них.

Аналізуючи «іменні ґенетивні речення», О.О.Ш ахматов підкреслює, що 
родовий відмінок однини чи множини, який займає граматично незалежну 
позицію в реченні, означає не лише буття, а й кількість. Розглянувши попередньо 
«кількісно-іменні речення», головним членом яких є синтаксично нерозкладне 
сполучення числівника з родовим відмінком іменника в однині чи множині, 
учений висловлює припущення, що між ними можливий безпосередній зв’язок. 
«Родовий відмінок однини чи множини, який означає кількість, можливо, можна 
пояснити впливом речень кількісно-іменного типу, причому відповідно до 
кількісного прислівника (мається на увазі типу мало, багато — авт.) і ніби замість 
нього появляється повторення родового відмінка» [1, с.47], як-от: А  подуш ок, а 
п одуш ок/ А гост ей! Г ост ей! тощо. Учений звертає увагу і на їх окличність як 
характерну ознаку вираж ення кількісно ї кон статац ії предметів чи явищ 
об’єктивної дійсності. Проте послідовного аналізу іменних односкладних речень 
з виділенням моделей, з урахуванням  їх диференціації на констатую чі та 
заперечні учений, на жаль, не запропонував.

Серед кількісно-іменних речень О .О .Ш ахм атов виділив два типи: 
кількісно-іменні бездієслівні односкладні (« Н а р о д у  т ьм а » )  і кількісно-іменні 
двоскладні неузгоджені речення, в яких роль підмета займає родовий відмінок з 
прийменником (як-от: діал. « У  а б еи х  по дяф цон ки», « С о  вся кого  по к р о х и  — 
голодном у пироги») [1, с.47].

Заслугою О.О.Ш ахматова вважаємо те, що він вперше звернув увагу на 
самостійний характер ґенітивних та кількісно-іменних речень, визначив їх місце 
в системі односкладних речень. Вперше висловив учений і думку про те, що
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позицію «підмета» в бездієслівно-підметових реченнях може займати граматично 
незалежний родовий відмінок. Ця точка зору хоч і була вже на той час відома в 
мовознавстві, проте потребувала підтвердження, адже традиційно вважалося, 
що граматичною формою підмета є лише називний відмінок. Такої точки зору 
дотримувались, зокрема, О.О.Потебня, Є.Ф.Будде, Д.М.Овсянико-Куликовський. 
О.М.Пєшковський та  й, зрештою, сам О .О .Ш ахматов. Проте уже в другій 
половині XIX ст. деякі російські граматисти (В.В.Новаковський, А.А.Антонов.
ІЗ.Л.Філіп’єв та ін.) спробували пов’язати з поняттям підмета деякі непрямі 
відмінки. Як відзначає В.В.Виноградов у праці «Из истории изучения русского 
синтаксиса», мотивом критики номінативної теорії було бажання «п рим ирити  
граматичну різноманітність типів речень, особливо односкладних, з логічним 
яченням про двочленну структуру речення» [2, с. 103]. Так, В.В.Новаковський, 
зіставляючи речення «М ені хочет ься» і «Я  хоч у», «Громом убило» і «Грім убив'». 
зазначає, що давальний і орудний відмінки є засобами вираження підмета. І хоч 
такий підхід до засобів вираження підмета неодноразово піддавався критиці, 
учені знову й знову поверталися до цієї проблеми. Зокрема, досить докладно 
знайомить з поглядами мовознавців на це питання стаття Ю.М.Костинського 
«Підмет — у родовому відмінку?» [З, с.50-56]. Дослідник зосереджує увагу на 
поглядах тих учених, які вважають підметом родовий відмінок. Дотримуючись 
також такої точки зору, Ю.М.Костинський зазначає, що «родовий суб’єкта» — 
досить давній засіб вираження «підмета» у слов’янських мовах. Наприклад, в 
українській мові здавна побутують такі двоскладні конструкції, як «Людей на 
майдані побільш ало». « Н ападало сн ігу». « П ереш код не існує» і под. Як про підмет, 
виражений родовим відмінком, у кількісних і заперечних реченнях говорять, 
зокрема, такі мовознавці, якЗ.Клеменсевич, В.Шмілауер, Я .Попела, Фр.Копечни, 
Р.Мразек, А.М.Мухін, Н.Д.Арутюнова та ін.

Позиція вчених у трактуванні «родового суб’єкта» як еквівалента 
підмета на формально-граматичному рівні членування речення дає підстави для 
узагальнення лінгвістичного статусу ґенітивних речень у сучасній українській 
мові, зокрема тих, граматичну основу яких становить незалежний родовий 
відмінок (ґенітивні односкладні речення), як також тих, в яких родовий відмінок 
займає позицію підмета, а роль присудка виконує присудок з кількісним 
значенням (ґенітивно-квантитативні речення). Хоча, безперечно, відомі й інші 
точки зору на трактування родового відмінка у подібних конструкціях. Так, 
Г .О .Золотова твердить, що конструкції типу К в іт ів ! не можна вважати 
самостійними моделями, тому що це залежні форми [4, с. 186]. Разом з тим вона 
визнає окремими моделями квантитативні утворення типу Книж ок багат о , хоча 
в них родовий відмінок також  залеж ить від іншої форми, як і суб’єкт від 
предиката, тобто  це взаєм озалеж ні форми. Тому подібне міркування 
Г.О.Золотової не можна вважати підставою для того, щоб взагалі заперечувати 
існування таких конструкцій. Л.А.Булаховський, розглядаючи речення типу 
«Води побільш ало», «Віку вкорот илось», «П овно см іху», « У класі шість відмінників;» 
і под., вваж ав їх безособовими односкладними та «відносно безособовими 
реченнями», а родовий відмінок — засобом вираження додатка [5, с.406]. «Відносна 
безособовість» тут визначається як така, «при якій підмет-суб’єкт не виражений 
і не мусить бути виражений, але може бути все ж уявлений і підставлений» [Там 
же, с.406].

Б.М .Кулик вважає безприсудкові речення еліптичними, неповними,
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зазначаючи, що опущений простий присудок у них має значення буття, наявнос і1 

існування, сприймання, перебування тощо, наприклад: А скільки в нас б а га т ст ві 
і  щастя золот ого  (П.Тичина) [6, с. 117].

Дехто з учених, хоч і розглядає ґенітивні та ґенітивно-квантитативні 
речення серед неповних, проте принагідно зауважує, що це особливий тип речень 
Так, в академічній граматиці російської мови за ред. В.В.Виноградова вони 
трактуються як «самостійні, повнозначні і закінчені речення» [7, с.98].

Автор же спеціального дослідження про неповні речення О.М.Назаров 
визначає подібні структури як «повні речення особливого структурного ТИПУ ) 
[8, с. 14].

О.М.Гвоздев також вважає, що немає підстав вважати речення цього 
типу неповними [9, с. 156].

Досить повно висвітлено питання про синтаксичну природу та місце 
аналізованих речень в системі синтаксичних одиниць у статті С.Я.Єрмоленко 
«Бездієслівні речення в системі простого речення» [10, с. 131-170]. «Зіставляючи 
односкладні конструкції К віт ів! і Б агат о квіт ів! В оди ! і П овно води!, які різняться 
наявністю прислівника в поширених, розгорнених реченнях, можна помітити. 
— зауважує дослідниця, — і таку спільну ознаку їх синтаксичної семантики, як 
значення безособовості» (підкреслення наше — авт.) [10, с. 164].

Це справді так, якщо слово «багато» виступає в частиномовній ролі 
прислівника. Якщо ж за основу взяти кількісну ознаку слова «багато», вжитого 
у ролі числівника, то це віддалить наведені речення від безособових структур і 
наблизить до іменних односкладних речень.

Бездієслівні речення, в яких ф ункціоную ть словосполучення із 
прислівником, що має кількісне значення, кваліф ікую ться як різновид 
безособових і в «Курсі сучасної української л ітературн о ї мови» за ред. 
Л.А.Булаховського [5, с.53]. Проте тут же зазначається, що за умови конкретизації 
кількісного поняття, тобто в результаті зміни слів «багато», «мало», «повно» і 
под. кількісним числівником (наприклад: «У класі бага т о  відмінників» і «У класі 
ш ість відм ін ни ків») спостерігається «перетворення односкладних структур у 
двоскладні з наявним підметомД присудком» [5, с.53]. С.Я.Єрмоленко звертає 
увагу і на бездієслівні структури емоційно-оцінного характеру зі словами 
скільки, стільки (наприклад: « Скільки сонця навкруги! » (О.Олесь)), трактуючи слова 
ск ільки , стільки як частки . «С интаксично-стил істичне ф ункціонування 
прислівників як часток, — зазначає дослідниця, — свідчить про те, що не можна 
іменні бездієслівні структури, в яких наявні прислівникові слова, кваліфікувати 
як неповні двоскладні речення; у відповідних синтаксично-стилістичних умовах 
вони формуються як односкладні з підсилювальними частками...» [10, с. 165].

Узагальнюючи міркування щодо лінгвістичного статусу речень типу 
«Квіт ів!», «Галасу!». «M o v e  квіт ів!», «Б а га т о  га л а су!», «У к л асі и ііcm ь відмінників» і 
под., С.Я.Єрмоленко робить такий важливий висновок, що «за морфологічною 
формою вираження головний член іменних односкладних речень виступає в 
кількох різновидах — у називному, родовому відмінках іменників, у поєднанні 
родового відмінка із прислівниковими словами на означення конкретної чи 
загальної кількості: крім того, головний член іменного односкладного речення 
функціонує у стверджувальній чи заперечній формі» [10, с. 166-167] (підкреслення 
наше — авт.).

Гаким чином, ґенітивні речення хоч і визнаю ться окремим типом
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односкладних речень, все ж іх місце в системі простого речення виділяється 
цечітко. Подекуди іх зараховують до різновиду безособових, подекуди 
неповних двоскладних, ще в інших працях із синтаксису їх взагалі не згадують 
оскільки вони не вкладаються у звичну схему «підметово-присудкових» чи навіть 
«не підметово-присудкових» речень. Зарахування ґенітивних речень до 
безособових, як ми уже зазначали, не правомірне передусім тому, що категорія 
безособовості пов’язана із присудковістю (дієслівністю). Родовий же відмінок 
називає передусім субстанцію буття — предмет чи певну кількість предметів 
Синтаксичними ж засобам и (передусім окличною інтонацією і деякими 
структурними елементами) передається значення ствердження чи заперечення їх 
буття, існування в теперішньому часі дійсного способу, а також імпліцитно 
виражена кількісна ознака («К віт ів/», «Н ароду!»). П.О.Лекант з цього приводу 
зазначає: «Трактування речень типу «В оды -т о!»  як безособових (хоч би і з 
додаванням «неповних») є невдалим і непреконливим. По-перше, ці речення не 
мають безособового значення: вони не виражають незалежної ознаки, яка щось 
стверджує безвідносно до суб’єкта, а виражають субстанцію. По-друге, їм не 
властива дієслівна форма безособовості (3-я особа), яка так чи інакше виявляється 
у будь-якому конструктивному різновиді безособових речень» [11. с. 108-109].

За своїм внутріш нім змістом ґенітивні речення ближче стоять до 
називних, ніж до безособових, пор.: К віт ів! — К віт и . — Б агат о  квіт ів . Так, 
П.О.Лекант зараховує ґенітивні речення в окремий різновид односкладних 
структур передусім на основі їх співвідношення з іменними номінативними 
односкладними реченнями. «Ґенітивні заперечні речення співвідносні з 
номінативними не тільки як типи (за наявністю спільних граматичних значень 
буттєвості, теперішнього часу і реальної модальності), але й на рівні конкретного 
речення — у плані ствердження чи заперечення буття самого предмета у 
теперішньому часі (пор.: О гонек  — О гоньки  — Н и  огонька: Д ерево  — Деревья — 
Ни одн ого  дерева  тощо)» [11, с.59]. На цю семантичну близькість ґенітивних та 
номінативних речень вказували, зокрема, Ю .М .Костинський, М.С.Валгіна, 
П.О.Лекант.

Правда, ’заперечні ґенітивні речення справді близькі до безособових із 
заперечним словом нема (немає). Цікаво, що деякі вчені, зокрема І.О.Попова, 
розглядають їх як «заперечні номінативні» [12, с.78] — типу «К ругом  ни зву к у». 
П поте достатня інформативність змісту цих речень не дає підстав для зарахування 
п.( -ібних структур до неповних.

Найбільш ґрунтовно дослідили синтаксичну природу ґенітивних речень 
в російській мові Н .Ю .Ш ведова, П .О .Л екант та їх учні Ю .М.Костинський, 
. І .О.Дерюшева, К.В.Габучан та ін. Так, П.О.Лекант, виділивши в окрему групу 
щноскладних речень іменні (субстантивні), обґрунтував передусім самостійність 
граматичного типу ґенітивних односкладних речень, визначивши тим самим їх 
місце в системі односкладних структур. Говорячи про граматично незалежну 
позицію родового відмінка в ролі предикативного центру ґенітивних речень, 
учений відзначає, що «незалежна позиція іменника в родовому відмінку 
встановлю ється в реченні всупереч м орф ологічн ій природі цієї форми» 
(підкреслення наше — авт.) [11, с.98-99]. Саме завдяки граматично незалежній 
позиції родового відмінка, а також інтонації повідомлення, ґенітивні речення 
отримують комунікативну значущість і статус окремої синтаксичної одиниці.

В українському м овознавстві вперш е звернув увагу на речення,
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граматичну основу яких складав самостійний родовий відмінок, Є.Тимченко. 
Учений трактував їх, проте, не як окремий тип односкладних речень, а як різновид 
еліптичних структур [13, С.5].

Як різновид безособових речень з еліпсом дієслова буття трактує 
ґенітивні односкладні речення В.Д.Горяний, автор дослідження «Синтаксис 
односкладних речень» [14, с.60-61].

Кваліфікація ґенітивних односкладних речень як безособових, на нашу 
думку, не переконлива, оскільки ці речення не мають безособового значення, не 
виражаю ть незалежної дієслівної ознаки , а називаю ть субстанцію . Про 
це,зокрема, зазначає й Н.С.Валгіна, виділяючи ґенітивні речення в окремий тип 
односкладних структур. Ці висловлення неправом ірно зараховувати  до 
безособових передусім тому, що категорія безособовості безпосередньо пов’язана 
з .присудковістю, а вбачати у формі Генітива присудок не можна: ця Форма 
виконує Фу н к ц і ю  називання предмета через його ствердження чи запереченню 
Н.С.Валгіна вважає, що функціонально, ґенітивні речення ближче стоять до 
номінативних, ніж до безособових. Сам генітив тут має суб’єктне значення [15. 
с. 188-190].

1.1.Слинько трактував ґенітивні стверджувальні речення (типу «К віт ів.1». 
«Н а у о д у » ) як «ґенітивні варіанти  квантитативних речень» [3]. Саме таке 
трактування вони знайш ли і в праці 1.1.Слинька, Н .В .Гуйваню к, 
М.Ф.Кобилянської «Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання» 
[16, с.260-270].

Заперечні ґенітивні речення завжди вважалися безособовими. При цьому 
безособові речення з нема, не було, не буде тощо, здебільшого, розривалися і 
розглядалися як різні підтипи безособових - прислівникові та дієслівні.

Заперечні ґенітивні речення з часткою ні (типу «Н і сліду!») розглядалися 
як неповний різновид безособових речень з присудковим словом нема.

«Вивчення конструкцій  з запереченням  ні,- вваж аю ть автори 
колективної праці «Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання», 
- не тільки з формально-граматичного погляду, а й із семантичного показує, що 
ці утворення не одноядерні, бо вони мають два чітко виділені компоненти - 
родовий відм інок, що заступив п ідм ет ствердж увальних конструкцій , і 
заперечення ні, що стоїть на місці д ієслова є. О днак їх не можна цілком 
прирівняти і до двоядерних речень, бо ці д ва  ком поненти ф орм ально 
відрізняються від називного відмінка з дієсловом с. Ось чому маємо підстави 
такі конструкції визнати аналогам и двоядерних р еч ен ь , а точніш е - ні - 
ґенітивнимн варіантами, нема - ґенітивних модифікацій речень буття» [16, с.277]. 
Подібну думку висловлює і В .А .Бєлош апкова, вважаючи ґенітивні речення 
«заперечними регулярними реалізаціями речень буття» [17, с.464]. Отже, питання 
про синтаксичну природу ґенітивних та  ґенітивно-квантитативних речень та 
про їх місце в системі односкладних структур - складне і остаточно не з ’ясоване. 
В українському мовознавстві намічається певна тенденція трактувати їх як 
самостійний тип іменних односкладних речень.

Як бачимо, при визначенні лінгвістичного статусу ґенітивних речень 
спостерігається значна невідповідність між описом речень із структурного, 
семантичного та комунікативного боків та спробою звести його до класифікації 
тільки структурних схем. Спеціальні дослідження деяких російських мовознавців 
останнього часу (В.П.Пронічева, Н.А.Дерюшевої, Т.В.Маркелової та ін. доводять.

116



що існує чимало підстав для того, щоб вважати ґенітивні речення окремим 
структурним типом іменних двоскладних структур. Таким чином, учені знову й 
знову повертаються до теорії О.О.Шахматова про природу односкладних речень, 
щоб з урахуванням комплексного підходу дослідити структурні, семантичні та 
комунікативні особливості цього типу синтаксичних структур.

Останнім часом спостерігаємо тенденцію об’єднання за окремою схемою 
та її «варіантам и» різних за структурою  речень. Так, представники 
функціонального методу розглядають ґенітивні та квантитативні речення, 
починаючи з уточнення їх структурної схеми. Зокрема, Л.П.Іванова вважає, що 
односкладні ґенітивні речення є варіантом структурної схеми сорІЧ^І^еп. У цій 
трьохкомпонентній схемі зв ’язка (сор) співвідносить подію з майбутнім і 
минулим часом, а при імпліцитному вираженні — з теперішнім. Заперечення 
(Neg) і генітив імені ( ^ е п )  у теперішньому часі зливаються в одному компоненті 
нема (рос. нет). Таким чином, речення типу Нет  N 2 6 0  Л .П.Іванова вважає 
підтипом речення copNegNgen [18]. В.А.Бєлошапкова розглядає ці структури серед 
заперечних регулярних реалізацій номінативних речень, зауважуючи при цьому, 
що «негація обов’язково вимагає видозміни — заміни N1 на N2» [17, с.464]. Проте 
суть питання про «регулярні реалізації»_та про їх певні межі залишається і досі 
не з’ясованим ні в російському, ні в українському мовознавстві.

Подібний підхід спостерігаємо і в «Русской грамматике» — 80, де 
ґенітивні речення відносяться до розряду речень «з лексично обмеженими 
компонентами» і поділяються на підтипи Нет N2 (« Н ет  сомнений»): НиШ  («Ни 
облачка»): Никого (Н ичего)!^  (« Н и к ого  зн аком ы х»): НикакогоИ2 (« Н икакой  
надеж ды ») [19, с.336]. Такий підхід вважаємо недостатньо виправданим, по-перше, 
тому, що всі підтипи, крім першого, можна об’єднати однією схемою заперечних 
ґенітивних речень Ые§ + ^ е п  (де Иее є заперечним компонентом, а ^ е п  — 
родовий відмінок імені). Що ж до зарахування зв’язкового компоненту сод до 
схеми іменних односкладних речень, то нам видається це не зовсім переконливим, 
оскільки у буттєвих реченнях він перетворюється у самостійний експліцитно 
виражений предикат із значенням буття і не виконує ролі зв’язки, як наприклад, 
в іменних двоскладних реченнях чи безособових з прислівниковим чи іменним 
компонентом (як-от: Б ул о  т е м н о ). Подібно слід трактувати і заперечний 
компонент нема (немає), не було (не буде), що переймає на себе функцію 
самостійного предиката із значенням заперечення буття предмета чи явища у 
безособових реченнях. Речення схеми І^ е п  + (^иапіїї, що займають дальшу 
периферію в синтаксичній системі української мови, ніж речення схеми І^еп та 
NegNge.ii, взагалі навіть не згадуються у більшості працях, присвячених типології 
простих речень.

Безперечно, класифікація іменних односкладних речень О.О.Шахматова 
не приймається сучасними мовознавцями однозначно і безапеляційно, хоч 
служить надійним  орієнтиром  у дослідженні синтаксичної природи цих 
побудов. Особливо цінним вважаємо твердження вченого про повну граматичну 
рівноправність виділених типів речень. Ґенітивні речення мають власну 
граматичну форму, спосіб вираження предикативності, своєрідну систему 
часткових граматичних значень і засобів їх вираження. Як і кожен з виділених 
типів односкладних речень, ґенітивні і ґенітивно-квантитативні речення мають 
свою власну внутрішню класифікацію.

Будь-яке речення як основна одиниця синтаксису багато аспектне
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явище і, безперечно, гіри визначенні типології простих речень слід враховувати 
усі ті параметри, які виробило сучасне мовознавство. Таким чином, будь-яке 
речення, що становить самостійний тип, повинно розглядатися з урахуванням 
таких понять, як граматична форма, структурна схема, модель, регулярна 
реалізація, парадигма речення, позиційна структура тощо. Передусім кожне 
речення — це єдність конкретного змісту і абстрактної граматичної форми. 
Форма речення — це «така видозміна даного конкретного речення, яка не 
торкається змісту і основних грам атичних категорій, а вираж ає часткові 
співвідносні граматичні значення» [11, с.15].

Граматичним значенням ґенітивних речень, як ми уже зазначали, є 
загальне значення буттєвості, екзистенційності. Сукупність усіх граматичних 
форм (видозмін) речення становить його парадигму.

За характером співвіднесеності повідомленого з дійсністю генітивні 
речення поділяються на стверджувальні (із значенням констатації буття предметів 
чи явищ дійсності з відтінком надмірного кількісного їх вияву, як-от: «А лю дей!». 
«Щ о людей!», « Скільки лю дей!» і под.) і заперечні (із значенням заперечення буття 
з відтінком нульового кількісного вияву, як-от: «Н і деревця», « А ні квіт очки»).

Аналогічно поділяються ґенітивно-квантитативні речення з еспліцитно 
вираженим кількісним компонентом: 1) стверджувальні ( « Тьма н а р о д у»/! «Н ароду
— ?пьма») і 2) заперечні («Н і одн ієї сльози»!! « Сльози — ні одн ієї»).

Зберігаю чи незм інним  свій основний синтаксичний каркас, чи 
предикативний мінімум, речення має здатність розгортатися різними гранями
— модальними, часовими й іншими, які називаються регулярними реалізаціями. 
Таким чином, Генітивні та ґенітивно-квантитативні речення, зберігаючи єдність 
структурної схеми Ngen, Ngen + Q uantil, реалізуються через певні системи 
структурно-семантичних моделей у результаті взаємодії різних модифікацій (з 
частками, вигуками, повторами тощо).

У результаті аналізу ми прийшли до висновку, що між ґенітивними та 
ґенітивно-квантитативними реченнями існує тісний зв’язок. На це вказував у 
свій час ще О .О .Ш ахм атов, який схильний був вваж ати Генітивні речення 
«різновидом речень кількісно-іменних з пропуском назви кількості» [1, С.50]. 
Пор.: «Б агат о сн ігу» — « Ст ільки сн ігу!» — « С н ігу Ь .

Безперечно, зв 'я зо к  к ільк існо-ім енно ї конструкц ії (ґенітивно- 
квантитативного речення) та  ґенітивної з імпліцитно вираженим кількісним 
компонентом простежується як у плані їх походження (Генітивні речення можуть 
бути визнані як вторинні побудови), так і в плані їх структурно-семантичної та 
функціонально-комунікативної близькості на сучасному етапі. Це два окремі 
структурно-семантичні р ізновиди  ґенітивних речень (іменні односкладні 
Генітивні речення з імпліцитно вираж еним  квантитативним  компонентом 
структурної схеми Ngen) та  ґенітивно-квантитативні речення (з експліцитно 
вираженим квантитативним компонентом структурної схеми Ngen + Quantit).
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The article «The Genetive and genetive-quantative sentences in 
syntactic constructions» deals with the connection of the quantative- 
nominative construction (of the genetive-quantative sentence). The 
genetive component which is implicitly expressed by the quantative 
component in their origin (the genetive sentences can be defined as 
derivative constructions) as well as in their structural semantic and 
functional communicative similarity in modern language.
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Тетяна Ромашок

ПОНЯТТЯ СИНТАКСИЧНОЇ ОСОБИ В АСПЕКТІ
ГРАМАТИЧНОГО ПАРАДИГМОУТВОРЕННЯ РЕЧЕННЯ

Б агатоплановість поняття «особа (особовість)» зумовлю ється 
застосуванням його до різних мовних явищ. Категорія особи, по-перше, 
сприймається як один з компонентів предикативності, поряд з категоріями 
синтаксичного часу й модальності, й базується на тому ж протиставленні 
співучасників акту комунікації, що й система особових форм дієслова та 
займенника — суб’єкта мовлення, адресата і третьої особи. По-друге, категорія 
особовості, що протиставляється категорії безособовості, репрезентується 
категоріями означеності, неозначеності, узагальненості, які були покладені в 
основу класифікації простих речень.

Метою статті є простеження ролі поняття синтаксичної особи та її 
місця серед інших предикативних категорій у виведенні граматичної парадигми 
речення.

Граматичні категорії, що складають поняття предикативності, лежать, 
як стверджує Н.Ю.Шведова, в основі системи внутрімодельних перетворень, або 
формозмін речення, що стало вузловим  моментом у розумінні специфіки 
граматичної парадигми [див. 1; 3 — 15].

Відштовхуючись від морфологічних форм часу, способу й особи 
дієслова, які утворюють ядерну площину для граматичних категорій речення, 
останні набувають розширеного значення і постають у формах синтаксичного 
часу, модальності й синтаксичної особи. Граматичні категорії дієслова, ставши 
визначальним и для утворення так о ї синтаксичної одиниці, як речення, 
проектуються, таким чином, на вищий мовний рівень. Однак у результаті такої 
проекції дієслівні категоріальні значення зазнаю ть певного «заломлення», 
видозмінюються. «Спрямованість дієслівної лексеми на синтаксичний рівень, — 
зауважує А.П.Загиітко, — ні в якому разі не означає рівновеликість її формальних 
показників як експонентів окремих категоріальних значень предикативним 
величинам які можуть збігатись, суперечити одні одним. Тому й виникла 
необхідність послідовного розмеж ування морфологічного часу дієслова і 
синтаксичного часу предикативної одиниці, семантики модальності речення і 
значення способу дієслова. Аналіз усіх цих складників зумовлює неодноплановий 
підхід до тлумачення самої предикативності, що є облігаторною величиною всіх 
реченнєвих структур» [2; 302].

С ам е поняття п реди кати вн ості, яке протягом  три валого  часу 
розумілось тільки як «часовість, особовість, способовість», почало трактуватися 
по-різному. Так, питання про входження синтаксичної особи в набір категорій, 
що формують предикативність, виявилось дискусійним, як і саме розуміння 
синтаксичної особи. В .В .Виноградов, наприклад, при визначенні категорії 
предикативності встановлює такі її складові, як «категорія часу й модальності, а 
також — у широкому синтаксичному розумінні — й категорія особи» [3; 79]. 
П оказово, що автор виділив категор ію  особи з-поміж  інших складових 
предикативності, назвавши цей структурний елемент речення потенційним [див. 
4; с.275]. Водночас у працях мовознавця стосовно категорії синтаксичної особи 
не простежується розм еж ування явищ , які належ ать власне грам атиц і.
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'формальній будові речення, та явищ, що належать синтаксичній семантиці а 
іноді лише лексичному складу речення, тобто лексиці. Таке нерозмежування 
пояснюється тим , що в синтаксичній концепції В . В.Виноградова не 
диференціюються як самостійні об’єкти дослідження граматичні зразки, за якими 
будується речення, і конкретні «мовні одиниці», тобто висловлення.

У «Граматиці — 70» прийнято розуміння предикативності як такої 
категорії, що «робить речення реченням» [5; 542]. Автори «Граматики — 80» 
визначають предикативність як категорію, «яка всім комплексом формальних 
синтаксичних засобів співвідносить повідомлення з тим чи іншим часовим планом 
дійсності» [6; 86].

При тлумаченні категорії предикативності в обох випадках вказується 
на її ком плексність, яка, на відміну від  визначення В . В.Виноградова, 
забезпечується злиттям  значень часу та реальності (ірреальності). За
Н.Ю.Шведовою, категорія синтаксичної особи не входить у коло категорій, що 
формують предикативність [див. 11].

П роте деякі м овознавці вваж аю ть синтаксичну особу одним із 
обов’язкових атрибутів граматичної будови речення, а отже й предикативності, 
правка вноситься лише в тлумачення самого поняття особи, що і визначає 
особливості парадигмоутворення синтаксичної одиниці. Так, максимально 
звужено розуміння особи в працях Е.О.Седельникова, де «синтаксична особа» 
зводиться лише до протиставлень особових займенників, у зв’язку з чим ця 
категорія виявляється лише в частині речень. Автор вважає, що речення Я  пишу; 
Ти пишеш; Він пише знаходяться в парадигматичних відношеннях і утворюють 
одну парадигму [див. 7; 70].

Особову парадигму речення виділяє й 1.1.Слинько, зазначаючи, що 
повного у зв’язку з цим є п’ятнадцятичленна парадигма двоскладних дієслівних 
речень із займенниковим підметом, до складу якої входять шість особових форм 
теперішнього часу й шість особових форм майбутнього, а також форми минулого 
й давноминулого часу та умовного способу. У парадигмі речень з іменниковим 
підметом особові форми відсутні [див. 8; 23 — 30].

Інші мовознавці трактують «синтаксичну особу» надто розширено і 
вбачають особове значення в кожному реченні. Так вважає, зокрема. Е.Осипова: 
«Кожній синтаксичній структурі поряд з категорією модальності й синтаксичного 
часу властива категорія синтаксичної особи» [9; 69]. У зв’язку з цим автор виділяє 
синтаксичну особу не тільки в структурах, де ця категорія представлена 
м орф ологічним и ф орм ам и, а й там , де вони відсутні. Таким чином, у 
номінативних реченнях визначається синтаксично третя особа, а безособовість 
у відповідних реченнях не трактується як відсутність категорії особи [там же: 63 
— 69].

Розширений підхід до розуміння синтаксичної особи демонструє також 
С.Г.Іллєнко. Вважаючи, що особове значення властиве всім реченням, вона 
інтерпретує його як фактор «персоналізації» і встановлює позицію мовця- 
ін ф орм атора щ одо д ійсності, у з в ’язку з чим до сфери «персоналізації» 
залучаються найрізноманітніші мовні й позамовні показники [див. 10; 35 36].

Н.Ю .Ш ведова, беручи до уваги, що в установленні співвіднесеності 
конкретного речення з мовцем, співрозмовником або третьою особою вирішальну 
роль у більшості випадків відіграє широкий контекст та позамовна ситуація, що 
є факторами екстралінгвістичними, не поділяє думку про «персоналізацію» і
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переконливо доводить, що «особа мовця не може бути визнана власне- 
синтахсичною категорією, яка формує предикативність як граматичне значення 
речення» [11; 53].

Г.О.Золотова під особою розуміє суб’єкт, тобто виконавця дії, носія 
ознаки, стану, що підкріплюється входженням кожного речення в протиставлення 
«особовість — безособовість» (див. 12; 157 — 171]. Сприймаючи особу як суб'єкт 
автор уводить до сфери синтаксичної особи непрямі відмінки з суб’єктним 
значенням, розширюючи коло засобів її вираження. Суб’єкт дії, як відомо, не є 
такою категорією, яка має тільки формально-граматичне вираження: він може 
бути представлений морфологічно, синтаксично, лексико-синтаксично. 
інтонаційно.

Значення особи, як і грам атичне значення часу та  модальності, 
Г.О.Золотова вважає перемінною ознакою структури речення, оскільки «та сама 
структура може поставати в одному з двох модальних значень (реальність/ 
нереальність), в одному з трьох особових значень [...]» [там же, с.130]. Перемінним 
ознакам структури речення протиставляю ться постійні — односкладність/ 
двоскладність, дієслівність/ недієслівність.

На основі вищ езазначеного можемо зробити такі висновки щодо 
категорії синтаксичної особи в плані граматичного парадигмоутворення речення.

1. Оскільки кожне речення становить єдність двох планів — 
парадигматичного та синтагматичного, — то зміна в реченні синтаксичної особи 
у вузькому розумінні, яка має лише морфологічні засоби вираження, має, на 
нашу думку, синтагматичний характер і не призводить до парадигматичних 
видозмін речення. Тому структури типу Я  чит аю ; Ти чит аєш ; В ін  чи т ає  ми 
вважаємо різними реченнями, а не формами одного, хоча вони й репрезентують 
одну структурну схему.

2. Беручи до уваги поняття перемінності граматичних категорій 
речення, саме такими (перемінними) вважаємо лише категорії синтаксичного часу 
та модальності. Значення ж синтаксичної особи для конкретного речення є 

постійним, що підтверджується принципами граматичного парадигмоутворення 
речення, які передбачають тотожність денотативної ситуації інваріанта та його 
варіантів, однією з умов забезпечення якої є незмінність особи — виконавця дії. 
носія ознаки, стану. Крім того, заміна форми вираження синтаксичної особи 
може призвести до виходу за межі даної структурної схеми і вивести видозміну 
речення на рівень міжмодельних перетворень, що також суперечить принципам 
граматичної парадигми, пор.: Вони співаю т ь >  Співаю т ь. Синтаксична особа, на 
відміну від морфологічної, не маючи виразних формальних ознак, не наділена 
чітким протиставленням форм і закріпленістю їх за певними значеннями, а отже 
не є можливою і видозміна конкретного речення за цими формами, яка виявляється 
при формозміні за часом та модальністю. При синтаксичному вираженні особи 
змістова однозначність відсутня.

3. Розширене розуміння особового значення, зокрема — персоналізація. 
базується на не стільки лінгвістичній, скільки екстралінгвістичній тріаді «мовець 
— співрозмовник — третя особа», а отже, має невласне-мовний характер, що не 
допускає особових парадигматичних видозмін на структурно-синтаксичному 
рівні.
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М ар’ян Скао

ПРО ВІДМІНКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ЕКВІВАЛЕНТІВ ВОКАТИВНИХ ФОРМ ІМЕННИКА

Традиційно ф акт відсутності спеціальних форм вокати ва і 
використання для називання адресата мовлення форм, які мають такі ж закінчення, 
як і форми номінатива, багатьма ученими і мовцями тлумачився як використання 
форм називного відмінка для апеляції. Хоча таке пояснення ніяк не може 
задовольнити уважного дослідника, особливо коли це стосується української 
мови, яка має спеціальні форми (флексії) кличного відм інка. С аме тому 
доречнішим буде пояснення цього явища через визнання наявності в українській 
мові омофлексії форм називного та кличного відмінків. Зрозуміло, що мова іде 
про часткову омофлексію, бо багато іменників мають специфічні закінчення 
кличного відм інка. В важ аєм о, що при таком у поясненні перш за все не 
ігноруватиметься специфічна функціональна спрямованість обох відмінкових 
форм, а , по-друге, не заперечуватиметься аксіома, що граматичне значення (у 
тому числі і відмінка) у сучасних слов»янських мовах (і українській також) може 
вираж атися різними м атер іальним и  засобам и . Зауваж им о, що ідея 
омофлексійності форм во к ати ва  і ном інатива висловлю валася багатьм а 
дослідниками, хоча формальний підхід і досі переважає, особливо в навчальній 
л ітературі. Звернім о увагу  на тлум ачення цього явищ а в 4-му виданні 
«Українського правопису».

Так, у підрозділі «Уваги до правопису окремих відмінків» про кличний 
відмінок говориться не лише стосовно форм однини (тобто там, де є спеціальні 
флексії)3 . Окремим пунктом виділено кличний відмінок і в частинах, що 
стосуються форм множини (тобто там, де спеціальних флексій немає)4 . Це дає 
підстави вважати, що укладачі правопису нарешті позбулися чисто формального 
погляду на форми, які аналізуємо, і в першу чергу звертаю ть увагу на їх 
ф ункціональну (а, отже, і сем античну ) своєр ідн ість. М ож на також  
стверджувати, що укладачі правопису визнають наявність омофлексійних форм 
вокатива і номінатива в множині. Хоча прямо поняття омофлексійності не 
використовується, це випливає з пояснень: «У кличному відмінку множини 
іменники ... мають форму, однакову з називним»5 . Отже, відмінки різні, а форми 
(флексії) однакові.

У цій роботі ми , спираючись на ідею омофлексії іменникових форм 
вокатива та номінатива, здійснимо спробу нового тлумачення граматичного 
статусу ф ункціональних еквівалентів форм вокатива іменника ( особових 
займенників ти, ви, субстантивованих прикметників та дієприкметників, інших 
форм іменних частин мови).

Винятково цікавим з теоретичного погляду, до того ж таким, яке 
практично ще не розглядалося науковцями, є питання про те, у якому відмінку 
перебуває особовий займенник 2-ої особи в апелятивних контекстах. Традиційна 
наука, нітрохи не сумніваю чись, визначає ці форми (тим паче, що вони є 
початковими для займенників) як форми називного відмінка. Але ж так само 
аксіоматичним для традиційної науки є положення про те, що назва особи, до 
якої звертаємось, - 2-ої особи - це форма кличного відмінка. Можливо, доцільніше 
припустити, що поняття омофлексії форм називного та  кличного відмінків
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стосується не тільки іменників, а й слів інших іменних частин мови. А оскільки 
2-а особа - це завжди (і тільки) адресат мовлення, то цілком логічним видасться 
твердження, що прямим відмінком (початковою формою) особового займенника 
другої особи є форма кличного відмінка.

Отже, у всіх випадках, коли для вцраження апеляції вживаються 
займенники 2-ої особи (а за наш ими спостереженнями, це практично всі 
конструкції з ти, ви), ці займенники перебувають у кличному відмінку. На користь 
нашого твердження працюю ть й ті апелятивні комплекси. \ яких поруч із 
займенником вживаються іменникові форми кличного відмінка. Серед таких 
конструкцій можна виділити два різновиди:

■ випадки, коли іменник служить ідентифікатором особового 
займенника 2-ої особи типу Ти (ви ), адресат е, дій (д ій т е)! Ти (ви ), адресате, дієш  
(д ієт е)?  Ти (ви ), адресат е, дієш  (д іє т е ):  Ви, громадяночко, напевне, приїхали 
сюди на сільськогосподарські курси? Тільки невпору ти, дівчино, розквітла, 
невпору стала на порі (М.Стельмах); А чи враховуєте ви. товаришу голово, 
трудопразники, трудобазари, трудоярмарки і взагалі трудопрогули? (О.Вишня); 
Прощайте, ферми! Й ви, воли розумні! Й сторожкі коні в траурнім вбранні. І 
чисте сонце, й люди, й лист кленовий! І ви, машини, й ти, кринице вірнаі(І.Драч).

■ випадки, коли складена номінація адресата мовлення включає 
особовий займенник 2-ої особи в поєднанні з іменником та прикметником 
(переважно): Світе мій! Моя ти зоренько святая! Моя ти сило молодая! Світи на 
мене і огрій, і оживи моє побите, Убоге серце, неукрите, Голоднеє(Т.Шевченко).

Зауважимо, що в обох виділених підтипах форми іменників, як такі, 
що уточнюють займенник або узгоджуються з ним, мусили б набирати такого ж 
граматичного значення, як і займенник. Оскільки іменники в цих ситуаціях 
безперечно вживаються у формі кличного відмінка, можна стверджувати, що з 
таким же граматичним значенням у поданих контекстах функціонує і форма 
займенника.

Поширеними функціональними еквівалентами іменникових форм 
вокатива в конструкціях  апеляц ії виступаю ть також  початкові форми 
субстантивованих прикметників: Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона 
все лихо зачарує(Леся Українка); Приходь, героїчне! Прекрасне, явись!(П.Тичина); 
Виший, кохана, сорочку Узором хрещатим мені Так, як у нас вишивали ще у 
. іухій давнині(Р.Братунь); О розп»ятий! Глянь на мене! О не дай мені пропасти 
У безодні мук, розлуки, у зневір»я глубині(І.Франко); «Впади, нещасний та 
убогий, Й заридай! Бо вколо - тьма! Для кого пишеш? Ні для кого! Немає Грузії, 
немаі(С.Тельнюк).

Очевидно, і в цьому випадку варто задуматися над тим, чи правильним 
було б тлумачити вказвані форми субсТантива як номінативні, як це робить 
традиційна граматика. По-перше, за семантикою та функцією в реченні вони 
нічим не відрізняються від іменникових форм вокатива в цих же позиціях, у 
чому легко пересвідчитися, здійснивши трансформацію-заміну (наприклад: Заграй 
мені, Лукаше, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує). По-друге, якщо стояти на 
позиціях омофлексії іменникових форм вокатива та номінатива, чому б не 
поширити можливість такої омофлексії і на субстантивовані прикметники. Адже 
безсумнівно і однозначно мовці розрізняю ть семантично і функціонально 
субстантивати, наприклад, у таких реченнях:. Коханий подарував мені квіти (як 
підмет, тобто форму називного відмінка) та Коханий, подаруй мені квіти (як так
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чване звертання, тобто як форму кличного відмінка). До речі, прикметним у І  
цьому сенсі нам видається і факт поширеної помилки в усному та й писемном І 
мовленні, коли мовці творять від субстантивата жіночого роду форму кличної , 1 
відмінка за аналогією до форм іменників першої відміни: кохано, мило і под. Я к і  
бачимо, семантична і функціональна своєрідність грамеми тут визначають нібито І  
«помилкову», а водночас цілком раціональну природну мовленнєву поведінку 
мовця.

Якщо визнати за доцільні такі міркування, то, очевидно, є усі підстави І 
трактувати як вокативні грамеми форми уже звичайних (не субстантивованих) І 
прикметників (а, отже, і займенників прикметникового типу) в конструкціях 
апеляції зі складеними номінаціями адресата мовлення: О земле рідна! Знаєш ти 
свій шлях у бурі і знегоді (М.Рильський); Сталь і ніжність, любий мій, поєднать 
в собі зумій (П.Тичина); Сивий мій друже... Ах сивий мій друже, Лихом об І 
землю, як шапкою, вдаримо (Б.Олійник); Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті І 
якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником (І .Драч): І 
Зелена моя сторононько, Праотчий старий краю мій! Тут вітер шепоче тихонько. І 
Тут річка збігає легонько, Всю ніч не змовка соловій (О.Лупій); Ти наше диво 
калинове, кохана материнська мово (Д.Білоус); Пречиста мово, слово світанкове. 
Зламай злочено ковані підкови, Яви нам в душі свій пречистий лик (М.Шевченко).

Таким чином, усі іменні граматичні форми, що є назвами об»єктів І  
звертання адресанта мовлення, ми пропонуємо кваліфікувати як грамеми 
кличного відмінка. Категорія відмінка іменника, як відомо, властива всім іменним 
частинам мови і дієприкметнику, що як специфічна форма дієслова теж формально 
тяжіє до імен. Чому ж тоді ця категорія тлумачиться як така, що має різну 
кількість граматичних форм, лише через відсутність спеціальних флексій одного 
з відмінків, до того ж виразно й однозначно маркованого як семантично та 
функціонально, так і матеріально (спеціальною інтонацією).

In the article on the base of thesis on omoflcxion forms of 
nominative and vocative case is argued vocative nature forms - 
functional equivalents of the forms of the vocative case of name 
noun (personal pronouns you, substantivized forms, adjectives, 
pronouns and participles).
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Світлана Шабаї

ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Сучасне мовознавство зосереджує свою увагу не тільки на вивчення мови 
ЯК внутрішньої системи', а й на вивчення мови в аспекті комунікативної діяльності 
(Л.Щерба, Ю.Сорокін, Є.Тарасов та ін.) або мови як дії (Дж.Остін. Дж.Серль 
Г.Грайс - теорія мовленнєвих актів у рам ках лінгвістичної філософії 
Л.Вітгенштейна). У зв'язку з такою переакцентуацією з’являється можливість 
інакше поглянути на класифікацію  речень за метою висловлю вання. За 
традиційним поділом речень на розповідні, питальні та спонукальні виходить, 
ніби всі питальні речення за їх комунікативним спрямуванням однакові, тобто 
містять запитання. Однак у регулярних реалізаціях питальних речень іноді 
висловлюються настільки складні та різноманітні відтінки думок, що ті самі 
мовні засоби залежно від ситуації мовлення можуть передавати різні значення. 
Багато питальних речень у певних комунікативних актах взагалі не виражають 
питального значення, а містять судження або спонукання.

Вивчення питальних речень, яке своїми початками сягає минулих століть, 
має довгу традицію. Ще відомий представник софістів Протагор, який вважається 
одним з основоположників науки про мову, першим поділив мовлення на чотири 
типи - прохання, питання, відповідь, наказ - і назвав їх мовленнєвими 
розгалуженнями. Арістотель зосереджував увагу на взаємозв’язку питання і 
судження, на співвідношенні знання і незнання у питаннях, на принципах їх 
постановки. Логічну природу питання досліджували Р. Луллій, П. Рамус, Р. 
Декарт. Б. Больцано робить одну з перших спроб класифікації питань за 
формальною структурою. Логіко-гносеологічні і мовознавчі аспекти дослідження 
питання зустрічаємо у XX ст., зокрема у працях П. Попова, П. 'Гаванця, Н. 
Жинкіна, П.Копніна. Всебічний аналіз питальних речень вимагав зазирнути в 
саму сутність цих конструкцій, з ’ясувати їх логічну структуру, мовні засоби 
вираження, можливості контекстуальної варіативності тощо.

Питальне речення як один з типів модально- інтенційних висловлювань 
здатне відображати найбільш широку гаму об’єктивних та суб’єктивних значень, 
які мають високу комунікативну насиченість і можуть виражати різноманітні 
ірупи за значенням, традиційно пов’язуваних з іншими комунікативними типами 
висловлювань Це дає змогу розглядати їх не просто як речення, що реалізують 
пізнавальні ком унікативні знання мовця, але як формально-синтаксичні 
побудови, що виконують у мовленні пецні функції.

Досліджуючи питальні речення, вчені прийшли до висновку, що ці 
конструкції досить різном анітн і за ком унікативною  спрямованістю, 
інтонаційним оформленням, засобами вираження питального значення. На жаль, 
У лінгвістиці ще й досі існує ряд невирішених проблем, пов’язаних із з’ясуванням 
синтаксичної природи інтерогативних побудов, зі встановленням кореляції 
семантики питальних речень, з їх граматичним оформленням, актуальним 
членуванням та ін. Заслуговують на увагу вчених і семантична інтерпретація 
питальних побудов, їх модальні характеристики, систематизація усіх різновидів 
питальної думки, які служать для вираження ствердження, заперечення.
спонукання, емоцій тощо. ~

Питальне речення виражає особливу-форму думки - питання. Його
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комунікативне завдання полягає не в передачі інформації, а в її отриманні від 
співбесідника у формі з’ясування, уточнення, перепиту чи вибору. Саме тому в 
сучасному м овознавстві поділ речень за  ком унікативною  настановою  
сприймається як опозиція за ознакою питальності /непитальностї.

Багатоплановість і неоднорідність формальних ознак питальних речень, 
розмаїтість їх значень і функцій зумовлюють існування в мовознавстві великої 
кількості класифікації питальних речень, в основі яких лежать різноманітні 
принципи.

Н айбільш  пош иреною  класиф ікацією  питальних речень є їх 
систематизація за наявністю чи відсутністю питального слова (займенника або 
прислівника) у складі речення. При таком у підході всі питальні речення 
поділяються на займенникові і незайменникові. Ця класифікація, яка має 
загальний, поверхневий характер, вигідна для формального розмежування 
питальних речень. Істотним недоліком є те, що вона не враховує специфіки 
семантики питальних конструкцій.

В основі класифікації речень К.Бругмана (він поділяє їх на такі розряди: 
оклик, бажання, вимога, відмова, питання та ін.) лежить психологічна мотивація 
мовленнєвого акту, диференціювати який ми можемо до безкінечності. Питальні 
структури вчений поділяє на шість типів: 1/ питальні речення, які вимагають 
відповіді «так» чи «ні»; 2/ займенникові питальні речення; 3/ питання, що 
виражають різні емоційні настрої того, хто говорить, - обурення, гнів тощо; 4/ 
контекстуально залежне від попередніх питань речення; 5/ деліберативні, або 
дубітативні, питання, що виражають залежність сказаного чи то від волі якоїсь 
особи, чи то від роздумів того, хто говорить; 6/альтернативні питання (5,21).

Серед питальних речень Г.Суїт і Г .П альмер виділяю ть загальні, 
спеціальні та альтернативні питання (5,19).

Переконливою  видається класифікація за характером  питання і 
передбачуваною  відповіддю . Всі питальн і речення поділяю ться на 
загальнопитальні і частковопитальні. Я к  правило, загальне питання виражається 
питальним реченням без займенникових слів, а часткове питання передається 
займенниковим питальним реченням. До такого поділу питальних речень близька 
класифікація, яка концентрує увагу на характері логічного предиката. Таким 
чином виділяються невизначено-зв’язкові питанння, коли відомий суб’єкт і 
предикат, але не відомий характер зв’язку (незайменниковий тип), і невизначено- 
предикатне питання, коли не визначений і не розкритий предикат (займенниковий 
тип) (11,11). Ця класифікація співзвучна із запропонованим О.Єсперсеном поділом 
питань на нексусні (предикатні) й іксові (питання з невідомим елементом) (6,352). 
В сучасному мовознавстві такої точки зору дотримується В.Ш ев’якова, яка виділяє 

* невизначено-зв’язкове питання нейтрального виду, невизначено-зв’язкове 
питання із значенням припущення й уточнення(16,108).

З предметної точки зору П.Рестан поділяє питальні речення на дві групи: 
інформативні й неінформативні. Інформативні питання ставляться для того, 
щоб з’ясувати щось невідоме. Неінформативні мають декілька різновидів(13,133).

Деякі класифікації за модальним принципом, починаючи від Ш.Баллі, 
передбачають поділ питальних речень за критерієм відношення між модусом і 
диктумом натакітипи: 1/частковедиктальне питання; 2/повнедиктальне питання; 
З/ повне модальне питання; 4/ часткове модальне питання (1,48). До класифікації 
Ш.Баллі близька диференціація питальних речень П.Адамця, який також виділяє
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чотири типи питань: загальноінф орм ативні; частковоінформативні 
загальноверифікаційні; часткововерифікаційні (11,13). Хоча свої класифікаційні 
Критерії Адамець формулює інакше, ніж Баллі. збіг модально-диктальних ознак 
у цих класифікаціях очевидний.

За модальними ознаками пропонує свою класифікацію 1.Распопов 
Питальні речення поділяються на власне питальні речення, уточнюючі питальні 
речення і передбачувано-питальні речення(12.90).До речі, ця класифікація досить 
популярна в сучасному російському мовознавстві.

О ригінальною  є класифікація М .О рлової, яка пропонує 
диференціювати питальні речення за смисловим об’ємом і характером можливої 
відповіді та модальною якістю речення(10,118).

Н а основі характеру питального значення і наявності питальної 
інтонації А.М алюткіна виділяє чотири типи питальних речень: 1/ питальні 
речення, в яких питальне значення виражається з допомогою питальної інтонації 
і питальних слів; 2/ питальні речення, в яких питальне значення виражається з 
допомогою питальної інтонації і часток; 3/ питальні речення, в яких питальне 
значення виражається з допомогою питальної інтонації і вставних та модальних 
слів; 4/ питальні речення, які виражають питальне значення з допомогою питальної 
інтонації і постановки логічного наголосу на слові, яке позначає особу, предмет, 
дію, стан, ознаку чи обставину, у ствердженні реальності якої зацікавлений 
мовець(8,23).

В українському м овознавстві, зокрема у монографії «Сучасна 
українська літературна мова: Синтаксис» за редакцією О.Мельничука, речення 
питальної модальності поділяються на два різновиди уточнюючі і з’ясовуючі. 
Серед речень непрямої питальності виділяються риторичні питання(15,128-133).

У праці «Грам атика української мови. Синтаксис» І.Вихованця 
питальні речення за типом питання і передбачуваною відповіддю поділяються 
на загальнопитальні і частковопитальні. З-поміж конструкцій, що мають 
формальну організацію питального речення, вирізняються невласне-питальні 
речення, які значеннєво зближую ться з розповідними та спонукальними 
реченнями. Вони виражають риторичне ствердження чи заперечення, ввічливе 
спонукання(3,146).

У «Синтаксисі сучасної української літературної мови» М.Каранської 
поділ питальних речень здійснено на загальні і конкретні. Названо ще такі 
різновиди питальних речень, як перепит, речення вибору, риторичні та питально- 
спонукальні речення(7,21).

В основі деяких класифікацій лежать функціональні ознаки питальних 
речень, комунікативне спрямування. Так, в «Русской грамматике» -1980 питальні 
речення поділяю ться на основі первинних та  вторинних функцій.У праці 
«Современный русский язык» за редакцією В.Бєлошапкової питальні речення 
класифікуються за формальною організацією за типом питання й очікуваною 
відповіддю загальнопитальні і частковопитальні за значенням власне питальні і 
невласне питальні(14,625).

Функціональну класифікацію питальних речень пропонує Г.Олійник. 
Вона виділяє такі різновиди питань: 1/ питання про нову інформацію; 2/питання 
на підтвердження відомої мовцеві інформації, тобто питання про відому (стару) 
інформацію; З/перепит; 4/зустрічне питання; 5/питання вибору; риторичне 
питання (9,183).
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Класифікація питальних речень за семним складом показала, що поряд  
з невизначеністю і спонуканням, питання містить також ссму ствердження чц 
заперечення (4,102).

Наведені вище класифікації питальних речень будуються на осмолі 
однієї з ознак питального речення, тому не всі класифікації задовольняють сучасні 
вимоги дослідників. Для правильного розуміння питального речення і його 
класифікації важливі і формально-граматична побудова, і логічний зміст, і 
загальносинтаксичне значення (2,146).

П итальні речення - це особливий за формою , семантикою  і 
комунікативною функцією клас речень, і через це нам видається, що при їх 
класифікації повинні бути враховані всі їх особливості (структурні, семантичні 
та комунікативні). Зважаючи на це питальні побудови варто диференціювати 
за такими ознаками:

1/за формально-синтаксичною організацією;
2/за типом питання і передбачуваною відповіддю;
З/за комунікативно-функціональним спрямуванням;
4/за семантикою.
За ф орм ально-синтаксичною  орган ізац ією  питальні речення 

поділяються на: а/питальні речення з питальним компонентом; б/питальні речення 
без питального компонента.

За типом питання і передбачуваною  відповіддю  варто поділяти 
питальні речення на загальнопитальні і частковопитальні.

За комунікативно-функціональним спрямуванням питальні речення 
слід диф еренцію вати на прям оп и тальн і і непрям опитальн і. Серед 
прямопитальних побудов розрізняються зустрічні питання, перепит, вибіркове 
питання тощо.

За семантикою питальні речення поділяються на власне питальні і 
невласне питальні речення. З-поміж невласне питальних речень виділяються такі 
типи: питально-риторичні речення; питально-спонукальні речення, питання - 
внутрішнє приховане заперечення чи ствердження, фатичні питання, питання- 
здивування та ін.

Таким чином, комплексний і всебічний аналіз природи питальних 
речень послужить подальшому поглибленому вивченню синтаксичної системи 
української мови.
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Олена Кульбабсысц

ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА БУДОВА РЕЧЕНЬ, УСКЛАДНЕНИХ 
НАПІВПРЕДИКАТИВНИМИ 

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ

У сучасній лінгвістиці речення розглядаю ть як багатоаспектну 
синтаксичну одиницю, як комплекс декількох відносно незалежних підсистем. 
В україністиці набуває поширення погляд, згідно з яким, у реченні 
необхідно розрізняти формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний і 
комунікативний аспекти.

Формально-синтаксична організація конкретних речень у сучасній 
теорії синтаксису співвідноситься з відповідним формальним реченнєвим 
зразком, речениєвою моделлю - формально-синтаксичною структурою, 
структурною схемою. Серцевину формально-синтаксичної організації речення 
становлять синтаксичні зв’язки й виділені на їх основі компоненти речення.

Реальне просте речення часто містить у собі такі компоненти, що не 
зумовлені валентністю предиката. Воно стає тоді реченням неелементарнпм 
(ускладненим), що виразно протиставляються класові елементарних речень.

І хоч термін «ускладнене» речення в мовознавстві загальноприйнятий, 
все ж у сучасній синтаксичній теорії відсутнє єдине визначення цього типу 
структур, а в трактуванні фактів ускладнення багато дискусійного, тому що 
ці синтаксичні побудови дуже різні за структурою, семантикою та 
функціями.

Свою специфіку мають і речення, ускладнені напівпредикативнпми 
дієприслівниковими комплексами: крім основного предикативного ядра, 
утвореного основними членами речення, в них наявне ще одне - 
дієприслівникова конструкція, напр.: Ми розійшлися, побажавши одне
одному щастя в життєвих справах (М.Підмогильний, Проблема хліба /УС, 
П, 318).

Подібні синтаксичні структури мають спеціальне призначення в 
системі мови - виражати різного роду відношення між двома ситуаціями: 
часові, причинові, цільові, допустові, умовні та ін. Тому виникає проблема 
диференціації речень, ускладнених напівпредикативнпми комплексами, що 
контамінують у собі ознаки простого і складного речення (1, 64).

Представники формально-граматичного підходу визнають відсутність 
єдиної підстави виділення їх в окремі групи. Тому зазначені структури 
зараховуються до простого речення, а ускладнення пов’язується із включенням 
до його складу відокремлених другорядних членів (додатка, означення, 
обставини) (Пєшковський О.М.. Медушевський А .П., Волох О.Т., ПлющМ.Я.. 
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю., Дмитрієва Л.К., Прияткіна А.Ф. та ін.). 
Учені, що беруть до уваги  ф ункц іональну  природу ускладнених 
напівпредикативними конструкціями' речень, пропоную ть визнати їх 
поліпредикатнвними (як і складне речення) (2 ,31).

У деяких працях з русистики доводиться, що речення, ускладнені 
напівпредикативними комплексами, формують перехідний тип конструкцій 
в системі складного та простого речення, який на відміну від 
традиційного бінарного протиставлення «просте: складне речення» заслуговує



И а окреме місце в синтаксичній градації, як-от: «просте: складне: ускладнене 
речення« (3, 8; 4. 11).

Отже, однозначного визначення і несуперечливої концепції 
ускладненого речення в синтаксичній теорії поки що нема, і це призводить 
до термінологічної плутанини. Зокрема, дієприслівникову частину речення 
традиційно називають «відокремленим зворотом» (Кулик Б.М.. Івченко 
М.ГІ.. Доленко М.Т. та ін.), «напівпредикативним зворотом» (5. 327 - 330 
6, 112; 7 ,63  тощо), дериватом речення (8.40), предикативною конденсацією 
(9, 176); конденсером (10, 66), залежною частиною поліпредикативних (не 
об ов’язково складних за структурою ) речень (11, 9), специфічною 
предикативною частиною (3. 13), еквівалентом речення (12, 8).

Найбільш  прийнятною, на нашу думку, є точка зору тих 
м овознавців, які вваж аю ть ускладнення речення явищем формально- 
семантичного характеру (13. 7; 5, 323 - 330).

Спільним, що об’єднує різні підходи до вивчення речень, 
ускладнених напівпредикативними конструкціями, є увага до складних 
взаємовідношень, які існують між формально-граматичною будовою речення 
та його семантичною структурою, прагнення до глибшого розуміння 
асиметрії між формою та змістом, до розкриття закономірностей формування 
структурно-семантичної основи речення взагалі.

Аналіз фактичного матеріалу показав, що з формально- 
граматичної точки зору речення, ускладнені напівпредикативними 
дієприслівниковими конструкціями, зберігають структурну схему 
монопредикативної одиниці простого речення, до якої додаються 
«перетворені» конструкції. Синтаксичні зв’язки та відношення в таких 
реченнях належать до різних рівнів. Наприклад, у реченні Побачивши 
Нелю. Безбородько збентежився до непристойності (І. Вільде, Сестри 
Ричннські, 1, 95) можна виділити два рівні. Перший рівень - рівень слів і 
словоформ:

За формальними показниками це елементарне речення складається із 
словоформ. З точки зору синтаксичних позицій, у ньому представлені 
головні члени й прислівні поширювачі, тобто словоформи, функції яких 
виявляються у складі словосполучення. Між підметом (Безбородько) і 
присудком (збентежився) виникає предикативний зв’язок, який формує 
структурну основу простого речення. Його специфіка полягає в тому, що 
він поєднує такі два компоненти, які однаковою мірою передбачають один 
одного. Ц ентральність предикативної пари зумовлюється двома 
формальними ознаками. У плані синтагматики значення центральності 
передається тим, що словоформа Безбородько займає позицію абсолюїно.Ш 
означуваного, тобто підмета, а присудок збентежився, вказує на абсолютний 
час та співвідносить зміст усього речення до дійсності.

Словоформи збентежився ло непристойності пов’язуються на
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основі прислівного підрядного зв’язку як опорний і залежний компонент
Синтаксичні зв’язки у свою чергу корелюють із семантико, 

синтаксичними відношеннями між компонентами синтаксичних одиниць 
формально їх виявляють. Наприклад, у наведеному прикладі між іменником 
у називному відмінку та відмінюваною формою дієслова виникають 
предикативні відношення, а між словоформами збентежився лп 
непристойності - обставинно-означальні (5, 24-26).

На другому рівні виникають зв’язки й відношення власне 
синтаксичного характеру, тобто між частинами речення:

Головні члени є носіями основного повідомлення, й вони не 
можуть бути ізольованими від основного складу речення без порушення 
його предикативної основи. Додатковий характер повідомлення, що 
передається за допомогою вторинного предиката побачивши та залежних від 
нього словоформ, оформляється через напівпредикативні відношення 
(предикативно-обставинні чи предикативно-атрибутивні), що виникають у 
реченні як доповнення до предикативних, репрезентованих головними 
членами. Виражаючи напівпредикативні (другоряднопредикативні) значення, 
дієприслівник входить у подвійний зв’язок з головними членами основного 
складу речення: він співвідноситься семантично й граматично з присудком, 
але й виявляє семантичне тяжіння до підмета або форми, яка виражає 
логічний суб’єкт, напр.:

Побачивши Нелю Безбородько збентежився
і і

І__________________________________________________ І
часова послідовність з причиново-наслідковим відтінком

Тобто: Безбородько побачив і збентежився.
Отже, предикативність речення виражається незалежно від будь- 

яких інших відношень між словами, а предикативність дієприслівник:! 
завжди залеж на, опосередкована з в ’язком із присудком і том у не 
сприймається поза основною лінією речення. Саме такий погляд на 
напівпредикативні відношення як відношення близькі, але не тотожні 
предикативним, широко представлений у лінгвістичній літературі (2, 48-57: 
5, 323-335; 9, 172-177; 10, 65-66; 15, 13-32 тощо).

У наш час уточнене саме поняття предикативного зв’я з^  
дієприслівників з підметом і присудком. Суть цього зв’язку полягає В ТОМ) 
що це напівгіредикативний зв ’язок, при якому виражається додаткова 
предикація за допомогою відносного часу, модальності, а також 
персональное^ (14, 34; 15, 103; 5, 327).

Проте дієприслівник забуваючи в синтаксичній позиції вторинної є 
предиката має валентні властивості, репрезентовані підрядним зв ’язком
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Наприклад, в аналізованому реченні між ним і залежним компонентом 
(Нелю) встановлюється прислівний підрядний зв'язок (сильне керування) для 
вираження об’єктних відношень. Тому на власне синтаксичному рівні 
визначаємо зовнішні синтагматичні зв’язки (двоспрямованний зв’язок - 
залежність одного слова, одночасно від двох різних членів речення) й 
внутрішній синтагматичний зв’язок (між словами, що входять до складу 
яапівпредикативної конструкції).

Кожний рівень (слів і словоформ: власне синтаксичний) відносно 
самостійним. автоном ний і саме тому речення. ускладнені 
напівпредикативними дієприслівниковими конструкціями, слід розглядати як 
багато- ярусні побудови, в яких одні відношення й зв’язки накладаються 
на інші.

Отже, напівпредикатпвні конструкції цілком відповідають таким 
загальним властивостям: 1) вони виникають на основі бінарного
предикативного відношення і тому двокомпонентні; 2) синтаксичний 
зв’язок між цими компонентами потенційно може прирівнюватися до 
предикативного зв’язку присудка і підмета (тому напівпредикативна 
конструкція трансформується в речення): 3) у них є специфічне модально- 
часове значення й значення відносної персональності.
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From  the point of view o f form al and gram m atical aspect 
a  sentence with sem ipredicative construction preserve the 
structu ral scheme o f a m onoprcdicative unit, i. e. a simple 
sentence to which the transform ed constructions are  added. 
S yntactic  connections and relations belong to different levels.
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Наталія РуснакЛюдмила Томусяк

РОЛЬ СЕМАНТИЧНОГО АСПЕКТУ У ТВОРЕННІ 
СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НЕПРЯМОГО МОВЛЕННЯ 

(на матеріалі творів Юрія Федьковича)

У художньому творі, за твердженням М.М Бахтіна, є два плани - автора 
і героя. У непрямому мовленні ці два плани накладаються один на одного, 
переплітаються, існують як нерозривне ціле. Події, зображені у творі, його 
персонажі передаються крізь призму авторського бачення, крізь суб’єктивну 
авторську позицію. Крім того, у непрямому мовленні спостерігається асиметрія 
формального і семантичного аспекту мовної одиниці. Знаксвість мовної одиниці 
передбачає рівновагу цих моментів. Асиметрія форми і змісту спостерігається 
на усіх рівнях мовної системи, проте це явище у кожній мовній підсистемі має 
свої прояви. Феномен чужого мовлення і структуру досліджуваних конструкцій 
можна пояснити, тільки з урахуванням семантичного боку речень.

Саме цими, власне філологічними, міркуваннями зумовлюється наш 
інтерес до непрямого мовлення - різновиду чужого мовлення, переданого не 
дослівно, без збереження форми та інтонації, а лише у відповідності до змісту.

Виражальними засобами непрямого мовлення у творах Ю.Федьковича 
є різні синтаксичні конструкції. Так, чуже мовлення може передаватись 
двоскладним реченням з простим дієслівним присудком семантичної групи 
«мовлення»: звеліт и, казат и, слави/ті, уп ов ід ат и  тощо, поширеним об’єктним 
компонентом, вираженим інфінітивом. Напр.:

А мені звелів капрал йти на квартиру з одним старим жовніром, Сафат 
Зінич звався (75).

А як трохи не всі рів перескочили, то казав дат и  кожному з них по сто 
нагаїв (112).

Речення такого типу містять дві пропозиції, перше речення побудовано 
за семантичною схемою Б Р1Б1Р2; семантична схема другого речення набуває 
вигляду Р1Р2Б2, оскільки^ формального боку це неповне речення, у ньому 
відсутній суб’єкт першої пропозиції. Таким реченням притаманна найбільша 
сем анттіко-синтаксичн а ко нденсація.

Н епряме мовлення може відтворю ватись простим або складним 
реченням зі вставною структурою, у якій і зосереджено пропозицію зі значенням 
«мовлення», як-от:

У нашім селі був двірник-удов.ець, Петро Кліщук звався, чоловік багатий, 
крепкий, у середніх літах, непоганий,'але трохи собі, як т о каж ут ь, каліка на 
голов (114).

А ми знов своє діло пазили, аби,'як т от  казав, світ не без нас (52).
У конструкціях зі вставними реченнями чуже мовлення передається 

узагальнено, приблизно. Дві пропозиції, що виражаються ними, на відміну від 
попередніх прикладів чітко виокремлені.

Т иповість , пош иреність такого  засобу чужого мовлення, як 
складнопідрядне речення мінімальної структури з підрядним з'ясувальним, 
пояснюється тим, що у таких конструкціях наявна рівновага формального іі 
сем античного  аспектів: кожній предикативнії! одиниці відповідає одна 
пропозиція.
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Чуже мовлення передається узагальнено, приблизно, коли предикаї 
першої пропозиції має граматичне значення множини, тобто відсутня точна 
вказівка на джерело інформації, у цьому випадку позиція автори максимально 
відсторонена:

А славлять л ю д е , що йому, покійникові, ні раз якось не велося (58).
Старі люди казували, що він був замолоду коло одного дуже великого 

пана за першого стрільця (110).
К аж ут ь , що він ще замолоду отемнів та й скоро помер (58).
Славили, що колись-то вона і багачка була, да на старості літах довелось 

збідніти (75).
Головні предикативні одиниці таких речень, побудовані за схемою 

двоскладного речення або односкладного неозначено-особового, як правило, 
непоширені. Складнопідрядні речення цього типу максимально наближенні до 
конструкції! зі вставними реченнями, оскільки в них «не переплітаються» 
пропозиції.

Більш точно відтворюється чуже мовлення, коли предикат першої 
пропозиції має форму однини, у таких реченнях є вказівка на джерело інформації . 
Напр.:

Одокія прибігла домів без опинки, плаче, голосить, к а ж е  що піде 
топитися (32).

Я показую йому абшит та й уповідаю , що мені староста казав (95).
Ф орм альна структура п ідрядної предикативної одиниці може 

зумовлюватися семантичною структурою головної предикативної одиниці. 
Н априклад, пропуск підмета (суб’єкта) підрядної предикативної одиниці 
пояснюється тим, що він є об’єктом головної предикативної одиниці, тобто в 
семантичній структурі головної предикативної одиниці є суб’єкт, предикат і 
об’єкт, або тим, що він є суб’єктом (підметом) головної предикативної одиниці.

Капітан сварив, сварив  на капрала, чому так припізнив
ся (52) .
Одокія прибігла домів без опинки, плаче, голосить, к а ж е , що піде 

топитися (32).
Асиметрією структурного і семантичного боку речення пояснюється 

нетиповий засіб передачі чужого мовлення -складнопідрядне речення з підрядним 
означального типу:

Але прийш ов одної днини такий б у в р о з к а з  до компанії, що десь недалеко 
Турди в однім селі волохи побунтувалися та не хотять податок платити (47).

П оклик х о д и т ь , що Олекса Довбуш, той головний опришок і калфа на 
цілі гуцульські гори, великий дуже скарб у землю закопав (124).

Підрядні предикативні одиниці нерозчленованої структури відносяться 
відповідно до слів-іменників віддієслівного походження р о зк а з  і поклик. Головні 
предикативні одиниці побудовані за схемою простого двоскладного речення, з 
семантичного боку граматична основа (підмет і присудок) становить предикат 
зі значенням «мовлення»: поклик ходи т ь, прийш ов б у в  розк а з .

Чуже мовлення може передаватись складнопідрядними реченнями 
немінімальної конструкції, зокрем а складноп ідрядним и  реченням и з 
однорідними підрядними, у цьому випадку власне чуже мовлення складається з 
кількох пропозицій.

Іван ст ав р о зк а зува т и  за якихось двох парубків-товарншів, як вони
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.Як перехідний тип до цих конструкцій можна розглядати 
складнопідрядні речення мінімальної конструкції, в яких одна з предикативних 
одиниць ускладнена однорідними присудками, тобто в них є кілька «неповних 
пропозицій, до складу яких входять лише предикати. Порівняймо:

Славили, що колись-то вона і багачка була, да на старості літах довелось 
збідніти... (75)

Але прийшов одної днини такий б ув  розказ  до компанії, що десь недалеко 
Турди в однім селі волохи побунтувалися та не хотять податок платити (47).

Відокремленість кожної пропозиції складнопідрядного речення з 
однорідними підрядними може підкреслюватись явищем парцеляції, як-от:

К азали , що він стрия зарубав. Що божився, що присягався (61).
У складнопідрядному реченні з однорідними підрядними займенниково- 

відносного типу можна вбачати невідповідність формального і семантичного 
аспектів, цей тип речень наближений до складнопідрядних речень з послідовною 
підрядністю:

Так, наприклад, казав він повісити ж ида  за те, що не хотів драгонові без 
плати їсти дати, а драгон а  знов за те, що жида не повісив (122).

У головній предикативній одиниці, розірваній, є три пропозиції 
Р181Р202РЗ (пропущено) 03 . Друга підрядна предикативна одиниця розкриває 
причину другої пропозиції, третя предикативна одиниця розкриває причину 
третьої пропозиції.

Непряме мовлення відтворю ється складнопідрядним реченням з 
послідовною підрядністю, яке, як правило, складається з трьох предикативних 
одиниць. Підрядна предикативна одиниця першого ступеня вимагає пояснення, 
уточнення причини або часу існування другої предикативної одиниці. Напр.:

А стара Петриха, бувало, присягаєт ься, що вона хіба лиш в ордан водиці 
п’є, бо вона, знаєте, в скоромну днину лиш молоко, а в пісний день лиш мід 
солоденький попивала (41).

Ми зараз стали і питат и, що отеє таке за лишенько подіялось, відколи 
ми з дому (76).

Специфікою  цих речень можна вваж ати  структурну неповноту 
підрядної предикативної одиниці другого ступеня.

Таким чином, як бачимо, семантика речення, його частини чи компонента 
зум овлю є структурні особливості синтаксичних конструкцій непрямого 
мовлення. У мові творів Ю. Федькорича вони мають певну специфіку, яка 
пояснюється впливом діалектного та розмовного мовлення.
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Ніна Гуйванюк, 
Олена Кулъбабсыса

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР 
НА РІВНІ ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

О б’єктивний ЗМІСТ речення найбільшою мірою відбивають поняття 
пропозиції і валентності, які з різних боків характеризують речення як знак 
ситуації і є інструментом розмежування елементарних і неелементарннх простих 
речень (1,121).

Поняття пропозиції запозичено з логіки, де за його допомогою позначали 
те спільне, що існує між даним реченням та його перекладами на інші мови або 
його внутріш ньомовними перифразами (2, 21). У працях із семантичного 
синтаксису, орієнтованих на вивчення структури ситуації як денотата речення, 
цей термін означає семантичну структуру речення (2, 34) й співвідноситься з 
поняттям «структура ситуації».

Отже, «пропозиція це стабільне семантичне ядро, об’єктивна семантична 
константа речення, яка відображає структуру ситуації, події. Структуру ж 
пропозиції визначає предикат, який вказує на характер ситуації (позначає дію. 
процес, стан або якість предмета) і на відповідні місця для предметів — учасників 
ситуації (актантів, аргументів), зумовлює їх кількість і семантичні функції (ролі)» 
(1, 121-122).

Поняття пропозиції є засобом семантичного аналізу речення, що дає 
можливість розмежувати принципово різні за своєю природою елементи його 
смислу:

1) пропозицію (або декілька пропозицій, складну пропозицію) — власне 
зміст, що відбиває певний фрагмент дійсності;

2) модальну рамку, що виражає відношення цього змісту до дійсності в 
плані реальності / ірреальності та часу);

3) комунікативну рамку, що виражає цілеспрямованість мовленнєвого 
акту — питання, ствердження, прохання, обіцянку, вірогідність, пораду тощо.

Поняття пропозиції має на меті вивчення, з одного боку, різних варіантів 
(типів) пропозицій та, з іншого, — засобів їх формального вираження в тексті. 
Саме це зумовлю є необхідність розглянути сполучуваність пропозицій із 
семантичного та формального боку в простому ускладненому реченні, що містить 
основний та вторинний предикати.

У сучасній українській мові, за спостереженнями І.Р.Вихованця, 
пропозиції можуть бути оформлені двома способами. Основною (первинною) 
репрезентацією пропозиції слід визнати реченнєве оформлення, напр.: Приїхали  
якось до С к а р бн о го  т р о є  легковою  (О.Гончар, 44). У цьому реченні пропозиція 
формально представлена фінітним дієсловом та його поширювачами. Предикат 
приїхали. відповідно до своєї семантики — значення руху, — чітко вказує на 
семантико-синтаксичні функції іменникових сннтаксем: кінцевого пункту руху, 
виконавця дії та засобу, за допомогою якого реалізується дія. Однак оформлення 
тієї самої пропозиції предикативною  одиницею часто охоплює декілька 
формальних зразків, як-от: П риїхали якось до С карбного легковою; Трьом їхати до 
С к арбн ого  легковою . Наведені приклади різні за формальною будовою, але мають 
однакову глибинну структуру, що базується на тотожності основних семантико-
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синтаксичних відношень між дієсловом-предикатом та його актантами (3, 54). Ь 
цього ряду формальних варіантів речень, які стосуються класу пропозицій п 
багатомісним предикатом, що виражає значення руху, вирізняється перше речення 
з підметом у формі називного відмінка, яке найчастіше й найвиразніше оформлж 
пропозиційний клас, і тому є його основним варіантом (1, 122).

Крім дієслівного предиката, у формуванні семантично елементарних 
(монопропозиційних) простих речень беруть участь ще два типи предикатних 
слів: у формально-синтаксичній позиції головного члена двоскладного речення 
виступають прикметники на позначення стану якості, а в односкладному 
прислівники з тотожним значенням, напр.: Я  для т ебе б у д у  красивою  (Л .Костенко. 
211); А зараз т ихо  (О.Гончар, 43).

Проте при об’єднанні елементарних речень у складне семантичне ціле 
одне з них може трансформуватися під впливом комунікативних потреб у 
формально-граматичні єдності (словосполучення, синтаксичні звороти і т.ін.), 
якщо вони називають подію, ситуацію, тобто мають пропозиційну семантику, 
напр.: Наблизивш ись до верш ників, чабани привіт алися з С аф аром  (3.Тулуб, 1, 214). 
Пор.: Чабани привіт алися з  С аф аром  + Чабани наблизилися до вершників.

Структура цього речення складається з двох пропозицій: одна з них — 
основна, оскільки визначає свою позиційну структуру для інших, розгорнута в 
суб’єктно-предикатну (Чабани привіталися), а друга функціонує в «згорнутому» 
вигляді як «засіб додаткової характеристики якоїсь дії чи певного стану, завдяки 
вказівці на іншу динамічну ознаку» (4, 158). Пор.: К оли чабани наблизилися до 
вершників, вони привіт алися з  С аф аром .

Оформлення пропозиції непредикативною конструкцією є вторинним 
способом її вираження. Нереченнєве вираження пропозиції засвідчує семантичне 
ускладнення речення внаслідок об’єднання декількох семантично елементарних 
простих речень і розглядається мовознавцями як результат трансформації 
дієслівної пропозиції, як її семантичний еквівалент (1, 123; 2, 63-68; 70-73; 5, 77-78).

Таким чином, пропозиц ія  може вираж атися двом а способами: 
предикативною  одиницею  (речення) і непредикативною  конструкцією  
(словосполученням, синтаксичним зворотом).

В основу класифікації пропозицій покладено дві ознаки:
1) семантичну природу предиката; 2) зумовлені предикатом кількість 

актантів та їх роль (див. схему). Напр., у реченні Тоді, сам е закінчивш и ш колу, й 
зуст рілася В ірунька із Іваном  Б аглаєм  (О.Гончар, 38) маємо дві пропозиції: першу 
пропозицію з двомісним предикатом оформлено предикативною конструкцією 
Т оді и зуст р іл а ся  В ір ун ь к а  із  Іва н о м  Б а гл а є м , другу пропозицію з двомісним 
предикатом оформлено непредикативною конструкцією сам е закінчивш и школу. 
Вихідним для цієї вторинної побудови є речення Т о д і В ір ун ьк а  сам е закінчила  
ш колу. Д одаткова нереченнєва пропозиція імпліцитно позначає ситуацію 
дійсності, тобто вона не становить окремого речення, а стає частиною іншого 
(ускладненого) речення.

Отже, вторинні пропозиційні репрезентації відрізняються від фінітної 
тим, що не можуть актуалізувати свій зміст. Саме фінітна репрезентація наділена 
цією можливістю як обов’язковою в силу морфологічних особливостей дієслова, 
тоді як інші актуалізуються лише в окремих випадках за допомогою спеціальних 
допоміжних засобів.

Н ереченнєва пропозиц ія  може бути оф орм лена таки м  рядом
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непредикативних конструкцій: Дієприслівниковою, дієприкметни-ковок 
інфінітивною, прикметниковою та  іменниковою, які виражають вторинну 
предикативність і допускають розгортання в суб єктно-предикатну струкіур\

Однією із вторинних репрезентацій є номіналізація. іцо переважно 
розуміється як заміна дієслова адекватним за смислом іменем у результаті 
трансформації дієслівної пропозиції (2. 63-66, 68-75. 80; 6. 38: 7, 18).’напр.: Після 
нападів м орської хвороби  він т аки ст упне разом  з вами на вічну кругу  ( О . Гончар. 3 3 )  

При наближ енні машини закохан і сахались (О.Гончар. 280). Номіналізаціями інколи 
називають будь-які деривати речення — інфінітивні, дієприкметникові звороти.
атрибутивні словосполучення, а також девербативні й деад’єкзивні іменники,_
вважаючи інфінітив та дієприкметник іменними формами дієслова (8, 38). На 
думку І.Р.Вихованця, нереченнєву пропозицію може формувати прийменник 
разом із предикатним субстантивом типу Варт ові з делікатності повідверталися 
(О.Гончар, 24); 3 гім назії чи сем інарії він зн ає фразеологію  культ ури  (Є.Сверстюк.
51); Після розм ови настрій в о б о х  б ув  чудовий  (З.Тулуб, 54). У таких неелементарних 
реченнях прийменник вираж ає семантнко-синтаксичні відношення між 
елементарними реченнями: часу, причини, мети, допусту, умови, відповідності / 
невідповідності (9, 137-157).

Проте ім’я не єдиний пропозитивний еквівалент дієслова. У будь-якої 
репрезентації є своя роль у семантичній та формальній організації речення. Так,
Н.Д.Арутюнова зазначає особливий спосіб формування пропозиції атрибутивним 
словосполученням, коли дієслову відповідає не ім’я, а його означуване (2, 133- 
134). Наприклад: Очі т а і печут ь чорнющ і (Гр.Тютюнник, 243).

У цьому реченні маємо дві пропозиції: першу пропозицію з предикатом 
сприймання оформлено предикативною конструкцією Очі т ак і п ечут ь , другу 
пропозицію оформлено непредикативною конструкцією, що побудована за 
моделлю атрибутивного словосполучення, головним компонентом якого є 
предметний іменник, — ч о р н ю щ і о ч і. Дериваційною  основою цього 
словосполучення слід вважати предикативну структуру Очі є чорнющі.

Отже, сем античне ядро подібних атрибутивних словосполучень 
м іститься в синтаксично підпорядкованом у компоненті-прикметнику з 
пропозиційним значенням , який з точки зору комунікативної мети може 
виділятися за допомогою  паузи в самостійну синтагму, додаткову щодо 
співвідносної з нею основної синтагми (10, 484). Напр.: Очі т ак і печуть, чорнющі; 
1 зн ову ніч обгорн ула  Вадима, гл ух а  і чорна  (Б.Лепкий. 603).

Інфінітивна пропозиція протиставляється дієслівній репрезентації тим. 
що ситуація представлена безвідносно до її локалізації у плані модальності та 
часу, взагалі — до самого факту її здійснення, напр.: Я  р а д ж у Вам сьогодні ж  
поїхат и  до К иєва  — Я  р а д ж у, щ об Ви сьогодні ж  поїхали до Києва. Ці конструкції 
містять вторинну предикацію, оскільки інфінітивний елемент не поєднується в 
них безпосереднім синтагматичним зв’язком зі своїм суб’єктом. їх співвіднесеність 
здійснюється через присудок.

Партиципні (дієприкметникові) репрезентації наближаються до 
атрибутивних за формальними ознаками, але мають дещо інше призначення. 
Одиничні дієприкметники та дієприкметникові звороти характеризують предмет 
з атрибутивно-предикативного боку, тобто «дієприкметники виражають часто 
ознаку субстанції, і ця ознака не має ніякого логічного відношення до дії 
головного присудка» (11,240). Наприклад: Великі риби, виплеснуті морем, закам яш.іи
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на граніт них сходах  (Л.Костенко, 131)— Великі риби, як і виглянуло море, закам'яніли 
на граніт них сходах.

Як і речення з дієприкметниковою нереченнсвою пропозицією, так і 
речення з иапівпредикативними дієприслівниковими зворотами містять дві 
пропозиції: а) основну, що експліцитно позначає ситуацію  дійсності; б) і 
додаткову, що містять «доповнення» до основної ситуації у конденсованій формі
— «згорненої» пропозиції (12, 51). Проте дієприслівникова репрезентація мас 
особливе призначення: пов’язуючись з дієслівними пропозиціями, вона складаг 
висловлення з семантикою на позначення кількох подій, пов’язаних часовими та 
ускладнюючими їх логічними відношеннями, як-от: Н азби равш и  під яблуням и  
ж овт их листочків, Оленка складала один до одн ого  (І.Чендей, 33) — Коли Оленка 
назбирала під яблунями ж овт и х листочків, т о вона складала їх  один до одного; Маючи 
вж е деякий практ ичний досвід, він р озви н ув  гаряч кову діяльніст ь... (І.Вільде, І, 168)
— Він розви н ув горячкову діяльність, бо  вж е м ав  деякий практичний досвід.

Отже, реальне функціонуюче речення не завжди реалізується за схемою 
елем ентарного простого речення, що складається з однієї пропозиції з 
обов’язковими для неї модальною та комунікативною рамками. Нерідко речення 
об ’єднуються в просте (з ф ормального-синтаксичного боку) неелементарне 
(ускладнене) речення, зміст якого формує декілька пропозицій різного характеру
— основна і вторинні. О днак тільки дієслівна репрезентація має здатність І 
актуалізувати свій зміст. Вторинність же всіх інших реалізацій виявляється якраз
у відсутності такої можливості, а також у тому, що вони входять до структури 
речення разом із дієслівною та, підпорядковуючись їй, сприяють формуванню | 
ускладненого смислу.

Репрезентації пропозиційних структур 
у сучасній українській мові

Пропозиція

Первинний спосіб 
вираження

Вторинний спосіб 
вираження

Оформлення преди
кативною одиницею

дієслівна
репрезен
тація

прикмет
никова

репрезен
тація

прислів
никова

репрезен
тація

Оформлення неречен- 
нєвою одиницею

номіналі- атрибутив
зована на репре
репрезен зентація
тація

інфіні парти-
тивна ципні
репре репре
зента зента

ція ції
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Любов Р абаток

З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ  ІМ ЕННИХ 
ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Односкладні речення - своєрідне явище синтаксису. Вони займають 
помітне місце в грам атичній  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 
відкритий цілий ряд проблем, що потребують уточнення. Це стосується, зокрема, 
й ґенітивних речень, які мають, специфічні особливості структури та семантики, 
що відрізняю ть їх від інших типів односкладних речень. Вперше на такі 
конструкції звернув увагу О .О .Ш ахматов: «Це речення, головний член яких 
виражений формою родового відмінка із значенням кількості» [І, с.ЗО].

Традиційна граматика не погоджувалася визнати Генітив у ролі одного 
з головних членів граматичної основи. Так, не визнавали родовий відмінок 
незалежним Є.С.Істріна, О.М.Галкіна-Федорук, Л.А.Булаховський та ін. вчені. 
В нових теоретичних дослідженнях у галузі синтаксису все частіше почали 
з ’являтися думки щодо перспективності й ототожнення позиційної функції з 
формою, яка її заступає. Щ е О .О .Ш ахматов висловив думку про можливість 
вираження головних членів непрямими відмінками і про те, що родовий відмінок 
може займати граматично незалежну позицію в реченні. Проте більшість учених 
обмеж увалися виділенням  серед іменних односкладних структур лиш е 
номінативних.

К ласифікація односкладних речень зберігає свою дискусійність, 
незважаючи на численні спроби мовознавців розв’язати цю давню проблему. Не 
буде перебільшенням сказати, що ні в російській, ні в українській граматиці до 
цього часу немає достатньо повного опису односкладних речень. Про це, зокрема, 
йдеться у статті 1.1.Слинька «Чи є односкладні речення?» [2, с.45-48]. Як відомо, 
основу поділу речень на односкладні та двоскладні визначив О.О.Ш ахматов, 
запропонувавши й відповідну класифікацію односкладних речень, яка не зразу 
здобула визнання мовознавців. З критикою поглядів 0 .0 .Ш ахматова виступив 
свого часу акад. В.В.Виноградов, який зазначив, що, шахматовське вчення про 
двоскладні й односкладні речення створене на основі психологічної теорії 
комунікації, вимагає перегляду [3, с.102]. Крім того, учений відзначив, що поняття 
про «склад підмета» та «склад присудка» або склад одного головного члена 
речення не охоплює всіх типів речень, бо поза цими «складами» можуть бути й 
такі члени речення, що не належать до складу підмета або складу присудка, а 
пояснюють граматичну основу речення в ц ілом у.'

Російський дослідник А.М .М ухін виявив у вченні 0 . 0 . Ш ахматова й 
інші суперечності. Передусім, за О.О.Ш ахматовим, головні члени речення (підмет 
і присудок) виділялися за їх відповідністю  тим самим члена комунікації — 
суб'єкту та предикату. О .О .Ш ахматов не враховував участі в «предикуванні» 
деяких поширюючих членів речення, співвідносних, наприклад, з суб’єктом. Крім 
того, А.М .М ухін помітив у вченні 0 . 0 . Ш ахм атова певну непослідовність 
(головні члени односкладних речень учений називав підметом або присудком, 
хоча за своєю синтаксичною природою головний член односкладного речення
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зам іняв су б ’єкт і предикат одночасно) [4, с.37-38].
У с в ід о м л е н н я  р еч ен н я  як с к л а д н о ї ф о р м а л ь н о -гр а м а т и ч н о ї  

сем античної і ком унікативної побудови  привело д о  поділу речень залежно від  
різних рівнів їх  аналізу. Так, Н .Ю .Ш ведова зр обила сп р о(^  визначити основні 
типи речень на рівні м інімальних структурних схем. К омпонентами схеми, на 5  
д у м к у , є ф ор м и  сл ів , щ о о р г а н ізо в у ю т ь  п р ед и к а ти в н у  о сн о в у  речення як 
м ін ім а л ь н и й  г р а м а т и ч н и й  зр а зо к  й о г о  п о б у д о в и  [5 , с .8 5 ] . І хоч  п он яття  
к о м п о н ен т ів  с т р у к т у р н о ї схем и  в в аж аю ть ся  ф ор м ал ьн о-гр ам ати ч н и м и , д о  
конструктивних ком понентів  Н .Ю .Ш ведова зар аховує і деякі пош ирюючі члени 
речення, виділяю чи «підм етово-присудкові» схеми. Таким чином, двокомпонентні 
схем и, виділені Н .Ю .Ш ведовою , не збігаю ться з  поняттям про двоскладні речення. 
Речення т и п у  «Н іч», «Народу!». «Чаю!» у  «Русской грамматике» 1980 р . зараховані 
д о  од н о го  невідм іню вано-дієслівного класу - іменних структур. Я к бачимо, тут  
є  і п ер в и н н і, са м о ст ій н і схем и  (н ап р . «Ніч») і в тор и н н і, н есам остій н і схем и  
ел іптичного характеру - «Чаю!». «Ваші документи!» т а  ін.

Н а  д у м к у  Г .О .З о л о т о в о ї, п ри  в и зн а ч е н н і си н т ак си ч н о ї п р и р оди  
р еч ен н я  б іл ь ш  н е о б х ід н о  в р а х о в у в а т и  н е  й о г о  стр уктур ну схем у , а модель, 
в р ахов ую ч и  її  лексичне наповнення т а  в стан овл ю ю ч и  сем античну структуру. 
С п оч атк у Г .О .Зол отова  поділяла речення н а  одноком понентні, двокомпонентні 
т а  т р и к ом п он ен т н і (за  уч аст ю  в них о б о в ’язк ови х  к ом п он ен тів  - «суб ’єкта», 
«предиката» т а  « о б ’єкта» [6, с.185-186]. П ізн іш е досл ідниця дійш ла висновку, щ о  
всі речення тільки двоком понентн і [7, с.24-24: 111-112].

В ідсут н іст ь  са м о го  поняття п р о  одн о ск л а д н і речення Г.О.Золоптова 
ком пенсує вченням про м одиф ікації м оделей  (грам атичні, семантико-грамаппічігі). 
к ом ун ік ати вн і й м он оп р еди к ати в н і си н он ім іч н і в ар іац ії т а  поліпредикативнї 
у с к л а д н е н н я  [7 , с .1 8 2 ] .  А л е  р о з р із н е н н я  м о д и ф ік а ц ій  м о д е л е й  п о в и н н о  
зд ійсню ватися, на  наш у дум ку, за  найістотніш им и зм істовим и ознаками, а  не за  
суто  ф орм альним и. Г .О .Зол отов а  зазн ачає, щ о  конструкції тип у Квітів*- не можна  
вваж ати  сам остій н и м и  м оделям и, б о  ц е зал еж н і ф орм и [7, с.196]. Разом  з  тим  
в о н а  в и зн а є  о к р ем и м и  м о д ел я м и  к в а н т и т а т и в н і утвор ен н я  т и п у  «Книжок 
багато». П о д іб н е  м іркування Г .О .З о л о т о в о ї не м ож на вваж ати підставою  для  
т о г о ,  щ о б  н е  в и зн а в а т и  іс н у в а н н я  т а к и х  к о н с т р у к ц ій . У т в о р ен і в ід  н азв  
н а в к о л и ш н ь о ї д ій с н о с т і, ц і в а р іа н т и  в и р а ж а ю т ь  н ер озч л ен ов ан и й  с у б ’єкт і 
п р е д и к а т :  «Вечорів!». «Ночей!». «Вітрів!» і  т о м у  м о ж у т ь  б у т и  в и зн а н і 
о д н о к о м п о н ен тн и м и  ґеш тивним и ствердж увальним и реченням и. Утворені в ід  
н а зв , п о в ’язан и х з  о со б а м и , вони  м ож уть  м ати  окрем і ф орм и для  вираження  
с у б ’єк т а  при ім ен н и к о в о м у  п р е д и к а т і, як -от: « У мене почуттів!». «У мене_ 
переживань!» Т о м у  такі ґенггивні варіанти м ож на визнати двокомію неитіш мн.

В р а х у в а н н я  к о м у н ік а т и в н о г о  а с п е к т у  с т р у к т у р , зв  я зк у  п л а н у  
в и раж ен н я  з  п л ан ом  мислення т а  д ій сн іст ю , дозв ол я є аналізувати речеашя за  
г р а м а т и ч н и м и  (м о р ф о л о г іч н и м )  х а р а к т е р о м  п р е д и к а т а : 1 )д іє с л ів т . щ о  
в и р а ж а ю т ь  д ію  п р едм ета  чи о со б и ; ст ан  п р ед м ет а , о со б и  чи середовищ а. 2) 
а д ’єктивні, щ о вираж аю ть ознаку пред мета, о со б и  чи середовищ а: 3) субстантивні, 
щ о містять ідентиф ікаційну т а  кваліф ікаційну характеристики осіб  та предметів
4 )  прислівникові (щ о характеризую ть стан  предметів та  осіб) і 5) квантитативен 
речення, предикативною  ознакою  яких є  кількісне вираження осіб чи предметі»

 ̂  ̂ Т аким  чином , традиційний п оділ  речень на односкладні та двоскладш
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відходить на другий план. П роте більш ість учених все-таки  вваж аю ть 
односкладні речення окремим синтаксичним типом, що має свою специфіку як 
на формально-граматичному, так і на формально-семантичному, на власне- 
семантичному та власне-комунікативному рівнях, порівняно з двоскладними 
структурами.

Найбільш дискусійним у теорії односкладних речень залишається все 
ж питання про іменні односкладні структури. По-перше, не з ’ясовано до кінця 
суті та об’єму категорії іменної односкладності. Деякі мовознавці, наприклад, 
обмежую ть цю категор ію  ном інативним и розповідним и реченнями 
(М .О .П єш ковський. А .М .Руднєв, О .С .П опов), інші розгляд аю ть серед 
номінативних і спонукальні речення (В.В.Бабайцева, П.О.Лекант, П.С.Дудик). 
треті до розряду іменних односкладних речень зараховую ть ґенітивні та 
прийменниково-відмінкові конструкції (О.О.Ш ахматов, П.О.Лекант та ін.).

Крім того, семантичний принцип класифікації спричиняє подекуди 
сплутування синтаксичних значень різних типів речень, що унеможливлює 
розуміння власне синтаксичного, лексико-синтаксичного і комунікативного 
значень. Таким чином, поділ іменних односкладних речень «за значеннням». що 
о б ’єднує в одному ряду часто  р ізнопорядкові синтаксичн і одиниці — 
недосконалий.

Вперше наукову  класиф ікац ію  іменних односкладних  речень 
запропонував 0 .0 .Ш ахматов. В основу класифікації він поклав дві граматичні 
ознаки: 1) подібність синтаксичної функції головного члена односкладного 
речення до функції головних членів двоскладного речення - підмета або присудка;
2) спосіб м орф ологічного  вираж ення головн ого  члена. У результаті
О.О.Ш ахматов поділив іменні односкладні речення на два типи: 1) безприсудково 
підметові та 2) присудково-безпідметові. Н а другому етапі класифікації в рамках 
безприсудково-підметових речень учений виділив іменні номінативні (« Н очь»). 
кількісно-іменні ( « Три часа у т р а » ), іменні ґенітивні (« Н и ч его  х о р о ш е го » )  та 
прийменниково-відмінкові (« В м ес т о  п р е д и с л о в и я У рамках присудково- 
безпідметових О .О .Ш ахм атов виділив іменні особові (типу «П о д л е ц '») та 
предметні (типу «П уст яки !») [1, с.86]. Крім того, окремою групою О.О.Ш ахматов 
вваж ав вокативні речення, головним  членом яких є емоційно забарвлене 
звертання [1, с.86].

Сучасні дослідники синтаксису не приймають повністю шахматівської 
класифікації, зазначаючи, що вона «позбавлена внутрішньої граматичної основи, 
позбавлена ц ілісності й єдності си н такси ч н ого  критер ію » [3, с.103]. 
Непослідовність класифікації іменних односкладних речень, запропонованої
О.О.ЦІахматовим, полягає в тому, що під поняття «підмет» потрапили і непрямі 
відмінки «прийменниково-відмінкові форми», «Генітиви» та «вокативи». По- 
друге, поділ за морфологічним принципом також не витримувався, оскільки 
номінативні форми потрапляли до різних типів «безпідметово-присудкових» 
та «безприсудково-підметових» речень. Крім того, значення «буттєвості», взяте 
за основу як додатковий критерій, охоплює також не всі типи речень, а л и ш е 
номінативні і ґенітивні структури розповідного характеру.

О.М.Пєшковський зараховував до іменних односкладних речень лише 
ті синтаксичні конструкції, в яких, на думку вченого, виявляється значення 
«присудковості», тобто значення буття, існування. Він зазначав, що лише буттєвс 
значення «могло надати називному відмінку окремої думки» [8, с.408]. Таким
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чином, категорія іменних односкладних речень у трактуванні О.М.Пгапсовського 
виявилась звуженою до рамок розповідних номінативних речень (екзистенційн 
вказівні та називні). Інші типи іменних речень були лише визначені але не 
проаналізовані.

Н айбільш  інтенсивно розроблялася класифікація іменних 
односкладних речень в середині 50-х pp. Учені дещо розширили рамки 
номінативних речень, проте, в основному, обмежували іменні односкладні 
речення лиш е ном інативним и структурами (див. праці В.В.Бабайцевої 
Ф.К.Буженика та ін.). Ґенітивні речення В.В.Бабайцева зарахувала до особливого 
різновиду безособових речень (з еліпсисом дієслова буття) [9. с.82].

Однією з найповніших класифікацій іменних односкладних речень є 
класифікаця П.О.Леканта. В основу класифікації учений поклав структурні 
особливості іменних односкладних речень та спосіб вираження головного члена, 
виділивши на цій основі два типи речень: номінативні й генітивні. Таким чином, 
вперше після праць О.О.Ш ахматова до розгляду іменних односкладних речень 
були зараховані Генітивні речення, які зайняли в цій системі повноправне, 
самостійне місце [10, с.40-66]. П.О.Лекант при характеристиці генітивних речень 
намагався врахувати і особливості їх граматичної форми, і особливості їх 
структури (розчленованість/ нерозчленованість), і певні функціональні та 
семантичні різновиди, формально-семантичні співвідношення з іншими типами 
односкладних речень.

Таким чином, Генітивні речення, на нашу думку, репрезентовані в 
українській мові двома структурними підтипами: 1) «ґенітивні речення з 
імпліцитно вираженим квантитативним компонентом» та 2) «ґенітивні речення 
з експліцитно вираженим квантитативним компонентом».

У результаті аналізу ми прийшли до висновку, що між ґенітивними 
та ґенітивно-квантитативними реченнями існує тісний зв’язок. Безперечно зв’язок 
кількісно-іменної структури ґенітивно-квантитативного речення з експліцитним 
вираженням та  ґенітивної з імпліцитно вираженим кількісним компонентом 
простежується як у плані їх походження (ґенітивні речення можуть бути визнані 
як вторинні побудови), так  і в плані їх структурно-семантичної та 
функціонально-комунікативної близькості на сучасному етапі. Через те у нашому 
дослідженні ми розглянули два абсолю тно окремі структурно-семантичні 
різновиди ґенітивних речень (з імпліцитно вираженим квантитативним  
компонентом) структурної схеми Ngen та ґенітивно-квантитативні речення (з 
експліцитно вираженим квантитативним компонентом) структурної схеми Ngen 
quantit.
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language.
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Томусяк Л.М.

Д О  П И Т А Н Н Я  П Р О  ТЯ Ж ІН Н Я  ЯК О С О Б Л И В И Й  в и д  
С И Н Т А К С И Ч Н О Г О  ЗВ 'Я ЗК У

Конструкції типу »Б рат  леж ав хворий», «С ест ра застала брат а хворим» 
здавна привертали увагу вчених у плані визначення позиційної структури 
головних та другорядних членів речення. Цікавило дослідників і питання про 
синтаксичний зв’язок компонентів у подібних конструкціях.

Перші зауваження щодо зв ’язку слів у цих синтаксичних побудовах 
знаходимо ще у О.О.Пєшковського: «У сполученнях «.прийшоввеселий», «повернувся 
вт ом лен и й »  маємо величезне синтаксичне зміщення: прикметник залишає 
нормальну точку опори - іменник - і зчіплюється з дієсловом» [4. с.225]. Учений 
говорить, що в цьому випадку «ми маємо цікаве поєднання керування і 
узгодження», «прикметник взагалі тягнеться до іменника», однак «через 
предикативність він частково відривається від підмета і поєднується зі зв’язкою»[4
с.209, 200].

Це «величезне синтаксичне зміщення», очевидно, і було перш за все 
прийнято до уваги Л.А.Булаховським, який першим виділив так зване «тяжіння» 
в особливий тип синтаксичного зв’язку: «Менше, ніж всі інші (зв’язки - Л.Т.), 
значення і поширення має тип зв’язку, який можна назвати тяжінням. Він являє 
собою граматичну пару з дієслова і прикметника, узгодженого з дієсловом у 
числі та роді» [1, с.267].

Однак Л.А.Булаховський тільки намітив цей тип зв’язку, не з’ясувавши 
до кінця його синтаксичної природи. Залишається незрозумілим, наприклад, у 
якому віднош енні перебуває цей зв ’язок до узгодження та інших типів 
синтаксичної сполучуваності.

«Зі смислового боку цей зв’язок позначає, яким є предмет-підмет у момент 
здійснення дії, що приписується йому присудком» [1, с.267], - пише 
Л.А.Булаховський , проте сам цей предмет-підмет залишається поза увагою 
вченого. П еребуваю чи у полоні загалом  правильного твердження, що 
«встановлення... залеж ності найчастіш е здійсню ється бінарно (парами 
повнозначних слів)» [1, с.265], Л.А.Булаховський виділяє зв’язок лише дієслова з 
прикметником, не торкаючись питання про залежність цього ж прикметника від 
«предмета-підмета». При замовчувані цього моменту залишається незрозумілим, 
від чого ж залежить та чи інша форма роду такого прикметника, наприклад, при 
поєднанні його з дієсловом у теперішньому часі: с л у х а є  задоволений / слухає  
задоволена. Тому В.В.Виноградов у передмові до академічного «Синтаксису», 
викладаючи суть вчення Л.А.Булаховського про так зване «тяжіння», ще раз 
підкреслює, що «з’язком цього типу виражається стан підмета у момент здійснення 
названої присудком дії» (виділено Л.Т.) [2, с.25] і наводить приклад з додаванням 
уже третього компонента, як-от: М ат и  ходила щаслива.

П одібно до Л .А .Б улаховського  трактує тяжіння і російський 
мовознавець М.М.Баженов. Розглядаючи цей тип зв’язку як «підтип прилягання 
У ш ирокому розумінні цього терміну», він пише: «Тяжінням називається 
смислова залежність від присудка прикметників, дієприкметників, числівників, 
займенників, які формально узгоджуються з підмеТом, проте не є означеннями 
Щодо нього» [6, с.494].
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З таким тлумаченням тяжіння, на нашу думку, не можна погодитись 
однозначно. Так, видається не зовсім правильним зарахування тяжіння до 
прилягання, яке розглядається вченим як «смисловий зв’язок між словами у реченні 
при відсутності Формальної (виділено Бажеиовим) залежності одного слова (чи 
групи слів) від іншого слова (чи комплексу слів) [6. с.493-494]. Якщо визнати 
повну формальну незалежність прикметників від дієслів у цих сполученнях, тоді 
як пояснити появу тут форми орудного предикативного: Б ат ько  п оверн увся  
вт ом лений/ втомленим?

Цікаве розв’язання цієї проблеми знаходимо і в І.П.Распопова. Учений 
також виділяє тяжіння як особливий вид синтаксичного зв’язку, послуговуючись 
терміном Л.А.Булаховського, однак дещо в іншому тлумаченні. І.П.Распопов 
розуміє тяжіння значно ширше і визначає цей зв ’язок як такий «різновид 
підрядного зв ’язку, який виражає семантично зумовлене намагання одного з 
ком понентів синтаксичної конструкц ії сп іввіднести свій зм іст з іншим 
компонентом через третій компонент, з яким обидва вони також перебувають у 
певному зв’язку [5, с.40] .

Таким чином, суть і незвичайність зв’язку тяжіння, на думку дослідника, 
полягає в тому, що цей зв’язок поєднує не два компоненти, як звичайно, а три. 
Графічно цей зв’язок він зобразив так:

Бат ько повернувся  вт омлений- /им

Проте І.П.Распопов не взяв до уваги того факту, що подібний тип 
зв ’язку виходить за межі відношень між підметом, присудком і «тяжіючим 
означенням». Так, наприклад, * у реченні П ерш ою  прокинулась Кат ерина  
(І.Вільде) присудок (дієслово-зв’язка) виражений неперехідним дієсловом, тоді 
відношення вказаного зв’язку охоплює підмет, тяжіючий член і зв’язкове 
дієслово Якщо ж присудок виражений перехідним дієсловом, то відношення 
охоплю ю ть присудок, о б ’єктний пош ирю вач і тяж ію чий означальний 
поширювач, напр.: В он а заст ала  б рат а  хвори м  (І.Вільде).

Суть цього явища Л .Д .Чеснокова вбачає в тому, «що регулярний 
бінарний підрядний зв ’язок ускладнюється третім , синтаксично зумовленим 
компонентом (виділено Л.Т.), який залежить від перших двох, сполучуваність 
останніх з цим третім зумовлена синтаксично» [9, с.15]. Таку трьохчленну 
конструкцію вона пропонує назвати «різночленною супідрядністю на рівні 
речення» [9, с.10].

Л .Д .Ч еснокова вирізняє декілька типів цього зв ’язку залеж но від 
способу вираження компонента з подвійним синтаксичним зв’язком - дуплексивом. 
Його суть вона вбачає в тому, що «носій подвійного зв ’язку частиною своїх 
граматичних категорій розкриває залежність від одного слова, іншою частиною 
граматичних категорій - від іншого слова [7, с.51]. Частина словозмінних форм 
пов’язується з іменем, а інша - з дієсловом. З в ’язок дуплексива, вираженого 
орудним відм інок ім енника, з д ієсловом  Л .Д .Ч есн о к о в а  ви зн ач ає  як 
конструктивно-зумовлене керування. З в ’язок дуплексива з прямим об ’єктом 
«проявляється в уподібненні форм роду і числа (або тільки числа) предикативного 
означення з відповідними формами іменника-додатка» [7, с.54]. Якщо ж дуплексиїз 
виражений прикметником в орудному відмінку, то тоді цей зв’язок, на її думку-
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с НСШ.В....М узгодженням. Зв’язок душіексива у формі знахідного відмінка з прямим 
додатком розглядається нею як повне узгодження, а з дієсловом - як вторинне 
прилягання. За умови вираження душіексива незмінною формою він пов ячується 
з дієсловом приляганням [8, с.66-69].

Така диференціація подвійного синтаксичного зв’язку видається нам 
дещо ускладненою.

П рирода цього незвичайного синтаксичного зв ’язку знайшла 
відображення і в працях українського мовознавця І.Р.Вихованця. Називаючи 
його «подвійним предикативним зв’язком», дослідник звертає увагу на тричленний 
характер цих конструкцій, зазначаючи при цьому, що «тричленні структури 
становлять специфічне синтаксичне утворення, в якому два бінарних членування 
(підмет + повнозначне дієслово і підмет + прикметиик-присудок)... Друга пара - 
підмет + прикметник-присудок - із синтаксичного погляду неоднозначна і набуває 
однозначного витлумачення тільки в рамках тричленної структури» [3. с.29].

На нашу думку, найближче до вказаної проблеми підійшли дослідники, 
які розглядають синтаксичні зв’язки не на рівні словосполучення, а саме на рівні 
речення виділивши прислівні та неприслівні зв’язки (див., напр.: Гр. - 80, Синтаксис 
сучасної української мови. Проблемні питання та ін.).

Тяжіння як окремий вид неприслівного зв ’язку знаходить своє 
відображення тільки на рівні речення і не може розглядатися серед різних типів 
прислівного зв ’язку (узгодження, керування, прилягання тощо), оскільки не 
виявляє у двослівному словосполученні своїх специфічних особливостей.

Перебуваючи у залежності від підмета чи об’єктного поширювача і 
від дієслівного присудка, «тяжіючий» член ніби конденсує в собі властивості 
двох членів речення - означального та обставинного поширювачів: по відношенню 
до імені він виконує ф орм ально вираж ену атрибутивну функцію, а по 
відношенню до дієслова-присудка - обставинну, оскільки тісно пов’язується з 
ним за змістом (тому в літературі цей член речення називають «суміщеним», 
«конденсованим» та  ін.). У комплексі ці атрибутивно-обставинні відношення 
характерні для зв’язку тяжіння.

Розрив безпосереднього контакту означення з підметом і новий 
кон такт з другим членом предикативної пари сприяє породженню інших 
синтаксичних відношень між цими членами. Синтаксичний зв’язок, який виникає 
при цьому, є результатом «синтаксичного зрушення», або «синтаксичного 
перерозподілу», в межах структури речення.

Ф ункціоную чи у реченні і займаю чи здебільшого позицію після 
дієслова-присудка, дуплексив не розриває відношення з підметом (чи об’єктним 
поширювачем) і в зв’язку з цим не закріплюється повністю і за дієслово. Однак 
саме його зв’язок з дієсловом призводить до зміни відмінкової форми дуплексива 
( на орудний відмінок). Вживання дуплексива у формі непрямого відмінка ще 
більше порушує його формальний зв’язок з підметом (чи додатком) і свідчить 
про посилення зв ’язку з дієсловом ( В ін  п іш ов серди т и м ; В ін п обачив брат а  

серди т и м ).
Таким чином, послаблення зв’язку дуплексива з підметом чи об єктним 

поширювачем виникає через невідповідність їх відмінкових форм. Ор\днии 
предикативний є результатом виникнення нового зв язку у реченні, який, на
нашу думку, варто кваліфукувати як тяжіння.

Такий подвійний зв’язок зумовлений комунікативною настановою та
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актуальним членуванням речення (інтонацією та словопорядком).
Однак конструкції з цим особливим зв’язком як на структурному 

рівні, так і на семантичному мають неоднотипний характер. Враховуючи характер 
синтаксичної сполучуваності дієслова-присудка у структурі речення, в тому числі 
і в реченнях з дуплексивами, варто розрізняти облігаторні і факультативні 
компоненти речення, перші з яких зумовлені валентно, інші - ні.

Облігаторність чи факультативність дуплексива визначається двома 
основними ф акторам и: лексичним  наповненням  д ієслова-присудка і 
комунікативною настановою висловлення. Ці фактори належать до різних рівнів. 
Найбільш поверхневим, мінливим є фактор комунікативної настанови: він діє 
тільки у сфері мовлення. Дія цього фактора полягає в тому, що дуплексив, будучи 
факультативним для дієслова (його факультативність визначається лексичним 
значенням дієслова), при певному комунікативному завданні є необхідним для 
висловлення, і його зв ’язок з дієсловом у цьому випадку сприймається як 
обов’язковий. Однак ця облігаторність тимчасова, вона не торкається специфіки 
сполучуваності дієслова. Порівняймо: Я не х о ч у  пускат и його  від себе у  світ таким  
слабовільним  (І.Вільде) // Я  н е х о ч у  його пускат и від себе у  світ.

Д ієслово п у с к а т и  характеризується  відсутністю  о б о в ’язкового 
поєднання з дуплексивом (слабовільним ), однак у першому реченні наявність цієї 
форми необхідна, і ця необхідність зум овлена ком унікативним  завданням 
висловлення. О чевидно, слід розм еж овувати  поняття обл ігаторно ї і 
ф акультативної сполучуваності з точки зору акту ком унікації і поняття 
облігаторної і факультативної сполучуваності як внутрішню властивість слів і 
словоформ.

В акті комунікації не може бути факультативних, необов’язкових 
компонентів, оскільки якщо деякі компоненти не потрібні для повідомлення, то 
мовець не буде їх використовувати. Виходячи з цього, будь-який компонент 
речення, що несе інформативне навантаження, є обов’язковим.

О бл ігаторн ість  чи ф акультати вн ість  дуплексива на рівні 
комунікативному слід відмежовувати від облігаторності і факультативності 
цього ком понента на рівні структурном у, хоча між ними є постійні 
співвіднош ення: ф ак ультати вн ість  в ком ун ікати вн ом у  аспекті завж ди є 
ф акультативн істю  і в аспекті структурном у; обл ігаторн ість  в аспекті 
структурному завжди є облігаторністю  і в аспекті комунікативному, але не 
навпаки: облігаторність у комунікації не завжди відповідає облігаторності в 
структурі.

Облігаторність чи факультативність на рівні структурному - це прояв 
внутрішніх властивостей словоформ. Так, у реченнях з дуплексивами, де роль 
присудків виконую ть д ієслова в в а ж а т и , н а з и в а т и , п р и з н а ч а т и  і под., 
функціонування дуплексива є обов’язковим і на структурному рівні. Напр.: Й ого  
(Х ом к у) пост ановили ст орож ем  у  кон т орі (П.Мирний). В ули к  я  н а зва в  би ідеалом  
суспільного порядку, [в ньом у п анує абсолю т на дисципліна) (Р.Іваничук). Гейне ввалсав  
своє вигнання високою ж ерт вою  для Бат ьківщ ини  (Р.Іваничук).

Речення зазначеного типу не можуть вж иватися без дуплексивів, 
оскільки в лексичному значенні вказаних дієслів передбачається зв’язок не лише з 
о б ’єктом, але також  з дуплексивом . У таки х  кон струкц іях  дуплексив є 
облігаторним на всіх рівнях.

І навпаки, речення, до складу яких входять перехідні д ієслова з

154



факультативною сполучуваністю дуплексива, легко членуються на два окремих 
повідомлення. Напр.: Н іхт о не бачив Ш т еф ана заж уреним  (І.Вільде) / / Ніхт о не 
бач и в  Ш т еф а н а , щ об він б у в  за ж у р ен и м . М е н е  переносили  в х а т і сонним  
(О.Довженко) // Коли мене переносили в хат у, я  був  сонний.

В раховую чи облігаторність / факультативність дуплексива на 
структурному рівні у вказаних конструкціях, пропонуємо розрізняти сильне і 
слабке тяжіння. Дуплексиви, які є обов’язковим компонентом у структурі речення 
пов’язані сильним тяжінням; і навпаки, дуплексиви, факультативні у структурі 
речення, пов’язуються слабким тяжінням (їх вживання в реченні безпосередньо 
пов’язане з комунікативним завданням мовця).

Таким чином, з в ’язок тяж іння, який фіксується у реченнях з 
дуплексивами, є окремим типом синтаксичного двоспрямованого непрнслівного 
зв’язку. Відповідно до традиційного поділу синтаксичних зв’язків на сильні та 
слабкі (враховуючи передбачуваність / непередбачуваність, обов’язковість / 
факультативність тощо) тяжіння як особливий тип синтаксичного зв’язку також 
буває сильним та слабким.
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This article is devoted to the problem of a special type of doubl- 
sided syntectical connetion which is stood out against a back-ground 
of the sentence. This connection can’t be considered among the 
different types of advirbial connection, as it doesn’t realize its 
specific peculiarities in the combination of two words.
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Алла Новосёлова, 
Ю лия Гречковская

О СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ ТАМАРЫ  СЕВЕРНЮ К

Известная украинская поэтесса Там ара Севернюк, лауреат 
литературной премии имени Дмитра Загула., автор поэтических сборников «Серце 
вміє співати», «На ранковій землі», «Луни дня», «Срібна папороть», «Джерельні 
веретена», «Злам», «Летить душа наївна» и других, написала три книги на русском 
языке. Это поэтические сборники «Озарение августом» (1985 г.), «Милосердие» 
(1988 г.) и «Заглянуть в озябнувшее сердце...» (1995 г.). Аннотации к ним отмечали: 
«Значимость поэзии Т.Севернюк в ее общечеловеческой обеспокоенности: что 
Время делает с нами? что мы делаем с ним? Это предельно искренняя поэтическая 
летопись человеческого сердца, его духовного становления, сопротивляемости 
всему, что есть душевная бесполость, глухота. В стихах с неподдельной 
страстностью звучит утверждение наивысогих жизненных ценностей - добра, 
милосердия, красоты, любви» (2, с.4).

Цель настоящего исследования - проанализировать индивидуально
авторские слова, созданные поэтессой и не зафиксированные ни одним словарем 
русского языка, выделить среди них наиболее продуктивные типы и определить 
способы словопроизводства, а также словообразующие средства, участвующие 
в образовании этих речевых единиц-.

1. Самую многочисленную группу среди новообразований, 
функционирующих в поэтических произведениях Т.Севернюк, составляют 
сложные прилагательные, образованные «способом чистого сложения» (8, с.318). 
Эти новые единицы, созданные путем соединения основ двух слов, как правило, 
активно появляются в поэтическом контексте и художественной прозе. «Ни один 
писатель, - констатирует исследователь В.В.Лопатин, - не обходится без 
«естественного новаторства» в создании таких слов» (6, с .78). Высокая 
продуктивность подобных инноваций объясняется теми большими творческими 
возможностями, которые заложены в самой системе словообразования сложных 
прилагательных и которые способствуют созданию «самых неожиданных и 
единственных в своем роде эпитетов, воспринимаемых, однако, не как 
словообразовательные монстры, а скорее как естественные слова языка» (7, с.78). 
Другим существенным свойством сложных прилагательны х, такж е 
способствующим их продуктивности, лингвист М.А.Бакина считает, с одной 
стороны, краткость формы (развернутые определения сливаются в одно), с другові 
- ёмкость семантики, которая представляет собой сложное соединение значений 
двух или более простых слов (5, с. 118).

Новое слово поэтессы - это лексической синтез, объединяющий значения 
двух узуальных слов в качественно новую й, в ряде случаев, осложненную 
экспрессивностью речевую единицу. В собственно структурном отношении 
(сложение двух основ) новообразования не представляют большого интереса, 
куда более важна смысловая наполненность нового слова, ибо именно в ней 
заложен индивидуальный характер.

 ̂ 1). В первой подгруппе рассматриваемых речевых единиц компоненты 
сложении находятся, как правило, в отношениях подчинения: один из них 
уточняет, дополняет значение другого. Ср.: внезапно-ог.тряя боль (1. с.5),
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прозрач но-р анни е лучи (1, с.10), прозрачно-тсддый дождь (1. с.19),
вечный календарь (1, с.35), обреченно-преданная любовь (1. с.47),
телеграммы (1, с.58), гулко-необъятный мир (1, с.68). мдумчино-зибгня сумрак
(2, с.58), страстно-молодая мама (2, с.91). бесценно-ушелтне ^ии (2. с. 108).
обреченно-счастливое лицо (3. с. 160).

«И от внезапно-острой боли/ Острей и зорче станет взгляд/. И ты 
почувствуешь невольно,/ Что дух твой замкнутый - крылат..л» (Озарение 
августом); «К восходу дня7 К лучам прозрачно-раншш/ Иду, светясь, открыта и 
легка...» (Зов); «Когда взрывают стужу почки/ И зреют солнечные дни7 Без 
телеграмм печально-срочных/ В родные окна загляни» (Когда взрывают стужу 
почки...); «Удержавшись над жизни обрывом,/ Не вверяясь, как прежде судьбе, /Я  
с лицом обреченно-счастливым/ Шла, ведомая верой к тебе» (Удержавшись над 
жизни обрывом...).

2). Выделяются сложные прилагательные с настолько близкими по 
смыслу компонентами, что их можно признать контекстными синонимами: 
составляющие их части не противоречат друг другу ни в стилистическом. ни в 
семантическом плане. Ср.: бессидьно-сдабы плечи (2, с.11). задумчиво-тихи лопухи 
(2,с.57).

«Ужель порывы сердца измельчали/ И  так бессильно-слабы наши шесчи,/ 
Что не поднять на них - земли печали/ И эту землю успокоить нечем?» (Здесь нет 
звонка. Незаперто жилище...): «Вдоль полотна, задумчиво-тихи/ (Как влажный 
вздох умытой половицы),/ Глядят на солнце, щурясь, лопухи,/ И солнце мягко 
золотит им лица» (В тени дорог).

3). В поэзии и художественной прозе весьма продуктивны сложные 
новообразования-прилагательные, компоненты которых выражают цветовую 
характеристику (5, с.119). Однако, как показало исследование, подобные слова 
единичны в поэтических произведениях Т.Северню к, к том у же цветовую 
характеристику может выражать иногда только один из компонентов сложения: 
темно-оранжевый шорох (2, с. 175), бело-оробелое тело (2, с Л 25), нежно-адьж 
рот (2, с. 137).

«Из осени помню лишь свет ее зыбкий, далекий,/ И темночэранжевьж,. 
с запахом горечи, шорох...» (Снег и рябина); «Смотрю на них и думаю о  т о м / 
Что век цветенья - краткая осада,/ Где юность дышит нежно-алым ртом /И  седина 
еще не прячет взгляда...» (Первые цветы).

2. Значительную  группу среди индивидуально-авторских слов, 
созданных поэтессой, составляю т сложные слова, образоваттные способом 
чистого сложения без интерфиксов. В этих словах составляющие их компоненты 
формально находятся в отношениях сочинения, однако они не одинаковы в 
семантико-стилистическом плане. Среди них выделяются:

1). Сложные существительные, в которых один из компонентов 
является носителем эмоциональной оценки, причем он может находиться как ка 
первом месте: птицы-слова (1, с. 13), так и на втором: жизнь-охотница (2, еЛ08), 
память-собор (2, с.111).

«На открытой странице - /Тепло человечности./ Рвутся птицы-слова/ В 
покоренную высь» (Баллада о красном всаднике); «Самому черту не подвести,/ 
Хоть и очень, очень знать захочется../ Но поставит знак в конце пути/ Не твоя - 
чужая жизнь-охотница» (Что поставит жизнь в конце пути...); «А усталью вещи 
так преданно смотрят в упор,/ Так призывно молчат недочитанных книжек
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страницы./ И опять и опять возвращаешься в память-собор/ И лепечешь слова, 
* как молитву, что все - повторится...» (Разве это стихи, если слово - что гвозди в 

ладонь?).
2). Сложные слова, состоящие из таких словообразующих основ, 

которые находятся в равных сем а нтико-стилистических отношениях. Они не 
имеют оценочного компонента, но, соединенные вместе, представляют собой более 
объемное в смысловом отношении понятие: переклички-перезвоны (2, с.55), 
рассвет-закат (3, с.206), закат-рассвет (3, с.206).

«Вспомним росный запах косовицы,/ Переклички-перезвоны кос» 
(Праздник); «Рассвет-закат. Бугрятся волн каскады./ Закат-рассвет. И пенятся у 
ног./ Наверно, я и выбрала закаты/ За то, что в них живет рассветов ток» (Люблю, 
люблю - как дети любят в детстве...).

3). Сложные сущ ествительные, второй ком понент которы х 
представляет собой уменьшительно-ласкательную форму первого. Такие 
образования являются одной из отличительных стилистических особенностей 
поэтического языка Т.Севернюк. Ср.: тропа-тропиночка (2, с.89), ветер-ветерок 
(2, с. 149).

«Снега... Снега.../ Как версты - меж снегами - Бежит тропа-тропиночка 
строки./ Так холодно,/ Что не помочь стихами,/ Не греет слово./ Хочется - руки» 
(Снега... Снега...); «Случайный ветер-ветерок/ Едва пронесся - зарябило,/ 
Залихорадило, забило.../ Что ж это было? Что?/ - Урок...» (Урок).

3. Характерной особенностью словотворчества поэтессы является 
создание новообразований - отглагольных имен существительных на -нъе, -ье со 
значением отвлеченного процессуального признака: взросленье (1, с. 15, 73), 
сверченье (2, с.40), несмущенье (2, с. 110), заснежье (2, с. 176), смерканье (3, с. 176).

«Жить земле, пока бегают дети,/ Опыляя взросленье веков» (Три 
монолога в мире); «...Пусть целый мир молчит,/ Но твой сверчок в твоей груди - 
сверчит,/Кому дано - поймет, о чем сверченье» (Сверчок); «Пора... Пора... Заснежье 
миновало./ Уже теплынь меняет дней наряд» (А может быть...); «И вот уже Осень. 
Но волосы прячут смерканье./ Не листья летят сквозь века,/ А - дыхание лилий...» 
(Нежность).

4. В поэтическом контексте весьма продуктивны речевые единицы с 
суффиксом -ость. Они имели широкое распространение в творчестве поэтов- 
символистов, а также в поэзии В.Маяковского, С.Есенина (4 ; 10). Современные 
поэтические новообразования на -ость, считает исследователь М .А.Бакина, 
создаются практически от всех относительных прилагательных, имеющих в 
основе конкретно-предметное значение (5, с.114). Одной из причин высокой 
активности в современной поэзии таких новообразований лингвисты считают 
их смысловую многоплановость. Однако в поэтическом языке Т.Севернюк 
подобные образования единичны: обескрыленность (1 , с.23), слепость (2 , с.17), 
жаркость (2, с.42).

«...Пусть,/ Пусть обрыв и паденье даже.../ Посграшней, чем опасный 
путь,/ Обескрыленность воли нашей» (В заколдованный жизни круг...); «Богата 
Русь убогими умами,/ Вольна на слепость к истинным дарам» (Витраж пятигорья); 
«Горят герани. Жаркость душу студит,/ Невинный вздох травинки - будто ток» 
(Нежность).

5. Подлинно поэтической находкой, усиливающей поэтический образ 
о огащающей идейное содержание стихотворных произведений, являются
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5 новообразования - безаффиксные существительные, или, как определяет их ряд 
исследователей, слова, образованные «нулевой суффиксацией» (9, с.ЗИ). Их 

] условно можно разделить на две подгруппы:
1). Обобщенно-отвлеченные слова, обозначающие психологическое 

состояние человека: выиск (2, с.38). «Что за причуды туманных чувств./ Выиск 
несоответствий?/ Жмется рань - к моему плечу,/ Я же - к плечикам детства...» ( У 
реки).

2). Новообразования, обозначающие явления природы: цветъ (1 , с.53). 
«Вокруг так много цвети всевозможной,/ А я смотрю на корни, чуть дыша,/ И 
почему-то к ним всего тревожней,/ Все осторожней тянется душа» (Раздумье). 
Это же существительное зафиксировано исследователями и в поэтических 
произведений С.Есенина: «... и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у 
попугая», «... не жаль души сиреневую цветь». Однако есенинское слово обозначает 
психологическое состояние поэта: «Липовая цветь - это период наилучшего

! душевного равновесия в жизни героя», - пишет лингвист Л.А.Шеронова (10, с. 133). 
В поэзии Т.Севернюк это новообразование служит для обозначения расцвета 
окружающей природы.

6 . Отдельной группой выделяются такие словоновшества поэтессы, как 
наречия. Все они образованы от соответствующих прилагательных: родниковый 
- родниково (1, с. 15), мятный - мятно (1, с.38), органный - органно (2, с.20) и др.

«О чем молчишь, задумчивое Слово,/ Когда, смешав с гремящей явью 
быль,/ Под жестким гнетом засух родниково./ Вдали от рек, шумит степной 
ковыл£>?» (Когда шумит ковыль); «Жгут листья - / Мятно пахнет дым» (Дым); В 
холоде ветра - закатные звуки./ Крест... Барельеф.../ А над ними органно -/ Синие 
фуги, зеленые фуги./ Вам эта вечная музыка,/ Анна» (Комарово).

7. Среди словообразующих средств, которые используются Т.Севернюк 
для создания новообразований, выделяются префиксы пере-: перетужить (2 , с. 106); 
пред-: предранний час (2, с.90); не-:невстреча (2. с. 138); компонент полу-: полумороз 
(2, с. 13), полутепло (2, с. 13); суффикс -ец: муравец (2, с.9), хранилец (2, с. 18).

«Уходит солнце высоко-высоко,/ И облака плывут со всех сторон,/ 
Перетужу беду свою до срока,/ Узнать бы только,/ Где начнется он...» (Уходит 
солнце высоко-высоко...); «Предранний час. Еще совсем темно» («Дольче вита»); 
«Что мне до них, коль со мной остается - прощанье?/ В радость - невстречи, и 
время, и бремя напастей» (И пусть...); «Весны несмелые приметы,/ Полутепло. 
полумороз» (Весны несмелые приметы); «Семь лоскутков бумаги со стихами.../ 
Чего хранить, коль мертв хранилец сам?../ Писали опись. Все - по номерам./ Стихи 
пропали. Пали не рабами» (Витраж пятигорья).

Таковы основные особенности словотворчества Тамары Севернюк. 
Индивидуально-авторские новообразования, наряду с другими экспрессивно
стилистическими средствами, помогают поэтессе подчеркнуть нужные оттенки 
смысла, выразить свое отношение к называемому.
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The article analyses the main types of author’s occasionalisms 
in poetic works of Tamara Scverniuk, namely, complex adjectives 
created by means of pure compounding; complex nouns of the type 
«birds-words»; words with the suffix -ость; non - affixal nouns; 
adverbs.
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І

Д Е М ІН У Т И В Н ІС Т Ь  У Х У Д О Ж Н Ь О М У  М О В Л Е Н Н І  
М .К О Ц Ю Б И Н С Ь К О Г О  ТА  О .К О Б И Л Я Н С Ь К О Ї

На відміну від розмовної мови, яка передає повідомлення безпосередньо, 
мова художньої літератури має здатність відтворю вати дійсність своїми 
специфічно стилістичним и засобам и з метою не лише номінативно- 
інформаційного, а й художньо-естетичного впливу.

Як зазначено у словнику л ітературознавчих  термінів, 
«індивідуальність творча — неповторна своєрідність творчої діяльності кожного 
видатного митця, зумовлена його світоглядом, талантом, життєвим досвідом, 
темпераментом і т.д. Творча індивідуальність письменника знаходить вияв у 
його творах» (5, с.167).

Г.К.Сидоренко вказує на те, що «стиль кожного письменника відповідає 
його творчому методу і неодмінно пов’язаний з конкретно-історичними умовами, 
в яких розвивається його творчість» (6 , с.9).

Психологія емоційного сприйняття дійсності людиною і вираження 
враження від цього сприйняття засобами мови є індивідуальною.

Як вважає М.О.Костенко, «індивідуальна художня манера — це та 
художньо-емоційна домінанта, яка виростає і формується в глибоко інтимній 
сфері художника і є виразом його духовного єства» (3, с.207).

У країнська мова дуже багата  на засоби емоційного вираження. 
Суфіксальний спосіб є одним із найпродуктивніших. Від багатьох іменників, в 
основному з конкретним значенням , за допомогою  специфічних суфіксів 
здрібнілості чи пестливості творяться так звані форми суб’єктивної оцінки.

Н а думку Черторизької Т .К ., «суфікси на означення здрібнілості 
характерні тим, що вони одночасно є носіями певних, більш або менш яскраво 
виражених, емоційних відтінків у значенні слова» (7, с.36).

Окрему групу емоційної лексики складають, яквважає М. А .Жовтобрюх, 
«слова, емоційність яких досягається засобами словотворення, використанням 
спеціальних суфіксів» (1, с.72).

Т .К .Черторизька виділяє як основні засоби-вираження категорії 
зменшеності (здрібнілості) демінутивні суфікси. Серед них - прості: -їж, -ок, - 
сць, -к-, -ц(е), -ен(я), і складні або похідні: -чик, -ичок, -очок, -ечок, -ичк(а), - 
очк(а), -счк(а), -инк(а), -иночк(а), -оньк(а), -еньк(а), -ньк(а), -очк(о), -ечк(о), - 
счк(о), -ячк(о) та деякі інші. Вони приєднуються до іменникових основ переважно 
конкретного, рідше абстрактного змісту» (7, с.37).

Таке розм аїття суфіксальних засобів зумовлене різноманітністю 
почуттів людини, які вона прагне реалізувати мовними засобами. Ці суфікси 
мають не лише емоційну, а й інтелектуальну та функціональну зумовленість. До 
того ж мовець добирає слова і за своєю індивідуальною психологією.

Спробуємо визначити діапазон цього індивідуального у чоловічому 
та жіночому мовленні. Об’єктами аналізу обрано варіанти художнього мовлення 
Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського.

У деяких працях автори досліджують засоби вираження емоційності, 
але не засвідчено матеріалів, де б здійснювалося порівняння мовлення чоловічого 
та жіночого.

Галина Горнж
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Найчастіше у новелах М.Коцюбинського знаходимо лексеми з суфіксом 
-к- на позначення зменшеності. Суфікс -к- в іменниках жіночого роду виражає 
відтінки і здрібнілості, й пестливості. Зокрема, з відтінком здрібнілості цей суфікс 
вживається у таких словах: халупка, хмарка, хат ка, борідка, муш ка, купка, ямка, 
парасолька, полянка. Напр.: «... причепурені дівчата купками прямували вулицею на 
дж ок» (Коц., т.ІІ, с.24). «Він несе в собі весь гомін землі, від т ихого бриніння мушки 
до гуркот у громуу> (Коц., т.ІІ, с.143).

У мовленні Ольги Кобилянської суфікс -к- також найчастіш е 
трапляється в іменниках жіночого роду. Переважають тут слова із суфіксами 
здрібнілості: ямка, м уш ка, хат ка, купка. Напр.: «В  х а т і тиш ина, м уш ка не 
забринить» (Коб., т.ІУ, с.505). «Але він не цурався т ого т ихого села, що м іж  своїми  
широкими полями конюшин і ж ит, з своїми хатками, критими соломою, виглядало, 
мов купка мушель з-посеред землі» (Коб., т.ІІІ, с.320).

В іменниках чоловічого та середнього роду суфікс -к- у творах 
М.Коцюбинського і О.Кобилянської є засобом вираження пестливості. Напр.: 
«Вони їздили по селах, ж ебрали де яєчко, де ж меню м уки або кукурудзи ...» (Коц., т.ІІ, 
с. 127). «... а з  густ о ї конюшини, потопаючи в ній по вушка, полохливо вист рибував  
високими скоками заєць і перебігав у  інші місця» (Коб. т.ІУ, с.423).

Для позначення предметів переважно малого розміру або здрібнілих 
обидва письменники послуговуються іменниками чоловічого роду із суфіксами 
-ик та -ок. Ці суфікси на позначення здрібнілості засвідчуємо тільки в авторському 
мовленні, що надає йому особливої виразності. Порівн.: «В'їхали в лісок»  (Коц., 
т.ІІ, с.63).«Кращ е було звернут и в ярок який чи видолинок»  (Коц., т.ІІ, с.97). «Стеж ив, 
як нісся ж овт ий халат ик пом іж  дом ами...»  (Коц., т.ІІ, с.230). «С анда вернула, лягла 
ще на часок на пост іль...»  (Коб., т.ІУ, с.423). « Гей, гей, гей, коники, гей, волики!» 
(Коб., т.ІУ, с.415).

Для позначення більшої міри здрібнілості і надання слову емоційно- 
пестливого забарвлення автори послуговуються такими складними суфіксами: - 
ечк-, -очк-, -ичк-. Напр.: «Він був  для мене наче паличка дириж ера...»  (Коц., т.ІІ, 
с.307). «С м іх дзвенів у  горлі, наче дзвіночки»  (Коц., т.ІІ, с.217). «С ьогодн і воює знову  
сонечка нема...» (Коб., т.ІУ, с.487). «Т ат у, т ат очку, мій лю бий...» (Коб., т.ІУ, с.487).

Характерним для художньої мови обох майстрів слова є вживання 
іменників з суфіксом -ІІН-, який є найменш емоційно забарвленим . У 
М.Коцюбинського знаходимо: криж ина, краплина, хатина^ копійчина, пташина. 
Напр.: « Я  кинув служ бу,... склав якусь копійчину і руш ив на село»  (Коц., т.ІІ, с.16).

Ольга Кобилянська частіше, ніж Михайло Коцюбинський, вживає слова 
з суфіксом -ин-, які позначають безвідносно такі предмети реального світу: 
шапчина, хатина, пташина. Напр.: «В она м ає на собі лише кож уш ину без р ук а в ів  і 
сардачину...»  (Коб., т.ІУ, с.500).

Зате у художньому мовленні М.Коцюбинського похідні від цього 
суфікса -ник-, -иночк- маю ть виразне значення здрібнілості з відтінком  
пестливості: новинка, торбинка, дівчинка, хвилинка, хат инка, хмаринка, хуст инка, 
волосинка, одеж инка. Напр.: «... а бліде, як  хм аринка, дівча немов вгадало його  
баж ання» (Коц., т.ІІ, с.272).

На відміну від М.Коцюбинського, у О.Кобилянської значно частіше 
категорія здрібнілості виражається такими простими і похідними суфіксами: - 
ен(я) * є,1(я)> -ат-, -ят-, -атк(о), -ятк(о) та ін.. за допомогою яких утворюються 
назви малих щодо віку істот, зокрема дітей, тварин, птахів та малих за розміром
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предметів: п т аш ен я т ка, т ел я т к а , д івч ат ко , хлоп 'я т ко , зв іря т а , оченят а, 
грош енят а, губенят а. За допомогою цих слів автори мають можливість передати 
лагідність і прихильність. Напр.: « М уж и к  удари в їх  добре, але звірята, очевидно 
помучені на добре...» (Коб., т.ІУ, с.359).« Вона вийшла ще саме в час за поріг і побачила, 
як мале дівчатко відходило» (Коб., т.ІУ, с.381).

Дещо рідше функціонують іменники з такими суфіксами у творах 
М.Коцюбинського: оченят а, кош енят ко, рученят а, нож енят а. Простежимо в 
контексті: «Н а дверях з хат и ст ояла вж е Людя, і п ідскакувала на своїх довгих ногах, 
і  прост ягала х у д і рученята до В ана» (Коц., т.11, с. 136). «П осеред хат и, на великому 
подвійному ліж ку, на білих ряднах, леж ит ь м оє кош енятко, уж е  посиніле» (Коц., 
тЛІ, с.175).

Знаходимо у письменника іменники з суфіксами -усь, -унь, які служать 
для надання мовленню інтимізуючого відтінку пестливості: дідусь, т ат усь. 
Порівн.: «Гляди ж , не забувай м ого  д ідуся /» (Коц.,т.ІІ, с.94). «Вона звернула блакитні 
налякані очі з благанням до бат ька: — Т ат усю ! т ат у сю І» (Коц., тЛІ, с.159). Також 
лише у творах М.Коцюбинського подибуємо, хоч і не часто, слова із суфіксом - 
чик: камінчик, папірчик, городчик, комірчик. Напр.: «Р оздер  сірий папірчик на дрібні 
шматочки і кинув додолу»  (Коц., т.ІІ, с.230).

У художньому мовленні М.Коцюбинського, так і в О.Кобилянської 
переважають іменники з суфіксами на позначення пестливості. Рідше трапляються 
прикметники і зовсім рідко — прислівники такого типу.

У новелах М.Коцюбинського переважають прикметники з суфіксом - 
еньк-. Частина з них має суто емоційне значення, тобто виражає суб'єктивне 
ставлення мовця до якості предмета без супровідних відтінків зменшеності: 
тоненький, вузенький, багат енький, маленький, молоденький, дрібненький. Напр.: 
«Н едаремно молоденький чорнявий піп виявляв усю  красу свого м 'якого голосу...»  (Коц., 
т.ІІ, с.31). Цей суфікс є продуктивним у творах обох письменників.

У О.Кобилянської досить продуктивні утворення з суфіксами -есеньк- 
, -оньк-, -ісіньк-, які надають прикметникам відтінку пестливості. Напр.: «Там  
т рави, трави! А все переміш ані з різним дрібоньким барвним цвіт ом» (Коб., т. IV, 
с.498).

У творах обох письменників трапляються випадки, коли прикметникові 
форми на -еньк- виражають суб’єктивну оцінку якості супровідно зі значенням 
зменшеності міри якості в предметі. За допомогою таких одиниць вдається 
передати вищий ступінь емоційного забарвлення. Напр.: «Сіяв дрібненький дощик. 
т ем рява знову ст авала густ іш ою »  (Коц., т.ІІ,.с. 107). «... коли нараз саме як ішла 
густ ою  стернею, корот кою дорогою , вузенькою ст еж ечкою, зачула над головою вгорі, 
м айж е у  хм арах, сумний зойк»  (Коб., т.ІУ, с.477).

Отже, вж ивання демінутивних суфіксів залежить від специфіки 
стосунків і від психологічного типу характерів.

Фактичний матеріал підтверджує, що в стилі обох письменників є деякі 
спільні ознаки у використанні засобів емоційності, але спостерігаємо й чимало 
індивідуального.

Х арактерним  є активніш е використання засобів вираження 
позитивних емоцій в авторській мові, аніж у мові персонажів.

У мові творів О .К обилянської ширше, ніж у М .Коцюбинського, 
представлена «емоційно суфіксована» група сліб, що виражаю ть родинні 
стосунки. Напр.: «Т ат у, т ат очку мій любий, на що ти лишив сирот у?» (Коб., т.ІУ,
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с.78). «М амию, і я  піду з  вами надвір» (Коб., т.ІІІ, с.369). Ця пестливість є засобом ! 
реалізації такої риси українського національного характеру, як голубливість.

Також часті форми здрібнілості та пестливості у звертаннях, а це. 
переважно пестливі форми імен, які надають мовленню колориту ніжності, мають 
інтимізуючу функцію. Напр.: «М арійко . не плач!» (Коб., т.ІУ, с.374). «... одинока я  
і  донька Сандра і три сини: Микольцьо. Ю зько. й Яниьо»  (Коб., т.ІУ, с.419).

У творах М.Коцюбинського таких прикладів менше: «— Івась...
Івашечко... Іванко... єдиний, ст огнала вона м іж  поцілунками» (Коц., т.ІІ, с.161)

О .К обилянська використовує також  народнопоетичні слова зі 
демінутивним суфіксом як засіб підсилення значення одного із слів стилістичного] 
повтору, напр.: один-однісінькищ дрібне-дрібоньке, низько-низенько.

Спостереження над мовою творів письменників, представників різної] 
статі, показали, що М.Коцюбинський частіше, ніж О.Кобилянська, вводить у 
свої твори такі слова, які набувають додаткового семантичного навантаження у 
контексті, переважно позитивного емоційного забарвлення.
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Endearing (diminution) as a stylistic category has its realization 
in addition by means of derivation manifesting itself differently in 
male or female speech, in belles lettres fiction inclusive. The spe
cific character o f dim inutive word-creation on basis o f  
M.Kotsjubynsky’s and O.Kobyljanska’s speech is being observed, 
and the conclusion about the diapason of suffix means, dependent 
on speaker’s psychology, has been made.
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Татьяна Шуришина, Наталья Танас

С Е М А Н Т И К А  Ц В Е Т А  В П О Э М Е  М .Ю . Л Е Р М О Н Т О В А  «Д Е М О Н »

«Нет неизменного закона добра: и 
добро, и зло определяются по- 
разному».

(Леви)

«М иссия Л ерм онтова -  одна из 
глубочайш их загадок нашей 
культуры».

(Д. Андреев).

«Поэтическое наследие М.Ю. Лермонтова таит еще множество загадок, 
для разрешения которых зачастую не хватает самых необходимых отправных 
сведений» -  отмечал Б.Т. Удодов в своей монографии, посвященной творчеству 
Лермонтова (9, с.9).

Действительно, Лермонтов -  довольно сложное явление в истории 
литературной жизни России. Поэт, проживший всего 26 лет и оставивший 

| относительно небольш ое литературное наследство, до сих пор остается 
! неразгаданной и до конца не понятой личностью.

В литературной критике творчества  Л ерм онтова, начиная с 
прижизненных публикаций и кончая сегодняшним днем, можно наблюдать 
острую борьбу мнений, подчас полностью противоположных. Сказанное прежде 
всего касается поэмы «Демон», одного из величайших произведений русской 
литературы 19 века, в котором отразились идейные основы всего творчества 
поэта и которым сам автор до конца 
жизни не был удовлетворен.

Лермонтовский «Демон» изучался в разных 
аспектах, но ни звуковая организация поэмы, ни семантика цвета, ни тем более 
их взаимодействие как отражение художественного смысла данного поэтического 
текста не нашли в научной литературе должного места, поэтому своей задачей 
мы считаем изучение поэмы «Демон» в аспекте фоносемантики, сосредоточившись 
на семантике цвета.

В своем исследовании мы исходим из того, что художественный текст -  
это сложное единство компонентов, связанных между собой замыслом автора в 
гармоническое целое. Любая заключенная в н?м художественная информация, 
так или иначе воздействующая на читателя, оформлена совокупностью языковых 
средств, которые выступают здесь как особая лингвистическая категория. Эта 
особенность связана, во-первых, с тем, что в художественном произведении факты 
языка, помимо коммуникативных функций, получают также и эстетические, 
превращая тем самым строевые элементы текста в материал искусства.

Обычно читатель видит главный смысл текста в словах, что обусловлено 
привы чкой и непреры вной критической оценкой читаемого, исходя из 
собственного опыта, т.е. собственной обусловленности и ограниченности. В то
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же время теперь уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что часто слова в 
поэтическом тексте только печальная необходимость, что утонченно-поэтическая 
информация, воздействующая на духовные структуры читателя, лежит за 
пределами слов, в подтексте.

Единицы разных уровней в различной степени способны нести 
эстетическую нагрузку, наиболее приемлемым в этом плане является вопрос о 
смысловой нагрузке звука.

Содержательность звуковой формы слова изучалась многими 
исследователями, среди которых прежде всего нужно назвать А. П. Журавлева, 
В.В. Левицкого, А. Н. Кондратова, Н. С. Воронина и др.

В качестве основы своего исследования мы избрали методику А.П. Журавлева, 
которая позволяет выявить цветофоносемантическую картину поэмы « 
Демон» на уровне подтекста, а учет символики установленных цветовых 
пространств поможет, как мы надеемся, установить более глубокие связи между 
языковыми средствами художественного текста с его глубинным смыслом.

Цвет как эстетическая и философская категория издревле считался символически 
значимым, что сознательно использовалось в богослужении, геральдике, алхимии, 
литературе и изобразительном искусстве. Видение мира в цвете -  одно из наиболее 
сильных человеческих ощущений.

При установлении символического значения цвета обычно исходят из- 
следующего: учитываются внутренние свойства каждого цвета, принимаемых 
интуитивно за некий объективный факт, символика
планеты, традиционно приписываемая этому цвету, учитываются связи, 
выводимые посредством логики.

В одном из словарей символов находим такое определение цвета: «Цвет 
символизирует силу, устремляющуюся вверх в соперничестве тьмы (или мрака, 
зла) и света (или просветления, силы и добра)» (5, с. 548). В то же время известно 
утверждение одного из известных исследователей творчества М. Ю. Лермонтова 
В. А. Архипова : « Демон -  не падший ангел, Демон -  не носитель зла, а отрицание 
зла... Демоническое отрицание родилось на земле, его проклятия были обращены 
не к небесному, а к земному. СВЕТ - таково имя этому адресату « (2, с. 12).

В связи с этим категория цвета в поэме Демон является, по всей видимости, 
главной составляющей ее философско-художественного содержания.

Наши исследования по указанному вопросу обнаружили, что на поверхности 
текста лежат светлые тона, они используются преимущественно в описании мира 
земного, который описывается яркими разноцветными красками. При этом 
нередко совмещаются разные, иногда контрастные цвета. Цветовая семантика 
создается не только прямыми наименованиями, (зеленый, золотой, белый), но и с 
использованием слов, ориентирующих на цветовое восприятие (темнеет, седые, 
кровавый и т. п.).

Текст поэмы представлен следующим цветовым рядом, где цвета расположены 
по степени частотности их употребления:

золотой -  белый (светлый, искрящийся) - зеленый и его оттенки -  синий и его 
оттенки, темные тона слегка просвечивают через эту палитру. Цветовые лексемы 
используются чаще всего в описании картин природы и при этом довольно часто 
с выраженной авторской оценкой (особенно это касается золотого и белого 
цветов). Пейзажи поэмы нарисованы словом так ярко, зримо, что все любуются 
и восторгаются ими, все, кроме Демона, ибо сердце его до встречи с Тамарой
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1было равнодушным, а очи незрячими.
В пространстве подтекста, наоборот, выявляются темные тона, поэтому 

(цветовой ряд вы глядит несколько иначе

черный -  белый -  красный -  золотой

Известно, что темные цвета означают материальную субстанцию и в данном 
случае могут истолковываться как факт отступничества Демона, погруженность 
его в грубую материальную стихию.

Наличие светлых тонов указывает на попытку «с небом примириться».
В христианстве, начиная с Оригена, распространена идея об апокатастасисе, 

то есть конечном восстановлении и спасении всякой твари, включая и осужденных 
на адские муки ангелов:

«Любое существо способно к добру, так и ко злу...». Если он мог принять 
добро, то это еще не значит, что он в действительности пожелал его и привел к 
осуществлению способность к добру. Согласно свидетельствам пророков демон 
был некогда добрым, в то время, когда обращался в раю божием среди херувимов. 
Но так как он обладал способностью к восприятию или добродетели или злобы, 
то в силу этого уклонился от добродетели и всем своим умом обратился ко злу» 
(6 ,с. 28).

В Библии говорится о том, что увлечение сынов божиих красотой дочерей 
человеческих есть падение, но для Демона -  это начало возрождения.

Увлечение лермонтовского Демона красотой Тамары позволяет ему встать на 
путь духовного возрождения, но встать на путь еще не означает идти по нему.

Наши наблюдения за цветовой картиной подтекста поэмы свидетельствуют о 
динамике черного цвета к темно-синему, а от него у светло-синему. Если считать 
цвета стадиями духовного переживания, то можно сказать, что лермонтовский 
Демон осветляется в своем стремлении к свету. Кроме того, «синий цвет 
олицетворяет вертикаль как пространственную, так и символическую». «Синий 
есть тьма, ставшая видимой». « Синий расположен между белым и черным (то 
есть днем и ночью), означает равновесие, которое сдвигается с изменением оттенка» 
(5,с.550).

Такая символика синего цвета, как нам представляется, позволяет говорить о 
начавшемся возрождении Демона. Он почти достиг «воздушной белизны» неба 
(белый цвет распространяется на две строфы), это то, до чего он мог возвыситься. 
Этот процесс наблюдается именно в тех строфах, где Демон ближе всего к Тамаре 
(часть 1 строфа 5, часть 2 строфа 11), но его действия приводят только к разрушению 
и смерти, что может свидетельствовать о жертвенной сущности образа Тамары.

В остальной части поэмы цветовая триада (черный, темно-синий, светло-синий) 
в целом не меняется, колеблется только степень насыщенности, и чаще всего на 
первое место выходит черный цвет.

Нередко, говоря о психологическом значении цвета, его символику связывают 
с алхимией. Тремя основными стадиями «Великого превращения» (символ 
духовной эволюции) были: первичная материя, которая соответствовала черному 
цвету, ртуть, которая соответствовала  белому цвету и сера, которая 
соответствовала красному цвету , достигая высшей точки в создании «камня», 
что соответствовало золотому цвету. При переводе данной символики в 
преображение души, получаются следующие соответствия: черный -  стадия
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брожения, гниения, затемнения, раскаяния; белый -  состояние просветления, 
восхождения, откровения и прощения; красный -  степень страдания, возвышения 
и любви; золотой означает славу.

Таким образом, подтекстный цветовой ряд (черный -  белый - красный-золотой) 
символизирует путь духовного возрождения. Учитывая это, можно отметить 
неудачность такой попытки , что отражает тот факт, что в подтексте поэты 
желтый цвет появляется только на пятом, шестом местах, но нигде не преобладает.

Если следовать символике христианского искусства, то черный цвет можно 
соотнести с грехопадением, белый с чистотой, а красный с милосердием и любовью.

Падший ангел должен был бы достичь чистоты, а точнее, белизны или 
воздушной белизны неба, как называл это А. Белый: «...воздушная белизна, 
сквозящая бездной мира, - вот что такое небо» (3,с. 209).

Анализ поэмы с позиций цветофоносемантики свидетельствует о том, что 
Демон в своем стремлении любить и «с небом примириться» остается между 
небом и землей, ибо небо познать непросто: «Кто познает природу вещей и свою 
собственную, тот познает, что такое небо, потому что оно именно и есть 
внутренняя сущность» (2,с. 118).

Попытка возрождения Демона, пренебрегая процессом познания своей 
внутренней сущности, то есть сущности демонизма, богоотступничества, была 
обречена на неудачу, жертва (смерть любимой женщины) была напрасной. 
«Лермонтовский Демон -  не литературный прием, а попытка художественно 
выразить некий глубочайший, с незапамятных времен несомый опыт души», - 
писал Даниил Андреев (1 ,с.370). «Опыт души» русского поэта отражен в символике 
цветовой системы поэмы «Демон».

Сравнение выявляет интересную симметрию в расположении цветов по степени 
их преобладания в тексте и подтексте:

Текст Подтекст
Золотой черный
Белый белый
Зеленый к р я с н м й
Синий ---------------- золотой
Черный (темный)

Ассоциация со светом ассоциация с тьмой

А . -О-
земной видимый мир Небесный непроявлен-

ный, неосветленный бо
жественным лучом мир.

Если принять во внимание, что зеленому и синему цветам в тексте 
соответствует их синтез - красный цвет, то можно увидеть, что оба ряда 
представляют собой символически единое цветовое поле, в котором отражается 
принцип зеркальной симметрии.

В нашем представлении идейно-художественный смысл поэмы должен 
связываться с позицией в этих цветовых рядах золотого цвета, ибо золотой цвет
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-  это символ высшего, достойный славы, символ «четвертого состояния» после 
первых трех: черного (грех), белого (прощение) и красного (очищение).

Фулканелли (10) , пытаясь раскрыть тайну цвета готических с о б о р о в  
пишет о цветах Творчества, которые использовались на фронтонах готических 
соборов как символ кругового процесса эволюции:

черный______красный_______ белый

Это цветовое движение, которое отразилось в тексте поэмы - отражение 
творческого акта, в сотворении природы и всего земного.

Инверсия того же цветового ряда, наблюдаемая в подтексте, вполне может 
трактоваться как символ инволюции акта творения, не формирования, а  
расформирования материи, не со-твор-ение, рас-пад-ение (падший ангел тому 
еще одно подтверждение).

Божественная слава (золотой цвет) -  это центр тварного мира, 
отражением которого является мир земной. В текстовом цветовом ряду этот 
центр наибольш ий, в мире же непроявленного неба (цвета подтекста), 
находящегося внутри Демона, центр представлен темным цветом, а золотой -  на 
дальней периферии. Это и есть непознанная внутренняя сущность Демона.

Дух Божий (золотой) должен в процессе эволюции набирая силу, 
победить зло изнутри, а для этого зло должно быть познано (освящено знанием). 
Сопоставление цветовой картины текста и подтекста приводит нас к выводу о 
том, что Лермонтов обнаруживает стремление представить читателю своего героя 
в динамике поиска жизненного пути. Мы не можем утверждать, что Лермонтов 
знал о содержательности речевых звуков, о их цветовой характеристике, однако 
анализ показы вает объективное локализированное торж ество света на 
поверхности и цветовых «сумерек» в семантических глубинах текста:

Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

К тому же мы не можем пренебречь выводами Вл. Соловьева, который 
утверждал, что Лермонтов «несомненно был гением от рождения, близкий к 
сверхчеловеку, получивш ий зад атки  для великого  дела, способный, а 
следовательно, обязанный его исполнить. Основная особенность Лермонтова- 
гения -  страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем Я, 
страшная сила высшего чувства. Такого нет ни у одного из русских поэтов. 
Сильнейшее развитие личного начала есть условие для наибольшей сознательности 
жизненного содержания, но этим не дается само это содержание жизни, и при 
его отсутствии сильное Я остается пусты м... Лермонтов был поэт божьей 
милостью, и следовательно, все, им переживаемое превращалось в создание 
поэзии» (7, с.270). Эти слова свидетельствуют о том, что Лермонтов создал 
поэтический-текст, воздействую щ ий на тончайш ие структуры нашей 
психосферы, реализуя тем самым свое неистребимое стремление к осознанию 
собственной внутренней сущности, что и нашло свое отражение в поэме «Демон». 
В ней приоткрывается читателю религиозно-мистическая личность Лермонтова, 
созерцаю щ ая гармонию  мироздания, жаждущ ая любви, чтобы через нее 
совершить очищение. Подвижность, подтекстовость световой палитры указывает
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на то, что человек внешний и человек внутренний остаются непримиримыми и в 
самом поэте, и в его любимом герое.

«Наш ум своими силами не может постичь самого Бога, но познает Отца 
всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной»,- писал Ориген. (7, с.118). 
Мир, написанный красками слова, и есть красоты дел «Отца всех тварей». Это 
праздник красок, составляющих красоту творения (уровень текста). Именно ему, 
миру видимому противопоставлен мир невидимый (уровень подтекста), который 
представляет собой внутреннюю сущность Демона. Демону не удалось ввести 
Бога внутрь души, поэтому он остается темным пространством. Любовь, 
разрушившая было стену между золотым и черным, оказалась подавленной 
мрачным чувством ревности к Ангелу -  преображение не произошло.

Любовь (красный цвет) в этом процессе играет центральную роль, так 
как в акте любви обретается единение, именно то качество, которое утратил, 
когда «все презирал и ненавидел». Исклю чительная красота Т ам ары  и 
окружающий ее внешний мир природы приобщают внутренний мир Демона к 
красоте светлых текстовых красок. Однако, земная любовь должна была только 
расчистить путь для продвижения затемненной божественной славы (золотой) и 
поднять Демона к любви высшей. Такая любовь требует не обладания, а отдачи 
всего себя без остатка, к чему он был не готов. Именно поэтому, попытка Демона 
возродиться посеяла вокруг него смерть и разрушение. Подобные же процессы 
происходили и в душе поэта, что свидетельствует о неготовности Демона (да и 
самого Лермонтова, по всей видимости) к самоосознанию, необходимой ступени 
устремленности к свету -  слишком велика была сила мрака, от которой нужно 
было избавиться.

Борьба двух противоположностей всегда имеет своим результатом 
победу одного из них, юднако не всегда эта победа остается за силами света, 
судьба Лермонтова -  наглядный тому пример. Об этом же в конце века писал 
Д.С. Мережковский: «Самое тяжелое, роковое в судьбе Лермонтова -  это 
бесконечное раздвоение, колебания воли, смешения добра и зла, света и тьмы» (6 , 
с. 281).

Действительно, суть духа демона словесно выразить сложно. Подтекстная 
цветопись, обнаруженная нами, благодаря методике А.П. Журавлева, позволяет 
прочувствовать оба слоя поэмы в их единстве и обнаруживает тот факт, что цвет 
в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» является сложным символом, отражающим 
двойственность процесса движения к духу, который происходит и в душе Демона, 
и в душе автора, создавшего этот образ.

Однозначно понять полярность души Лермонтова вряд ли возможно, 
но можно попытаться сделать невозможное ^ вместить хотя бы часть его 
всев м ести м о сти.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

При подготовке настоящей статьи был составлено 35 схем: по одной на 
каждую строфу, по одной на каждую часть и одна общая по всей поэме, которую 
мы приводим здесь в качестве примера производимых расчетов.

Общее количество звукобукв в тексте -  26865.

Звуко-
буквы

Количество 
звукобукв 

в тексте

Доли 
звуко
букв в 
тексте

Норматив
ные доли для 
звукобукв в 

тексте

Отношение 
долей 

звукобукв 
в тексте к 

норме

Место 
звукобукв 

по их 
преоблада
нию над 
нормой

Цвет
преобла
дающих
звукобукв

Э+Е 2415 0,090 0,085 1,06 5

О+Ё 3227 0 , 1 2 0 0,109 1,1 4

Ы 747 0,028 0,018 1,56 1 Черный

У+Ю 1230 0,046 0,035 1,31 2 Темно
синий

И 1835 0,068 0,056 1,21 3
Светло-
синий

А+Я 2988 0 ,1 1 1 0,117 0,95 6
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Article is devoted to the determining of the artistic function of 
the semantics of color in poem by M.Yu. Lermontov «Demon». 
The using of the Zhyravlev’s metodology allowed to infer about 
tough correspondences between thfc lexical colored picture of text 
and phonetical, semantical, color field of poem’s subtext.
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