
Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 1

 
 

 

Рік заснування 1996 
 

Випуск 428-429 
 

Слов’янська філологія 
 

 
 

Збірник наукових праць  
 

 
 
 
 
 

Чернівці 
„Рута” 

2008 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 2 

ББК  81.411.1-5 
 Ч-492 
 
Збірник наукових праць укладено на пошану професора Германа Костянтина Федоровича з нагоди 

його 80-ліття. У розділі „Мовознавство” виділено рубрики: „Проблеми діалектології: тенденції і 
перспективи дослідження буковинських говірок”, „Проблеми взаємодії української літературної мови та 
діалектів”, „Проблеми історії української літературної мови”, „Етнолінгвістичні аспекти живої народної 
мови” та „Функціонально-семантичні аспекти дослідження сучасної літературної мови”. 

У розділі „Літературознавство” вміщено статті про федьковичезнавчі студії Івана Франка, форму 
поетичних творів збірки П.Карманського, про образи-символи у романі Ю.Мушкетика „Вернися у дім 
свій”. 

У рубриці „Хроніка” подано відомості про кандидатські дисертації, захищені у спеціалізованій 
вченій раді К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2008 р. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів. 
 
Редколегія випуску: 

 
Бунчук Б.І., доктор філологічних наук, професор (науковий редактор); 
Гуйванюк Н.В., доктор філологічних наук, професор (заступник наукового редактора); 
Мельничук Б. І., доктор філологічних наук, професор (заступник наукового редактора); 
Ткач Л.О., кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар); 
 
Антофійчук В.І., доктор філологічних наук, професор; 
Бабич Н.Д., кандидат філологічних наук, професор; 
Волков А.Р., доктор філологічних наук, професор; 
Герман К.Ф., доктор філологічних наук, професор; 
Гураль М.Г., кандидат філологічних наук, доцент; 
Нямцу А.Є., доктор філологічних наук, професор; 
Скаб М.С., доктор філологічних наук, професор; 
Червінська О.В., доктор філологічних наук, професор. 

 
 

Друкується за ухвалою вченої ради  
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Свідоцтво Міністерства України у справах преси та інформації № 2158, серія КВ від 21.08.1996 

Загальнодержавне видання  
Збірник входить до переліку наукових видань ВАК України 

 
 
Ч-492 Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: 

Збірник наукових праць. Випуск 428-429: Слов’янська філологія / наук. ред. Бунчук Б.І. – 
Чернівці: Рута, 2008. – 350 с. 

ББК  81.411.1-5 
 
 
 
 
 

©  Видавництво „Рута”  Чернівецького  
національного університету, 2008 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 3

ЗМІСТ 

Учений – педагог – громадський діяч................................................................................................. 6  

МОВОЗНАВСТВО 

Проблеми діалектології: 
традиції і перспективи дослідження буковинських говірок 

 
Герман Костянтин. Розвиток лексики українських говірок Буковини в ХХ столітті................ 9 

Гуйванюк Ніна. Соціально маркована лексика у „Словнику буковинських говірок”. ........ 17 

Ткач Людмила. Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних взаємин та шляхи 
лексичних запозичень в українську мову з румунської та угорської мов. ........24 

Скаб Мар’ян. Особливості формального вираження номінацій адресата мовлення 
в гуцульських говірках. ............................................................................... 33 

Бабич Надія. Традиційні маґічні іменування гуцульського світу ІІ пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст. і подій у ньому (за Р.Ф. Кайндлем). ........................................ 38 

Москаленко Лілія. Ареальне варіювання фітономенів: коефіцієнт диференціації та 
типи відмінностей (на матеріалі українських степових говірок 
Миколаївської обл.)..................................................................................... 43 

Воронич Ганна. Кореляція північно- і західноукраїнського формантів в іменниковій 
словозміні середньонаддніпрянського говору ХVІІ ст. ............................. 51 

Зінченко Ірина.  
Хорбут Натіля.  Назви вишивальних орнаментів (на матеріалі діалектних словників)....... 58 

Дика Людмила. Словотвірна та лексична синонімія в діалектній мові ............................... 65 

Колесник Наталія. Про важливість лінгвогеографічного аспекту вивчення фольклорної онімії. ....... 68 

Гажук-Котик Лілія. До історії вивчення іменної системи словозміни говірок української мови.......... 73 

Кацімон Ольга. Опис особливостей гуцульських говірок у мовознавчих працях 
професора В. Сімовича................................................................................ 78 

Руснак Юлія. Післявесільні обрядодії першої половини ХХ ст. на Буковині.................. 83 

Стрижаковська Ольга. Народні назви хірургічних хвороб у говорах Буковини. ........................... 88 

Філіпчук Марія. Концептуальна картина світу в обрядовому контексті. ............................. 95 

Марко Ірина. Лексико-стилістичні засоби офіційно-ділового стилю в мові творів 
І. Франка. ..................................................................................................... 100 

Проблеми взаємодії української літературної мови та діалектів 
Герман Костянтин. Порядок структурних частин у складносурядних реченнях буковин-

ських говірок................................................................................................ 107 

Богдан Світлана. Діалектні риси в епістолярних стереотипах Василя Стефаника. ............... 111 

Гуцуляк Тетяна. Образний компонент у семантичній структурі діалектної лексики........... 118 

Попович Наталія. Особливості словозміни числівників у говірках Північної Буковини. ...... 125 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 4 

Валігура Ганна. Іллокутивні конструкції з гуцульськими діалектими особливостями 
в мові творів Марка Черемшини. ................................................................ 130 

Василевич Гафія. Лексико-семантичні виражальні засоби зображення Олекси Довбуша 
та побратимів-опришків у гуцульському фольклорі. ................................. 134 

Шатілова Наталія. Фонетичні діалектизми у художній мові Сидора Воробкевича. ................ 138 

Матущак Оксана. До питання комунікативної структури складносурядного речення 
зіставно-протиставного типу з сполучником а........................................... 143 

Проблеми історії української літературної мови 
Бичкова Тетяна. Діалектні особливості мови рукописних апокрифічних збірників 

ХVІІ – ХVІІІ ст. ........................................................................................... 149 

Ковтун Альбіна. Живомовна стихія – середовище збереження й розвитку української 
релігійної лексики у ХХ ст.......................................................................... 155 

Грималовський Ігор. Функціонування української духовної поезії ХVІІІ – початку ХІХ століть. ...... 160 

Гуцуляк Ірина. Структурно-функціональні риси стилю бароко. ........................................ 165 

Івасюта Марина. Регіональні формальні риси функціонування українських мовних символів 
у творчості письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. ............. 174 

Етнолінгвістичні аспекти живої народної мови 
Руснак Наталія. Магічне мислення носіїв буковинських говірок......................................... 180 

Скаб Марія. Концепт „душа” в діалектній картині світу. ............................................... 185 

Рульова Наталія. Лексико-семантична характеристика прізвиськ та їх мотивація. .............. 190 

Марусяк Марія. Структура концепту „мати” в епістолярії В. Стефаника............................ 198 

Гловацька Ольга. Особливості метафоричних значень негативної оцінки............................. 201 

Рис Уляна. Вираження інтенсивності ознаки у польській мові: когнітивно-
семантичний аспект. .................................................................................... 204 

Функціонально-семантичні аспекти дослідження  
сучасної літературної мови 

Кульбабська Олена. Класифікаційні критерії предикатних синтаксем у мовознавчій літе-
ратурі (теоретичні засади)........................................................................... 208 

Кардащук Олена. Засоби вираження категорії безвідносної якості предмета в україн-
ській та російській мовах. ........................................................................... 215 

Дащенко Ольга, 
Гураль Майя. Особливості перекладу драматичних творів (теоретичний аспект)........... 219 

Томусяк Людмила, Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження категорії 
Колєснік Людмила. темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Коби- 
 лянської „Земля”). ....................................................................................... 225 

Рабанюк Любов, 
Чибор Ірина. Синтаксис поетичної мови творів Тамари Севернюк................................. 230 

Романюк Тетяна. Парадигматичний аспект вивчення простого речення в сучасній 
українській мові........................................................................................... 235 

 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 5

Агафонова Алла, Структура образу автора художнього тексту (на матеріалі сучасної 
Морараш Галина. „жіночої прози”). ......................................................................................... 239 

Шабат-Савка Світлана, 
Куць Валентина. Семантика питальності та її реалізація у структурі складного речення. .......... 244 

Бережан Лариса. Комунікативно-функціональні вияви категорії спонукальності. ............... 251 

Криницька Ольга. Комунікативна стратегія і комунікативна тактика: структурно-
функціональні параметри понять................................................................ 258 

Литвин Ольга. Акумулятивна та проективно-інтегрувальна функції фразеологічних 
одиниць у реалізації проспекції художнього тексту (на матеріалі 
сучасної української прози). ....................................................................... 264 

Мельничук Оксана. Дієслівні етикетні висловлення спонукально-побажального типу. ............... 270 

Пацаранюк Юлія. Співвідношення суб’єктивної та об’єктивної модальності у струк-
турі іронічного висловлення. ...................................................................... 275 

Максим’юк Оксана.  Синтаксично неподільні словосполучення з кількісним значенням у 
структурі речення. ....................................................................................... 279 

Максим’юк Наталія. Жанр відмови в аспекті комунікативно-прагматичного підходу до 
кваліфікації мовленнєвих жанрів. ............................................................... 287 

Завальнюк Інна. Особливості парцеляції складнопідрядних речень у сучасному україн-
ському газетному мовленні. ........................................................................ 291 

Литвиненко Ніна. Роль ситуативного чинника у формуванні структури інституційного 
медичного дискурсу. ................................................................................... 298 

Рис Григорій. Мовно-художні засоби персоналізації у повістях Михайла Козоріса 
„Чорногора говорить”.................................................................................. 302 

Ткачук Тарас. Допустові семантико-синтаксичні відношення у складносурядному 
реченні. ........................................................................................................ 305 

Каніна Дар’я. Стилістичні функції порівняльних конструкцій у мові прозових 
творів І. Франка. .......................................................................................... 311 

Літературознавство 
Беценко Тетяна. Думовий час і його художньо-естетична інтерпретація в текстово-

образних універсаліях. ................................................................................ 317 

Ковалець Лідія. Федьковичезнавчі студії Івана Франка як свідчення „муравлиної 
пильності” їх автора. ................................................................................... 322 

Козачук Ніна. 

Романиця Олена. Образи-символи у романі „Вернися у дім свій” Ю. Мушкетика. ....................329 

Бунчук Борис, Про форму поетичних творів збірки П. Карманського „З теки 
Бежук Наталія. самоубийця”................................................................................................. 334 

Рецензії 
Бабич Надія. Білецький Б.Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, тер-

міни: словник. .............................................................................................. 339 

 

Хроніка ................................................................................................................................................... 340  



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 6 

 
УЧЕНИЙ – ПЕДАГОГ – ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

 
 

Є в науковому світі люди, які не знають спочинку, не чекають за працю нагороди, бо завжди 
мають найцінніше – шану колег і вдячність учнів. Таким є Костянтин Федорович Герман.   

Костянтин Герман народився у селі Розтоки Путильського району Чернівецької області 
(за сучасним територіально-адміністративним поділом). Батьки його були селянами. Початкову 
освіту здобув у семирічній школі села Розтоки, де навчання в умовах перебування Буковини 
у складі Румунії велося румунською мовою, хоч у селі не було жодного румуна. Вчився успішно. 
Війна перервала навчання. Працював разом з батьком на лісорозробках та у сільському госпо-
дарстві батьків. 

1947 року вступив до Вижницького училища прикладного мистецтва (нині коледж) на відді-
лення художньої деревини. Закінчив навчання 1951 року, одержавши і середню освіту, і спеціаль-
ність різьбяра по дереву (його дипломна робота – різьблена таріль – ще й сьогодні зберігається в 
музеї коледжу). Однак працювати за обраною спеціальністю не зміг, бо на той час не було під-
приємств, де могли б працювати різьбярі по дереву. 

Саме тому пішов учителювати в село Багна Вижницького району, де викладав українську 
мову та літератру в 1951 – 1952 навчальному році. 

З 1 вересня 1952 року розпочав навчання у Чернівецькому державному університеті на 
відділенні української мови та літератури, яке на „відмінно” закінчив у 1957 році. 

П’ять років (з 15 вересня 1957 по 27 жовтня 1962 року) працював директором школи села 
Старі Бросківці Сторожинецького району. 1962 року вступив до заочної аспірантури при кафедрі 
української мови ЧДУ, перейшов на роботу старшого лаборанта цієї кафедри, щоб мати можли-
вість займатися науковою роботою. Науковим керівником дисертанта був Іван Григорович 
Чередниченко, який, однак, через рік переїхав на роботу до Краснодара. 

У 1968 році К.Герман захистив кандидатську дисертацію на тему „Складні речення у буко-
винських говірках”. 

Професор Костянтин Федорович Герман 50 років працює в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича, спочатку – старшим лаборантом, з 1967 року – старшим 
викладачем, а з 1972 – на посаді доцента. 

У 1997 році захистив докторську дисертацію на тему „Українські говірки Північної Буко-
вини в історичному та лінгвогеографічному аспектах: Фонетика, фонологія”. З 1997 року – профе-
сор кафедри історії та культури української мови. 

К.Ф.Герман – автор численних наукових, навчально-методичних праць з проблем історії 
мови, діалектології, синтаксису та ін., багатьох науково-публіцистичних статей у періодиці. 

Викладав курси історичної граматики української мови, історії мовознавства, історії лінгвістич-
них учень, старослов’янської мови, розробив і читав студентам кілька спецкурсів. Упродовж роботи 
в університеті довелося викладати практично всі предмети зі спеціалізації „українська мова”. 

К.Ф.Герман власноручно скрупульозно збирав матеріали для своїх наукових праць. З 1963  
по 1994 рік щорічно виїздив у наукові експедиції по Буковині, південній частині Галичини, на 
Поділля, у Північну Молдову (усього 156 наукових експедицій). Усю Буковину пройшов пішки. 
Був у кожному україномовному і румуномовному селі, де збирав матеріали для „Загальнослов’ян-
ського лінгвістичного атласу”, „Атласу української мови”, співавтором якого є, та для своєї праці 
„Атлас українських говірок Північної Буковини”. Два томи цієї фундаментальної праці видані, 
а третій готовий до друку. Матеріали по всій Буковині зібрані за однією програмою, розробленою 
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самим К.Ф. Германом. У кожному населеному пункті зроблено магнітофонні записи, які лягли в 
основу готової до друку праці „Українські говірки Північної Буковини: збірник текстів розмовної мови”.  

З 1969 по 2001 рік К.Ф. Герман був постійним активним членом Міжнародної комісії по 
укладанню „Загальнослов’янського лінгвістичного атласу”. З цієї теми зробив багато наукових 
публікацій (зокрема 16 карт опубліковані в 7 томах ОЛА, ще 10 карт є в 3 томах, що друкуються), 
був організатором і учасником тоді всесоюзних і всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, 
діалектологічних нарад. 

Як учасник десятків міжвузівських, республіканських, всесоюзних та міжнародних конфе-
ренцій, симпозіумів та наукових нарад у Чернівцях, Києві, Москві, Петербурзі, Кишиневі, Львові, 
Дніпропетровську, Житомирі, Ужгороді та інших містах України, Росії, Молдови, Польщі, 
проф. Герман К.Ф. знаний і високоавторитетний мовознавець. 

У 1981-1982 навчальному році викладав українську та російську мови у Парижі в Сорбон-
ському університеті. 

20 років К.Ф. Герман працював відповідальним секретарем Товариства радянсько-румунської 
дружби, добре знає румунську та французьку мови. 

Багато праці поклав учений на рецензування дисертацій, наукового опонування на захистах 
дисертацій, написання відгуків на наукові автореферати та інші праці з філології. Під його керів-
ництвом виконані й захищені кандидатські дисертації. 

Доктор філологічних наук, професор Костянтин Федорович Герман є членом спеціалізова-
них учених рад по захисту дисертацій при Чернівецькому та Ужгородському національних 
університетах. Він член редколегії „Наукового вісника Чернівецького національного університету: 
Слов’янська філологія”, наукового збірника „Українська діалектологія” (м. Львів), історико-філо-
логічного наукового збірника „Галицько-буковинський хронограф”, що видавався в Івано-
Франківську в 90-х роках ХХ століття.  

У 1995 році Герман К.Ф. став лауреатом обласної премії імені Ю.Федьковича за багаторічну 
плідну роботу в розбудові національної освіти. Активний Член „Просвіти”.  

У науковому доробку К.Ф. Германа – 6 монографій, 14 різнопланових книг у співавторстві, 
80 наукових статтей, близько півсотні газетних науково-популярних публікацій. 

До свого ювілею доктор філологічних наук, професор Костянтин Федорович Герман 
підійшов сповненим життєвого оптимізму і нових творчих задумів. 

Проф. Бабич Н.Д. 
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17. Герман Костянтин Федорович // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енцикло-
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РОЗВИТОК ЛЕКСИКИ  
УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК БУКОВИНИ В ХХ СТОЛІТТІ  

 

Коли ми аналізуємо лексику нашої мови, то 
розрізняємо її складові частини: 1) основний слов-
никовий фонд – „лексична база мови, найбільш 
стійка частина словникового складу, що служить 
основою для творення нових слів”; і 2) словни-
ковий склад мови – „уся сукупність слів…мови” 
[4, c. 173], її лексика. Мовна система відзнача-
ється стійкістю, але разом з цим ніщо в природі 
та в людському суспільстві не є вічним. Усе пере-
буває у змінах і розвитку. Мова народу, звичайно, 
не стоїть осторонь цього процесу, бо й тут мають 
місце поступові зміни на всіх рівнях мови, що 
творять історію мови певного народу. 

„Порівняно з фонетикою і граматикою, в ці-
лому консервативними, мало схильними до 
змін і поповнення свого складу, – як зазначає 
Л. А. Булаховський, – словниковий склад будь-
якої мови... більш приступний і для змін, і для 
можливостей свого поповнення... Розмовна мова 
своїм складом значно консервативніша, ніж мова 
книжна, літературна.... Втім більшою або мен-
шою мірою змін зазнають і розмовна, і книжна 
мова” [3, c. 74]. 

Зміни в лексиці мають причини свого похо-
дження. Такими причинами є 1) внутрішні закони 
розвитку мови, 2) боротьба внутрішніх проти-
річ у самому мовленні, 3) екстралінгвістичні фак-
тори, до яких належать економічні, політичні, 
культурно-освітні, географічні, історичні, а та-
кож релігійні чинники. Усі причинові явища 
потрібно розглядати в аспекті часу їх дії та прос-
тору, на якому відбулися певні зміни. 

У лексиці українських говірок Буковини про-
тягом ХХ століття сталися значні зміни, причи-
нами яких були, головним чином, різні суспільно-
політичні, історичні зміни. Так, протягом одного 
ХХ століття державна приналежність Буковини 
змінилася чотири рази. До 1918 року землі всієї 
Буковини як Північної, так і Південної входили 

до складу Австро-Угорської імперії, після роз-
паду якої з 1918 по 1940 рік Буковина опини-
лася під владою Румунії. З 1940 по 1991 рік 
Північна Буковина в складі України входила до 
Радянського Союзу. З 1991 року Північна Буко-
вина перебуває у складі незалежної, самостійної 
держави Україна. Південна частина Буковини від 
1940 року входить до складу Румунії. Ці зміни 
приналежності Буковини різним державам не 
могли не мати впливу на склад лексики мовле-
ння буковинців. 

Д р у г и м  історичним фактором були ра-
зючі соціальні зміни. Від передової держави в 
Європі Австрії Буковина в 1918 році була пере-
дана найвідсталішій в Європі в економічному 
і політичному відношенні Румунії, що негативно 
позначилось на всьому житті буковинців. У 1940 
році Північна Буковина потрапляє під владу 
СРСР. Тепер по всіх населених пунктах були 
відкриті українські школи. У містах велася полі-
тика русифікації. Населення страждало від де-
портації та інших переслідувань. Терпіли селя-
ни і від постійних невдалих економічних експе-
риментів. У 1991 році СРСР розпався. Північна 
Буковина, на кінець, опинилась у незалежній 
українській державі. В економіці дикими мето-
дами йшла реставрація капіталізму. В освіті від-
булися позитивні зміни, бо не стало іноземного 
тиску на українську мову. У школах і всіх 
закладах освіти навчання ведеться українською 
мовою. Це дуже позитивний фактор.  

Т р е т і м  фактором було те, що в ХХ сто-
літті відбулася науково-технічна революція, що 
також призвело до певних змін у лексиці. 

Ч е т в е р т и м  фактором досить визна-
чальним є те, що в ХХ столітті зріс рівень освіти 
серед населення. Якщо у кінці ХІХ століття се-
ред жителів краю було 80 % неписьменного 
населення, то у кінці ХХ століття все населення 
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стало письменним поголовно. Це сприяло збага-
ченню лексики у мовленні буковинців. 

П ’ я т и м  фактором, що сприяв змінам у мов-
ленні буковинців, були великі демографічні зміни. 
Ці зміни стосуються, в першу чергу, національ-
ного складу жителів Буковини. Так, згідно з пере-
писом населення Австрії, 1910 році національ-
ний склад населення Буковини був таким: укра-
їнців 305101 (38,4 %), румунів 273254 (34,4 %), 
євреїв 102913 (12,9 %), німців 65938 (8,3 %), поля-
ків 36210 (4,6 %), чехів і словаків 1005 (0,13 %), 
словенців 80 (0,015), угорців 10391 (1,3 %), іта-
лійців 36 (0,004 %). Всього населення Буковини 
1910 році було 794292 жителів [19, c. 203]. 

У 1918 році, коли Буковина опинилася під вла-
дою Румунії, багато тисяч німецьких чиновни-
ків повернулися в Австрію. На їх місце на Буко-
вину прийшли тисячі румунських чиновників. 
Почався процес насильницької румунізації краю. 
Всі українські школи та інші навчальні заклади 
переведені на румунську мову навчання.  

У 1940 році, коли на Північну Буковину при-
йшла радянська влада, біля 40000 приїжджих 
румунів покинули цей край, були репатрійовані 
в Румунію чи добровільно втекли туди. Зали-
шились тільки румунські селяни, які живуть і 
зараз в окремих селах Буковини. Замість румун-
ських чиновників, які втекли із краю, на Буко-
вину прийшли десятки тисяч росіян, завданням 
яких було ширити в Буковині російську мову.  

В 1940 році, згідно договору з Німеччиною, 
із Буковини в Німеччину було репатрійовано 
57000 німців. Під час Другої світової війни на 
Буковині різко скоротилась кількість євреїв. 
Після утворення держави Ізраїль з Буковини 
переїхало в Ізраїль десятки тисяч євреїв. 

Якщо в 1910 році на Буковині проживало 
102913 євреїв, що становило 12,9 % населення 
краю, то згідно перепису населення України 
2001 року на Буковині жило 0,2 % євреїв. 

У 1944 році після поразки Румунії у війні проти 
СРСР з Буковини втекло біля 40000 румунів. 

У 1947 році тисячі поляків були переселені з 
Буковини в Польщу. 

Не будемо забувати й про те, що за Радян-
ської влади в 40 – 50-их роках десятки тисяч 
українців були репресовані й депортовані на 
північ Росії, в Сибір, у Казахстан та Крим. 

Якщо за переписом 1910 р. в часи Австрії на 
Буковині росіяни зовсім не значилися, то за пере-
писом 2001 р. на Буковині маємо росіян 4,1 % 
від загальної кількості населення. 

Загалом протягом ХХ століття понад 250000 
жителів Буковини покинули цей край з різних 
причин. Серед них – німці, євреї, поляки, румуни, 
українці та ін. усе це мало вплив на зміни в лексиці. 

За переписом населення 2001 року на Буко-
вині проживало 922800 жителів. З їх числа 75,6 % 
рідною мовою вважають українську. 

Усі ці зміни 1) в державній приналежності 
краю, 2) в демографії, 3) в економіці, 4) в політи-
ці, 5) в освіті та культурі, 6) в технічній революції 
призвели в ХХ столітті до значних змін у розвит-
ку лексики усного мовлення українців Буковини. 

Ці зміни, на жаль, не вивчені, хоч вони ста-
новлять значний інтерес для вивчення стану 
мовлення населення, особливостей його розвит-
ку. Ці знання потрібні для історії української 
мови, української діалектології, для загального 
мовознавства, для творення словників (для лек-
сикографії), для етнографії. 

Задуми зібрати лексику народних говірок Буко-
вини виникли в другій половині ХІХ століття. 
Перший вагомий внесок у цю справу зробив 
український письменник і поет з Буковини Юрій 
Федькович, який надіслав зібрані ним на Буко-
вині слова мовознавцеві Євгенові Желехівському для 
„Німецько-малоруського словаря” (1885-1886 рр.). У 
творах Ю. Федьковича багато слів із гуцуль-
ських та буковинських говірок. Він сам додавав 
до видань своїх творів словнички з тлума-
ченням їх значень. У київському виданні творів 
Ю. Федьковича, що його здійснив Михайло 
Драгоманов нараховується 133 таких слова. 
Ю. Федькович уклав також „Збірничок рідших 
руських слів з Путилівського (Русь-Кимполунг-
ського окола на Буковині)”, що був знайдений 
професором Й. О. Дзендзелівським у фонді 
А. С. Петрушевича в бібліотеці АН СРСР у Пе-
тербурзі [7, c. 186-198]. 

Спроби організувати збір діалектних мате-
ріалів буковинських говірок робили у свій час 
Омелян Калужняцький, Степан Смаль-Стоцький. 
Перша світова війна, потім румунська влада на 
Буковині в 1918-1940 рр., друга світова війна 
перервали цю роботу. 

У 1953-1954 роках доцент Володимир Семе-
нович Лимаренко, який очолював кафедру україн-
ської мови Чернівецького державного універси-
тету, розпочав складання картотеки для Слов-
ника буковинських говірок. Пізніше під керів-
ництвом професора Івана Григоровича Черед-
ниченка була розроблена і видана в 1957 році 
„Програма-питальник для збирання матеріалів 
до обласного словника буковинських говірок”. 
Протягом 1971-1978 років було видано шість 
випусків праці „Матеріали до словника буко-
винських говірок” [11]. Керувала цією роботою 
доцент В. А. Прокопенко. Участь у цій роботі 
взяла більшість викладачів кафедри української 
мови. З певних політичних міркувань керівни-
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цтва КПУ подальше видання праці стало немож-
ливим, але робота над словником не припинялася. 

Тільки в незалежній українській державі в 
2005 році за редакцією професора Н. В. Гуйва-
нюк та доцента К. М. Лук’янюка видано працю 
„Словник Буковинських говірок” [20], куди 
ввійшло 11816 діалектних слів, зібраних у 227 
населених пунктах Північної Буковини.  

Доктор філологічних наук, професор П. Ю. Гри-
ценко про потребу таких праць висловився так: 
„Увага до лексики говорів загострена у зв’язку 
з необхідністю забезпечити надійним матеріа-
лом галузі мовознавства й суспільних наук, які 
безпосередньо пов’язані з реконструкцією дав-
нішого стану матеріальної та духовної куль-
тури носіїв мови” [6, c. 3]. 

Ще в 1961 році В. А. Прокопенко захистила 
кандидатську дисертацію „Лексика буковин-
ських говірок”, опублікувала низку статей про 
лексику буковинських говірок. Серед них: „Назви 
одягу, взуття та головних уборів у буковин-
ських говірках” [14], „Архаїзми в складі лексики 
буковинських говірок” [13], „Про дієслівну лек-
сику буковинських говірок” [16], „Областной 
словарь буковинських говоров” [15]. 

Лексика буковинських говірок вивчалась не 
тільки в Чернівецькому університеті. У 1997 р. 
видана праця „Гуцульські говірки. Короткий слов-
ник” (Львів, 1997 р.) [8]. Укладачі: Ярослава За-
кревська, Наталія Хобзей, Уляна Едлінська. Це 
наукові працівники Інституту українознавства 
ім. І. Креп’якевича НАН України. У цьому слов-
нику представлені діалектні матеріали 21 населе-
ного пункту Вижницького та Путильського ра-
йонів Буковини. 

Мовознавцями Румунії зроблено багато в спра-
ві дослідження українських говірок Південної 
Буковини (Сучавський та Ботошанський повіти 
Румунії). Тут згадаймо лише ті праці, що стосу-
ються вивчення лексики. Перу І. Робчука нале-
жить стаття „Вплив української мови на румун-
ську лексику” [18, c. 255-260]. І. Робчук автор пра-
ці „Raporturile lingvistice romîno-ucrainene” [17]. 
У цій праці проаналізовано 758 слів румунської 
мови, що вживаються в українських говірках 
Румунії. М. Павлюк та І. Робчук уклали працю 
„Українські говори Румунії: Діалектні тексти” [12]. 
Праця видана у Львові 2003 році Інститутом 
українознавства ім. І. Креп’якевича НАН України. 

Говірки Південної Буковини привернули ува-
гу Олекси Горбача, який написав статтю „Пів-
деннобуковинська гуцульська говірка й діалект-
ний словник с. Бродина повіту Радівці (Руму-
нія)”. І. Лоб’юк написав дисертацію „Вплив укра-
їнської мови на дакорумунську (на основі лінгвіс-
тичного атласу Румунії)”, а також статтю „Ele-

mentele romấneşti în terminologia pǎstoritului şi a 
creşteri vitelor la huţuli” [10, c. 109-134]. 

Матеріали з лексики буковинських говірок 
знаходимо також у „Загальнослов’янському 
лінгвістичному атласі”, а також у праці „Кар-
патский диалектологический атлас” [9]. Лек-
сичні матеріали з Буковини вміщені також у пра-
ці „Общекарпатский диалектологический атлас”, 
а також у праці „Атлас української мови” [1]. 
Цікавою є в цьому плані стаття Д. Гринчишина 
„Фіксація діалектних рис у документах з Гуцуль-
щини” [5, c. 18-26], а також стаття Т. Ястрем-
ської „Пастуший календарний цикл, назви на його 
позначення в гуцульських говірках” [21 c. 76-85]. 

Якщо говорити про зміни в лексиці україн-
ських говірок Буковини, то ці зміни найінтен-
сивніше виявляють себе в словах запозичених з 
інших мов. 

До приходу влади Австрії на Буковині, тобто 
до 1774 року німецького населення на Буковині 
зовсім не було. Після приєднання Буковини до 
Австрії 1775 році поступово наростає прошарок 
німецькомовного населення. Це були державні 
чиновники, військові чини, жандарми, спеціа-
лісти різних галузей виробництва. На Буковині 
появляються цілі села, в яких землю одержали 
приїжджі німці. Певний вишкіл німецькою мо-
вою одержували мужчини, які проходили служ-
бу в австрійській армії. Панування Австрії на 
Буковині продовжувалось протягом 143 років. 
Німців у краї 1910 році було вже 65938 (8,3 %). 

Усі згадані фактории призвели до того, що в 
усному мовленні населення краю появилася знач-
на кількість германізмів. Цих слів було кілька 
сотень і ними активно послуговувались у краї 
до середини сорокових років ХХ століття. Од-
нак, коли не стало німецьких поселенців, не 
стало німецьких чиновників, німецьких шкіл, 
служби в німецькій армії ці німецькі запози-
чення поступово відходили в пасивний запас, а 
далі й зовсім виходили із вжитку спочатку в 
мовленні молодшого покоління населення, яке 
з часом перетворилося на старше покоління. 
Втраті запозичень з німецької мови сприяла 
освіта в школах українською мовою, україно-
мовні засоби масової інформації: газети, журна-
ли, радіо, а згодом і українське телебачення. 

Зараз цей процес треба дослідити лінгво-
географічним методом, а також статистичним. 
У цій статті втрату німецьких слів беремо за 
основу в мовленні жителів села Розтоки Пути-
лівського району Чернівецької області (на Гу-
цульщині). Усі жителі цього села українці. Тут 
тривалий час діє середня школа, сільська бібліо-
тека, є проводова радіотрансляція, жителі пого-
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ловно користуються передачами телебачення. 
Село має автобусний зв’язок з районним цент-
ром Путила та з обласним центром Чернівці. 
Зараз усі жителі села письменні. Абсолютна біль-
шість людей села мають неповну середню або 
середню освіту. Десятки жителів села мають 
вищу освіту. 

На цьому тлі за останні 60 років спостері-
гається значна втрата слів, запозичених в часи 
Австрії з німецької мови. 

Перестали користуватися німецькими слова-
ми, якими позначалися різні військові реалії: 

Аб'шит – відставка. 
Бе'фель – доповідати по-військовому. 
'Вахмайстер – шеф жандармів. 
'Вахцембра – військова сторожка. 
Вербе'цирка – військовий прийомний пункт. 
Ґвер – гвинтівка. 
Ґе'майні – рядові у війську. 
Ка'нона – гармата. 
'Лекман – лейтенант. 
Ма'шінґвер – кулемет. 
'Манґер – австрійська монета 1,5 крейцера. 
Мельду'вати – заявляти. 
Оберлейте'нант – старший лейтенант. 
Облю'зунок – зміна військових вартових. 
'Одвах – гауптвахта. 
Обрих'тунок – стройове військове навчання.  
'Ритмайстер – ротмістр. 
Реґе'мент – полк. 
Рихт – право на щось. 
Синти'рунок – бранка в армію. 
Тор'містра – солдатський ранець. 
'Урльоп – військова відпустка. 
Ур'льопник – військовий відпускник. 
Ур'льоппас – документ про військову відпустку. 
'Унтерофіцер – молодший офіцер.  
'Фана – прапор. 
'Фірер – десятник, керівник. 
'Фрайтер – єфрейтор. 
'Фрайвіліх – доброволець. 
Цапіст'райх – сигнал до збору в армії. 
Цуґ – взвод, поїзд. 
'Цуґсфірер – командир взводу, старший сержант. 
'Шаржа – офіцерський склад. 
'Шельвах – варта.   
 
Побутова лексика, яка вийшла із вжитку 

'Анцуґ – костюм. 
Аус – смерть. 
Бан’гофа – залізничний вокзал. 
'Берґштоки – черевики для гір. 
Бе'цірк – повіт.  
Бріф'ташка – гаманець для грошей. 
Бріф'триґєр – листоноша 

'Гофа – подвір’я. 
'Галб'шуги – туфлі. 
'Зіхер – справді так. 
Кранк'каса – каса по хворобі. 
Люфт – повітря. 
'Мантля – пальто. 
'Оберлюфт – кватирка. 
Пошт'мейстер – керівник поштового відділення. 
'Фанґля – сковорода. 
'Файрант – кінець роботи. 
Фейст – дуже. 
'Фертіґ – кінець. 
Фурт – весь час. 
Шпар'каса – ощадна каса. 
Ш'нельцуґ – швидкий поїзд. 
Ш'ніцель – котлета. 
'Шіфа – корабель. 
Шіцу'вати – оцінювати майно. 
Ш'пацір – прогулянка. 
Шнапс – горілка. 
Частина германізмів з побутової лексики 

збереглася до наших днів: 
Акін'ташка – жіноча сумка. 
Бі'зіц – право на щось за осілістю. 
'Гальба – кухоль. 
'Крігель – бокал. 
Ґанц – зовсім. 
'Шпаргат – кухонна плита. 
'Шубер – засувка димоходу. 
Ріхту'вати – лагодити і багато інших. 
Найстарше покоління жителів Буковини, ті, 

кому за 75 років ще, можливо, пам’ятають зна-
чення цих слів, хоч ними не користуються. Мо-
лодь цих слів не використовує і значення їх не 
знає, крім тих, хто вивчав німецьку мову в школі. 

Євреїв на Буковині в 1910 році нараховува-
лось згідно перепису 102913 (12,9 %) від всього 
населення. Жили вони не тільки в містах, але й 
у селах по всій Буковині. Цей процес був три-
валим. Почався в Київській Русі і продовжу-
вався до початку Другої світової війни. Тривале 
співжиття євреїв із українцями призвело до 
того, що в мові місцевого населення засвоїлися 
деякі слова, якими користувалися євреї: 

Ба'цул – гроші. 
'Бульбас – калач. 
'Веймір – вигук „ой мені”. 
Гунц'вот – собачий син. 
Ґой – всякий, хто не належить до юдейської релігії. 
Жид – юдей. 
Єврей – ізраїльтянин. 
Ка'шерний – чистий для споживання (з релі-

гійних міркувань). 
'Маца – коржик прісний на Пасху. 
Мі'шіґін – дурний. 
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Ой-вей – вигук, що виражає неприємність. 
'Пейсікі – скручене довге волосся на скронях 

мужчин. 
'Рабін – равін. 
Сіон – гора в Ізраїлі. 
Троф’ний – нечистий, непридатний для спо-

живання (з релігійних міркувань). 
'Хайдер – школа. 
Поширеними були також єврейські імена: 

Абрум, Аб'румцьо, 'Гаман, 'Дуцьо, 'Мошко, Мен-
дель, І'сак, Ріфка, 'Рухля, Сара, Сура, 'Сурця, 
Сруль, 'Фуля, Хаїм, Шулим, Юдко, 'Юда та ін. 

Запозичення ці вийшли із вжитку ще в 40-50-ті 
роки ХХ століття після того, як різко зменши-
лася кількість євреїв з 12,9 % в 1910 році до 
0,2 % в 2001 році. 

Іншою є ситуація в буковинських говірках 
стосовно лексичних запозичень з румунської мови. 

І. Робчук у праці „Raporturile lingvistice romîno-
ucrainene” (1996) подає 758 слів запозичених із 
румунської мови українськими говірками. Од-
нак така кількість, мабуть, правильна для тих 
українських говірок, що на території Румунії. 
Вони зазнають постійного сильного впливу 
з боку румунської мови. 

Українські говірки Північної Буковини кон-
тактують з іншими українськими говірками: 
гуцульськими, покутськими, наддністрянськими, 
подільськими, а також зазнають впливу з боку 
української літературної мови, тому за останні 
60 років у говірках Північної Буковини кіль-
кість запозичень з румунської мови сильно змен-
шилася. Цьому сприяє освіта рідною україн-
ською мовою, мова засобів масової інформації. 

Носії буковинських говірок під впливом осві-
ти усвідомлюють різницю між словами рідної 
мови і запозиченими з інших мов. Надають пере-
вагу словам рідної мови, чого не було у давни-
ну, коли основна маса людей були неписьме-
нними. Немає у говірках Північної Буковини 
таких румунських слів, що відомі у говірках 
Південної Буковини: 

'Албія – корито для свиней. 
Аван'саре – підвищення посади. 
А'вере – майно. 
Аві’он – літак. 
А'жутор – допомога. 
'Аєр – повітря. 
'Акузаре – звинувачення. 
'Алиджирі – вибори. 
Ама'рит – нещасний. 
Бене'фічі – прибуток. 
Бі'бан – окунь.  
Бон’діца – безрукавка. 
Бор'гот – брага. 

Бор'кан – слоїк. 
Бу'тук – стовбур. 
Буш'тян – колода. 
'Варан – ночви. 
Вини'тори – полювання. 
В’яца – життя. 
Вії’тор – майбутнє. 
'Гамфа – орчик. 
Гар'ґат – наймит. 
Гра’на – їжа. 
'Ґатиер – пилорама. 
Ґ’рапа – борона. 
Ґри'діна – город. 
Ґу'туй – айва. 
'Джянта – портфель. 
'Діспарцитура – перегородка. 
Діст'русний – зруйнований. 
Дрипт – право. 
Дул'чаца – варення. 
Ду'рає – триває. 
Е'кіпа – група, бригада. 
Еду'кація – виховання. 
Інві’єрія – воскресіння. 
Інт’ричири – змагання. 
‘Кябур – куркуль. 
Кара’міда – цегла. 
Кар'турар – освічений. 
Кар'нац – ковбаса. 
Коло'нел – полковник. 
Колц – гак у возі. 
Комуні'кат – повідомлення. 
Ку'лори – краски. 
Куп'тура – печево. 
Ку'рент – струм. 
Ламу'ріри – пояснення. 
Ле'ґуми – овочі. 
'Ліпса – брак. 
Маґазіо'нер – комірник. 
‘Мембру – член партії. 
Ме'серія – ремесло. 
Мітралі’єра – кулемет. 
Мо’шія – панський маєток. 
‘Мунти – гора. 
Муш’тар – гірчиця. 
Не’воя – потреба. 
Нече’сар – потрібний. 
Ні’вел – рівень. 
Німи'рувати – потрапляти. 
Обішну’їт – звичайний. 
Офен’сіва – наступ. 
Паду'рар – лісник. 
Папу'шоя – кукурудза. 
Періку'лос – небезпечний. 
Пі’лат – плов. 
Пла'каж – фанера. 
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Пла’чінта – періг. 
По'пор – народ. 
'Порта – ворота, брама. 
Пор'тіца – хвіртка. 
По'сібіл – можливий. 
Приши’дінте – голова ради. 
'Пунґа – гаманець. 
Реджі’мент – полк.  
Резіс’тенца – опір. 
Ре’колта – урожай. 
Рекол’тати – збирати урожай. 
Рема'шаґ – заклад, парі. 
Ро'тар – колісник. 
Сак – мішок. 
Са'лар – заробітна плата. 
Сал’вари – рятування. 
Сар'мале – голубці. 
Сер’віч – служба. 
Стрикура'тори – цідило. 
Сублокоти’нент – молодий лейтенант. 
Тирна’коп – кирка. 
Ті'фон – марля. 
Цюм – плата за поміч, мірка. 
Фік'сово – нерухомо. 
Фурку’лиця – виделка. 
Ци'ран – селянин. 
‘Шандарь – жандарм. 
Шіфо'нер – шафа. 
Штоф – тканина заводська. 
У той же час частина запозичень, особливо 

давніх запозичень з румунської мови зберег-
лися й зараз:  

Абсо’лют – абсолютно. 
'Афени (рум. afinǎ) – чорниці. 
'Баєр – кольоровий шнурок для одягу. 
Ба'лая – назва корови. 
'Бануш (рум. balmuş) – мамалига зварена на 

сметані. 
'Барда (рум.dardǎ) – теслярська сокира. 
Барбе'ниця (рум. berbeniţa) – діжка для бринзи. 
Бом’бак (рум. bumbac) – пряжа бавовняна. 
Б’ринза (<рум. brấnzǎ) – овечий солений сир. 
Будз (<рум. bulz) – грудка овечого сиру. 
Бу'ката (<рум. bucatǎ) – кусок. 
Гай (<рум. hai) – ану, ану ж. 
‘Ґоґодзи (<рум. coacǎze) – брусниці. 
Ґоґо'шари (<рум. gogosari) – сорт перцю. 
‘Дзєма (<рум. dzamǎ) – юшка м’ясна. 
Дзер (<рум. dzǎr) – сироватка коров’ячого молока. 
Жин'тиця (<рум. jintiţǎ) – сироватка з ове-

чого молока. 
Ка'пейстра (<рум. cǎpǎstru) – вуздечка. 
'Моша (<рум. moaşǎ) – повитуха, акушерка. 
Па'гарь (<рум. pahar) – склянка. 

'Пазити (<рум. a pǎzi) – стерегти. 
'Петик (<рум. petic) – вовняна груба тканина 

з ворсом. 
Пра’жина (<рум. prajinǎ) – міра площі (1,25 ара). 
Пу'теря (<рум. putere) – сила, міць. 
‘Путня (<рум. putinǎ) – посудина для збері-

гання води. 
Са'раку (<рум. sǎrac) – бідний, бідолашний. 
Си ток'мити (<рум. a tocmi) – торгуватися 

про ціну. 
‘Урда (<рум. urdǎ) – вторинний сир. 
Фле’кев (<рум. flấcǎu) – парубок. 
'Хітар (<рум. hotar) – межа. 
'Царок (<рум. ţarc) – приміщення для моло-

дих тварин. 
Отже, значна частина лексичних запозичень 

з румунської мови вийшла з ужитку в україн-
ських говірках Північної Буковини, але зберег-
лася у Південній Буковині. Інша група слів 
збереглася на всій території Буковини. 

Тут помітна певна особливість. Збереглися 
до наших днів ті запозичення з румунської мо-
ви, які є дуже давніми (XIV – XVII століть). Це, 
в першу чергу, слова, пов’язані з тваринниць-
ким господарством, особливо вівчарством, жи-
ттям на полонинах, а також давні запозичення 
побутової лексики. 

Вийшли з ужитку ті румунізми, що виникли 
під впливом румунської літературної мови: сус-
пільно-політична лексика, яка замінена сучас-
ною українською у Північній Буковині. У Пів-
денній Буковині, навпаки, кількість запозичень 
з румунської мови постійно наростає. Цьому 
сприяє також і державна політика Румунії. 

Наведені нами спостереження опираються 
як на усне живе народне мовлення наших днів – 
магнітофонні записи, польові записи текстів, а 
також – опубліковані діалектні тексти, діалект-
ний словник, книги та статті про діалектну лек-
сику. Усе це добрий матеріал для наукових вис-
новків про процеси, що відбуваються в діалект-
ному мовленні. 

Ці спостереження показують, що іншомовні 
запозичення локалізовані нерівномірно. Існують 
три різновиди їх локалізації за інтенсивністю 
(кількістю) запозичених слів. 

Перший різновид – це говірки тих сіл, в яких 
українці і румуни живуть разом в одному насе-
леному пункті з давніх-давен. Як правило, всі 
жителі цих сіл вільно володіють двома мовами – 
українською та румунською. Тут міжмовна 
інтерференція найсильніша. Саме в таких селах 
взаємо запозичення фіксуються найчастіше. 
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Другий різновид – це фронтальні контактні 
зони двох мов, де українські говірки тільки ме-
жують з румунськими. Тут лексичних запози-
чень менше. 

Третій різновид – це українські говірки значно 
віддалені від території румунських говірок. Тут 
лексичних запозичень з румунської мови най-
менше. Це попередні висновки. Повний аналіз 
можна буде зробити тільки після того, як буде 
створено Лексичний атлас говірок Буковини. 
На картах будуть показані головні тенденції 
розвитку лексики цих говірок, а в коментарях 
буде інформація про особливості збереження 
діалектного мовлення у представників найстар-
шого покоління носіїв цих говірок, середнього 
покоління та молодого. У коментарях має бути 
також інформація про екстралінгвальні фактори, 
які впливають на характер діалектного мовлення. 

Якщо протягом другої половини ХХ століття 
значна частина германізмів та румунізмів, а та-
кож гебраїзмів вийшла із вжитку в усному мов-
ленні буковинців, то засвідчується і протилеж-
ний процес: в усному мовленні появлються сло-
ва, запозичені із російської мови. Серед них 
зафіксовано такі:  

Бра'тан – двоюрідний брат. 
Вось'мушка – восьма частина буханця хліба. 
'Дєтдом – дитячий будинок. 
'Єменно (рос. именно) – саме так. 
Єну'варь – січень. 
'Жижа – рідина. 
Кар'ман – кишеня. 
Рост'вор – розчин. 
Рудс'тойка – дерев’яні підпори у вугільних 

шахтах. 
Само'льот – літак. 
Сапо'ги – чоботи. 
Са'пожник – швець. 
Свєт – електрика. 
Син'тябир – вересень. 
Но'ябир – листопад. 
Сі'мейство – сім’я.  
Со'льонка – солонка. 
Сох’ранно – таємно. 
Узис'кати – повернути. 
Уо'ружений – озброєний. 
Усіг’да – завжди. 
Фо'нарь – ліхтар. 
'Форточка – кватирка. 
Фулі'ган – порушник порядку. 
Ціп'лята – курчата, гусята. 
Чи'кушка – міра ємкості (25 г) та багато інших. 

За роки незалежності української держави 
багато слів, які позначали різні реалії радян-
ських часів відійшли в пасивний запас. Ними 
користуються, коли говорять про життя радян-
ського періоду. Такими є слова: бідняк, більшо-
вик, енкаведист, заготконтора, колгосп, комсо-
мол, комунгосп, кулак (у значенні багач), ланкова, 
ленінець, ленінізм, меншовик, облпотребсоюз, піо-
нер, піонервожата, полуторка, райпотребсоюз, 
радгосп, середняк, спецназ, соцзмагання, сталі-
ніст, стахановець, уповноважений (райкому), 
чекіст та багато подібних. 

У той же час за роки після розпаду СРСР 
у мовленні буковинців появилося багато раніше 
не вживаних слів, які пов’язані з реаліями сього-
дення. Це слова, запозичені з інших мов, які поши-
рені в усіх розвинених мовах світу (універсалії): 
автомедіастанція, автоевакуатор, аудит, аудию-
вання, бакалавр, банкір, бойлер, бренд, ваучер, 
відео, гуртовня, дилер, дискета, депозит, дисплей, 
дистрибютор, караоке, кілер, комп’ютер, короно-
графія, круп’є, магістр, маркетинг, маркето-
лог, масмедія, металопластик, монітор, моні-
торинг, плеєр, принтер, ролет, сайт, снід, спі-
кер, телегід, транскордонний, файл, фуршет 
та безліч інших.  

                     
Висновки 

 

Отже, на протязі ХХ століття українські го-
вірки Північної Буковини зазнали значних змін:  

1) Вийшла із вжитку значна кількість іншо-
мовних запозичень, що потрапила в усне мов-
лення буковинців у часи іноземної окупації краю. 
Очищення мови відбулося в умовах ширення 
освіти рідною мовою, відходу з Буковини чверті 
мільйона населення, що розмовляло німецькою, 
єврейською, румунською, польською мовами; 
контактування носіїв буковинських говірок з 
іншими українськими говорами, чому раніше 
заважали кордони держав-окупантів. 

2) За радянський період появилася невелика 
кількість запозичень з російської мови.  

3) Після розпаду СРСР у пасивний запас віді-
йшла значна кількість слів, пов’язаних з кому-
ністичною ідеологією, тогочасним урядуванням, 
реаліями радянського способу життя.  

4) За час незалежності у мовленні буковин-
ців появилися нові слова, які відображають 
зміни, що сталися в політичному, економічно-
му, культурно-освітньому житті України, дії тех-
нічної революції. 
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СОЦІАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА  
У „СЛОВНИКУ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК” 

 
Термін „соціальна маркованість” відображає 

суспільний характер мови загалом, використа-
ння мовних засобів у суспільстві. Мова пере-
буває в залежності від життєвої практики, форм 
спілкування суспільства, забезпечує „часову тяг-
лість і безперервність життя, збереження орга-
нічності і оригінальності світосприйняття етносу 
при зміні його історичних форм” [6, с. 167]. 
Історичний розвиток матеріальної і духовної 
культури народу зумовлює динамічний харак-
тер мови. Розвиток лексичної системи пов’я-
заний не лише з внутрішньомовними законами, 
але й впливом позалінгвальних факторів, тобто 
суспільно-історичних форм життя народу. Вна-
слідок такої динаміки змінюється передусім 
словниковий склад мови. Тобто мова є своєрід-
ним дзеркалом, в якому відображається історія 
розвитку народу. Тому в сучасному мовознав-
стві зактуалізовано увагу дослідників до соціально-
культурних процесів в сучасній Україні з ура-
хуванням і регіональних аспектів. Зокрема, нау-
ковці справедливо відзначають, що історико-
культурологічний аспект проблеми з огляду на 
тяглість етнонаціональних процесів виявляє се-
бе в окремих регіонах України в традиційних 
формах життя, дбайливому збереженні звичаїв і 
обрядів, у родинному устрої тощо [див.: 4]. 

Предметом нашого дослідження є соціально 
маркована лексика Північної Буковини, відобра-
жена „Словником буковинських говірок”, в яко-
му зафіксовано близько 12 тис. слів (Чернівці, 
2005) [12]. Це передусім архаїчна лексика, позна-
чена ареально-хронологічними характеристика-
ми, – своєрідна духовна скарбниця народу, істо-
рична пам’ять поколінь. Кожне слово застарілої 
лексики тісно пов’язане з багатовіковою куль-
турою народу і несе в собі національний мов-
ний колорит. Чимало застарілих слів збережено 
саме говірками української мови, які містять, 
крім загальнонаціональних, ще й особливості 
регіонального характеру. 

Літературна мова помітно змінюється за кож-
ного покоління. Іван Огієнко зауважував, що це 
відбувається приблизно за 50 років. За цей пе-
ріод літературна мова „звичайно далеко відхо-

дить від своєї живої мови, що на ній зросла 
вона” [10, с. 76]. Взаємодія між літературною 
мовою і живою розмовною  відбиває глибинні 
процеси розвитку української загальнонародної 
мови у різні історичні періоди. „Оскільки україн-
ська літературна мова обслуговує культурні й 
господарські потреби всіх верств населення, – 
зауважує І.Г. Матвіяс, – діалектна лексика ши-
роко вливається в її словниковий фонд” [7, с. 25]. 
Завжди перебуває в полі зору дослідників і  
проблема взаємодії літературної мови та живої 
народної мови як її основи, а також як її дже-
рела. Як свідчить „Атлас української мови”, в 
говорах української мови засвідчено чимало 
відповідників до тієї самої лексеми [1]. Проте 
діалектні масиви відображають і таку лексику, 
яка подекуди не має відповідників літературної 
мови. Завдяки цьому літературна мова, що зага-
лом задовольняє потребу духовного життя цілої 
нації, збагачується запозиченнями з різних го-
ворів або з сусідніх мов, здебільшого через 
художню творчість українських письменників.  

Народна мова – це не „селянський примі-
тив”, – наголошує І. Огієнко. „У своїй цілості – 
як збірність усіх говорів нації – народна мова 
надзвичайно цінна й розвинена, – вона ховає в 
собі всю живу історію й живу ще довго буду-
ччину нашої мови: має багато давніх форм, 
відомих нам іще з перших наших пам’яток, має 
й форми нові, пізніш посталі” [10, с. 79-80]. 
Треба пам’ятати, – говорить Іван Огієнко, що 
„ мова місцева, жива, народня – то ґрунт і душа 
мови літературної, тому й свою місцеву мову 
конечно треба кохати й шанувати” [11, с. 15]. 
Учений висловлює жаль з того приводу, що ба-
гато говіркових слів не зафіксовано ще жод-
ними словниками.  

Соціальна маркованість мовних явищ тісно 
пов’язана з соціальними явищами, які відбува-
ються в суспільстві протягом певного історич-
ного періоду. Наприклад, появу нових слів у 
мові з-поза її меж (з інших мов чи з інших діа-
лектів) Ю. Шерех – Шевельов називає етран-
жизмами (запозиченнями) та діалектизмами.  
Етранжизми та діалектизми він зарахував до 
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групи алотопізмів (від грецького allos  „інший” 
і topos „місце”), тобто таких, що пов’язані з те-
риторією. Слова ж і звороти, які часово відріз-
няються від нейтрального лексичного складу 
мови, учений означив як алохронізми [14, с. 46]. 

Щодо запозичень (етранжизмів), то вони 
з’являлися, як відомо, через різні зв’язки (тор-
говельні, культурні, політичні) одного народу з 
іншим. Шляхи етранжизмів так чи інакше ви-
значаються історичними обставинами життя 
обох народів. Наприклад, українське населення 
Північної Буковини мало різні, у тому числі й 
довготривалі зв’язки з татарами, румунами, 
молдаванами, поляками, німцями. Ці народи 
позичали так само багато слів і від українців. 

 На території Буковини збереглося чимало 
реліктових явищ давнини, відображених у ре-
гіональних словах – діалектизмах. Буковинські 
говірки, за свідченням науковців, належать до 
найдавніших, оскільки зберігають чимало арха-
їчних рис. „Словник буковинських говірок” [12] 
містить чимало таких слів, які не збереглися на 
інших територіях, і саме вони є цікавими сьо-
годні для дослідників не тільки в плані мовних 
спостережень над історичними змінами словни-
кового складу української мови, але й для істо-
риків, етнологів, етнографів. Чимало діалект-
них лексем є соціально маркованими, оскільки 
репрезентують  особливості суспільно-історич-
ного розвитку регіону, відображають причини 
ареально-хронологічних мовних явищ. 

Надзвичайно важливим вважаємо міркува-
ння К. Германа з цього приводу: „Діалект у 
його просторовій проекції являє собою складну 
єдність у багатоманітності форм. Сучасне діа-
лектне мовлення і сучасні ізоглоси діалектних 
явищ аж ніяк не являють собою пряме продов-
ження розвитку діалектів якихось конкретних 
давніх слов’янських племен. Навпаки, вони 
засвідчують пізні результати розвитку мовле-
ння на певній території, явища нівелювання 
старих племінних діалектів, сліди їх змішува-
ння, інтеграції, пізнішого поступового розвитку 
нових діалектів, вже територіальних” [2, с. 12]. 

 Наголошуючи на важливості наукових 
спостережень над міждіалектною інтерферен-
цією та взаємодією говірок з українською літе-
ратурною мовою, варто відзначити, що часто 
саме діалектні особливості є „живими свідками 
історії мови, часто більш переконливими, красно-
мовнішими, ніж могили, кістки та зброя” [2, с. 3]. 
І діалектолог, за словами К.Ф. Германа, „подібно 
до археолога, знімаючи пізніші мовні нашару-
вання, знаходить більш давні, співвідносить їх з 

певними етапами історії народу, з часом їх за-
родження та розвитку. Однак це можливо лише 
у випадку, якщо явища лінгвістичної географії 
будуть систематично вивчатися у нерозривно-
му зв’язку з історією їх формування за внут-
рішніми законами мови та історією народу, 
якому належать ці діалекти” [2, с. 13]. 

У передмові до монографії К.Ф. Германа 
„Українські говірки Північної Буковини” зазна-
чено, що на території Північної Буковини збе-
реглось чимало реліктів слов’янської старовини, 
яких не відображають жодні писемні пам’ятки. 
„На цих землях, розміщених у самому центрі 
Європи, – пише автор, – протягом тисячоліть 
перехрещувались важливі торгові та воєнні 
шляхи, стикались життєві інтереси різних пле-
мен і народів, багатьох держав. Усе це не могло 
не позначитись на розвитку мови населення 
краю...” [2, с. 3]. І саме буковинські говірки 
яскраво відображають давні сліди різних епох 
та періодів історії народу. В історичній довідці 
К. Герман відстоює думку, що Буковина – древ-
ня слов’янська земля. На її території знайдено 
понад двісті пам’яток ранньослов’янської черня-
хівської культури, центром якої вважають Се-
реднє Подніпров’я, а також понад двісті п’ят-
десят слов’янських пам’яток з VІІ – ХІІ століть, 
які засвідчують входження Буковини до Київ-
ської Русі та Галицько-Волинського князівства. 
Етнічною основою буковинців, як зазначає 
К. Герман, були племена білих хорватів, тивер-
ців та уличів, які, змішавшись, „уже в часи Русі 
утворили єдину територіальну мовну спіль-
ність” [2, с. 335]. Хоч історична доля Буковин-
ського краю була нелегкою (з середини ХІV ст. 
ця древня українська земля, відома з пам’яток 
історії під назвою „Шипинська земля”, постійно 
входить до складу різних князівств і держав). У 
1514 році Буковина потрапляє в ярмо до сул-
танської Туреччини, з 1744 року стає колонією 
Австрії. З 1919 р. по 1940 р. вона знаходилась 
під окупацією Румунії. Незважаючи на тяжку 
колоніальну долю, корінне українське населе-
ння зберегло свою мову, і що не менш цінно, – 
живе українське діалектне мовлення, в якому 
відбито специфічні фонетичні, лексичні та гра-
матичні особливості, чимало з яких позначені і 
міжмовними контактами (з польською, німець-
кою, румунською та ін. мовами).  

Багатовікове іноземне поневолення, пошма-
тування українських земель різними державами 
у різні історичні періоди, мінлива державна при-
належність Буковини спричинилась до появи 
численних лексичних запозичень з турецької, 
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німецької, польської та румунської мов, що ста-
новить специфіку словникового складу буковин-
ських говірок і неабиякий науковий інтерес для 
дослідників не тільки української, але й інших 
мов. Як зазначає Ю. Шерех – Шевельов, зви-
чайно, запозичалося те, що імпонувало, що „зда-
валося культурно або соціально вищим або 
принаймні рівновартним” [14, с. 46]. У цьому 
аспекті вважаємо за можливе проаналізувати 
хронологічно марковані (застарілі) слова, чи-
мало з яких є одночасно запозиченнями з інших 
мов, в одній із найбагатших і найархаїчніших 
тематичних груп лексики – назвах одягу і голов-
них уборів, відбитих у словниковому складі 
буковинських говірок. 

 Діалектний матеріал дає змогу простежити 
певні зміни у становленні назв національної но-
ші буковинців Наприклад, у Галицько-Волин-
ському літописі 1213 р. (Буковина була її скла-
довою частиною) повідомляється, що одяг жи-
телів краю складався з довгої сорочки, тканого 
полотнища, яким обмотувалась нижня частина 
тіла жінки – горботки (можливо, від „обгорт-
ка”), пояса і головного убору теж у вигляді 
полотнища (рушника). Як зазначали в 1899 році 
автори історико-краєзнавчої праці, виданої ні-
мецькою мовою, про Буковину та її населення, 
українці тут мали достатньо пристосований до 
існуючих кліматичних умов одяг, який вони 
майже повністю самі з власної сировини й 
виготовляли, за винятком хіба що капелюхів, 
чобіт і кольорових хусток. Сировиною служили: 
лляна пряжа, овеча вовна, овеча шкіра та козячі 
шкурки. З напряденої овечої вовни виготовляли 
верхній жіночий одяг (горботки), а із збитої – 
верхній чоловічий одяг, манти і сардаки [9, 
с. 111]. Сардаки із шерстяної тканини домаш-
нього виробництва з’являються у ХVІ-ХVІІ ст., 
а також шкіряні безрукавки кептарі (для обох 
статей), плащі-накидки – „манти”, шкіряні по-
яси – „череси”, а в буковинських гуцулів – 
червоні та чорно-сірі штани – „гачі”. Багато 
елементів народного одягу цього часу є подіб-
ним до одягу українців Прикарпаття, Поділля 
та інших українських регіонів (наприклад, кеп-
тарі, полотняні штани – „портяниці”). Голов-
ною ознакою традиційної народної ноші буко-
винців є вишитий одяг. Завершується формува-
ння традиційної народної ноші українців Буко-
вини в середині ХІХ ст. [див.:  9]. 

У ХІV – ХVІІ ст. закладаються основи тра-
диційного народного одягу. Українське населе-
ння краю, відірване від інших українських зе-

мель, формує тут українську культуру, вико-
ристовуючи традиції слов’янської культури по-
передніх епох, а також запозичуючи окремі 
елементи від сусідів.  

Одяг русина ХІХ ст. (так тоді називали укра-
їнців на Буковині) складався з довгої до колін 
сорочки з широкими рукавами, білих лляних 
штанів („портяниць”) і пов’язаного на талії 
пояса, переважно до колін чорного сардака із 
товстої, збитої шерсті, а взимку таких же шта-
нів („гачів”) з білої або коричневої вовни, дов-
гого кожуха, постолів або чобіт, а від дощу – 
довге накидне пальто з напівсукна („манти”). 
До компонентів одягу належав широкий ремі-
нний пояс („черес”), на якому зберігали склада-
ний ножик і „мошенку” (гаманець), а також 
вовняна або шкіряна сумка через плече, що 
називалася „трайстра”.  

Довгочасне перебування населення Буковин-
ського краю в іноземному поневоленні не могло 
не відбитись на специфіці буковинської ноші. 
А з елементами одягу входили до словника 
буковинців і запозичені слова. У період панува-
ння на Буковині турецьких феодалів в україн-
ському костюмі з’являються окремі елементи 
турецького одягу (наприклад, фес – головний 
жіночий убір, салби – нагрудні прикраси дівчат 
і жінок із старовинних монет). Автори етногра-
фічної розвідки кінця ХІХ ст. зазначали, що в 
спекотні дні літа, під час польових робіт, жінки 
на голові мали  „червону фесу або шматок білої 
матерії”. Дівчата на виданні носили шовкові 
спідниці („фоти”), мали на головах спеціаль-
ний убір циліндричної форми, який називався 
„геордан”, прикрашений штучними квітами та 
павичевим пір’ям. Ювелірні прикраси носили 
лише дівчата і хлопці, рідше – жінки і майже 
ніколи – одружені чоловіки. Серед дівчачих при-
крас названо „салби” (намиста зі старих монет). 

У „Словнику буковинських говірок” ми за-
фіксували вживання слова ФЕС, ФИС з такими 
значеннями:  

ФЕС, -а, ч. заст., рідк. Жіночий головний 
убір у вигляді невеликої червоної шапочки. 
Заст., Кельм., Кіцм. Колис віддані жінки клали 
на голову фес, а відтак завивали фустку (Шиш-
ківці Кіцм.). Колис давно жінки носили під фуст-
ков такі шапочки, які називалиси фес (Кель-
менці). Типер фис ніхто ни носи, а моя пра-
бабка носила (Бабин Заст.). Цікаво, що саме слов-
никові статті з ілюстраціями розширюють відо-
мості не тільки про значення слова, „фес”, зна-
чення якого уже невідоме багатьом молодим 
буковинцям сьогодні, але й його історію ( дуже 
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часто в реченнях вживаються компоненти „ко-
лись давно”, „раніше”, „тепер так не нося” і под. 
Фіксує словник і переносне значення слова 
„фес” („фис”): Купив уже нарешті собі капе-
люх, а то ходив у якомус фисі (Глибока). Слов-
ник фіксує і фразеологізми з цим словом:  „при-
йти з червоним фесом”, „просити з чирвоним 
фесом”, що означають „запрошувати когось, 
перепрошувати”. Порівняймо: Шос ни можу 
тибе упросити просто так – доведеси прийти 
з червоним фесом (Подвір’ївка Кельм). Дови-
деси тобі свою бабу перепрошувати з чирвоним 
фисом – гніваїси на тебе дуже (Слобідка Глиб.). 

У „Словнику буковинських говірок” зафік-
совані лексеми на позначення одягу станом на 
середину і кінець ХХ ст. Це слова живої роз-
мовної мови українців Буковини на позначення 
одягу, головних уборів чи прикрас: 1) відсутні 
у літературній мові як нормативні (напр.: анцуг, 
гачі, линдик, лінкя, мишини, рікля та ін.); 2) відо-
мі літературній мові, але вживані в говірках з 
іншою семантикою (як-от: панталони – верхні 
штани, москвічка – верхня чоловіча сорочка, 
сукня – вид святкової спідниці, фартух – спід-
ниця з ситцю або пофарбованого полотна, блю-
за – чоловіча куртка, піджак та ін.); 3) слова, 
що мають відмінні від літературної норми грама-
тичні ознаки або фонетичні риси, які помітно 
змінюють слово, напр.: горботка – обгортка,  
паліто – пальто, маниство – намисто тощо. 

Порівняймо деякі назви одягу, зафіксовані 
„Словником буковинських говірок”, що засвід-
чують запозичення з різних мов, у тому числі і 
найдавніші, як засвідчує їх тлумачення в  „Ети-
мологічному словнику української мови” [4.]. 
Це назви чоловічого та спільного одягу, назви 
жіночого одягу та назви головних уборів. 

Назви чоловічого та спільного одягу: 
Бла́на, -и, ж., заст. 1. Хутро. 2. Піджак (СБГ, 33).  
Блан –  „гуцульський хутряний одяг”, [блане́-

ний] „опушений хутром”; – вважається запози-
ченням з румунської мови; рум. blа́nă „хутро, 
шуба” виводиться від болг. [бла́на] „вичинена 
шкура з вовною”; форма чол. р. блан могла бути 
зумовлена впливом запозиченого з польської 
мови блам „хутро (ЕСУМ, 205 (I). 

Бурно́с, бурно́з, бурму́с, бурму́з, рідк. бур-
ну́дз, -а, ч., заст. Верхній чоловічий і жіночий 
одяг, вид куртки, іноді на ваті (СБГ, 44) – давнє 
запозичення, очевидно, через турецьке (тур. 
burnus „легкий вовняний плащ”, burnuz „тс.”) і 
французьке (фр. bournous) та польське посеред-
ництво з арабської мови; ар. burnus „плащ з від-
логою” пов’язане з гр. βippoς „вид накидки”, 

що походить від лат. birrus „тс.”, запозиченого з 
кельтських мов (ЕСУМ, 304 (І). 

Візі́тка, -и, ж. Вид верхнього святкового одягу, 
легке пальто на підкладці (СБГ, 56). заст. візита 
через польське посередництво) (ЕСУМ, 396 (I). 

Гу́нька, -и, ж., заст. Вид довгої свити з домо-
тканого сукна (СБГ, 78). 

Гун́я – „верхній сукняний одяг, сіряк” най-
імовірніше пов’язане з пізньолат. gunna „кожух”, 
неясного, можливо, кельтського походження; вва-
жається також праєвропейським (ЕСУМ, 620(І). 

Ґу́ґля, -і, ж. 1. заст. Вид зимового одягу, бурка 
з товстого домотканого сукна з рукавами і капю-
шоном (СБГ, 87). Польське gugla, болг.  гу́гла 
„висока селянська шапка”, схв. [gugla] „шапка; 
футляр, покришка”; – запозичення  походить від 
лат. cucula, яке вважається запозиченням з галль-
ської мови; спроба виведення української форми 
від рум. glugǎ „капюшон” (ЕСУМ, 612(ІІ). 

Кіпта́рь, кєпта́рь, -я, ч. 1. рідк. Вишитий 
святковий кожух. 2. Жилет. 3. Безрукавка на 
хутрі, оздоблена вишивкою (СБГ, 204). – запо-
зичення з молдавської мови; молд. [кепта́р] 
(пепта́р) „безрукавка” пов’язане з пепт „груди”, 
яке зводиться до лат. pectus (ЕСУМ, 423 (ІІ) 

Ле́йбик, ла́йблик, -а, ч. 1. Кептар, безру-
кавка на овечому хутрі. 2. Ватна безрукавка. 
Ле́йбичок, -чка, ч. зм. до ле́йбик (СБГ, 256). 
Запозичення через посередництво польської 
мови з німецької ( ЕСУМ, 214(ІІІ). 

Манта́, -и, ж. 1. Бурка, довга і широка верхня 
одежина. 2. Пальто. 3. Шинель (СБГ, 277) – запо-
зичення з молдавської і румунської мов; молд. і 
рум. mа́ntă „плащ, шинель” походить, очевидно, 
від фр. mante „довга жіноча накидка”, яке зво-
диться до лат. manta „плащ” (ЕСУМ, 386 (ІІІ). 

Ма́нтля, -і, ж. 1. Пальто. 2. заст. Плащ. 3. заст. 
Шинель (СБГ, 277) – запозичення з німецької 
мови; н. Mántel „шинель, плащ, пальто” похо-
дить від лат. mantellum „плащ, покривало” 
(ЕСУМ, 387(ІІІ). 

Мінтє́н, мінтя́н, мунтя́н, -а, ч. Безрукавий 
кожушок, оздоблений хутром і вишивкою. По-
хідні: мінтя́нка, минтя́нка, заст., рідко (СБГ, 
291) – запозичення з молдавської мови; молд. 
минтя́н „мережана селянська куртка” (рум. minteán 
„тс.”) походить від тур. mintan „вид камзола з 
рукавами”, яке зводиться до перс. nеmten „вид 
жилета; верхня сорочка” (ЕСУМ, 479 (ІІІ). 

Сарда́к, -а, ч., заст. 1. Рід теплого верхнього 
жіночого та чоловічого одягу з грубого домотка-
ного сукна. 2. Верхній святковий одяг з домо-
тканого сукна, оздоблений різнокольоровими 
шнурками чи вишивкою. 3. Верхній одяг (курт-
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ка) з домотканого сукна без рукавів з вовняним 
начосом (СБГ, 477). 

Слово серда́к („верхній суконний одяг”) [сар-
да́к, сарда́т, сардачи́на, сердачи́на], серду́к „тс.”, 
[осерда́к] „кожушок без рукавів”; – п. слц. діал. 
serdak (з укр.); – виводиться від тур. [širdag, 
šerdak]; пов’язується також із се́рце (ЕСУМ, 
217 (V).   

Спе́нцер, -я, ч. Одяг на зразок жилетки (СБГ, 
511). Запозичене, очевидно, через посередни-
цтво польської, французької (фр. spencer „вид 
верхнього одягу”, з 1801 р.) і, можливо, також 
німецької (нім. spéncer, spénzer „жіноча коф-
точка, корсаж; вузький піджак”) мов, з англ. 
spencer „куртка, короткий сюртук”, утворене 
у 1796 р. від прізвища лорда Дж. Спенсера 
(С.І. Spencer, 1758-1834), який ввів в ужиток 
цей одяг (ЕСУМ, 368 (V). 

Га́чі, -ів, мн., заст. Верхні чоловічі штани 
з сукна домашнього виробу (СБГ, 69). Польське 
gacie „кальсони, (ст.) штани; пов’язка; ст. gase 
„штани; пов’язка”, ч. ст. háče „штани; пов’язка; 
пояс”, заст. hace „кальсони, штани”, болг. га́щи 
„кальсони, [штани, шаровари]”, м. га́ки „каль-
сони, (розм.) штани; схв. гähe „кальсони; штани 
(селянські)”, слн. gáča, мн. gáčе „кальсони; 
(ЕСУМ, 483-484(І). 

Миши́ни, -ів, мн., заст. Зимові чоловічі штани 
з овечого хутра (СБГ, 290) – походить з рум. 
meşínă f -ni ове́ча шку́ра, овчи́на (РУС, 288). 

Ра́йтки (І), -ів, мн. Штани галіфе (СБГ, 449) – 
запозичення з польської мови; п. rajtki „рей-
тузи”, як і ч. rajtky „тс.”, виникло на основі 
форми rajtuzy „тс.” (ЕСУМ, 18 (V). 

Назви жіночого одягу: 
Зубо́н, -бона, ч., заст. Старовинний жіночий 

одяг, різновид сарафана (СБГ, 174) – запозиче-
ння з угорської мови; уг. zubony „блуза, сороч-
ка” через проміжну форму zubun виводиться 
від тур. zibun (zibin, zübun, zipun) „коротка оде-
жина з довгими рукавами (для немовлят); жи-
лет з короткими рукавами”, яке через нгр. ςιπούνι 
„кофта, куртка”, іт. венец. zipón зводиться до іт. 
guibbone „каптан, звідки походить і укр. жупа́н” 
(ЕСУМ, 282 (I). 

Кадре́ля, -і, ж., заст. Плісeрована спідниця з 
вовняної тканини (СБГ, 182) – очевидно, запо-
зичення з польської мови; п. [kadryl] „легка 
шовкова тканина, як правило, з квадратним ма-
люнком” походить від фр. quadrillé „клітчастий, 
розбитий на квадрати; картата тканина”, яке 
зводиться до ісп. cuadrillo „квадрат”, що походить 
від лат. quadrum „тс.” (ЕСУМ, 339 (II). 

Ката́нка, -и, ж. 1. заст. Жiночий жакет (СБГ, 
192) – очевидно, запозичення з польської мови; 

п. katanka „вид каптана, куртки” пов’язується 
з katan(a) „жовнір, солдат”, що, як і ч. [katan], 
слц. katona, укр. [кату́н] „тс.”, виводиться від 
уг. katona „тс.” (ЕСУМ, 402 (II). 

Рі́кля, ри́кля, -і, ж., заст. Вид старовинної 
спідниці, переважно квітчастої, для нареченої 
(СБГ, 457) –  запозичення з німецької мови; н. 
Röckel „жіноча сукня, спідниця” пов’язане з 
Rоck „спідниця; сюртук” (ЕСУМ, 95 (V). 

Ро́тія, -і, ж., заст. Плаття, сукня (СБГ, 468) – 
запозичення з молдавської мови; молд., рум. 
róchie пов’язується, як запозичення, з болг. ро́кля 
„плаття”, схв. röklja „тс.”, які через посеред-
ництво уг. rokol(j)a ([rokoly]) „широка спідниця 
на зборках” зводяться до нвн. Röcklein (ЕСУМ, 
128 (V). 

Назви головних уборів: 
Бари́ж, бари́ш, -а, рідк. Бара́с, -а, ч. Одно-

кольорова шерстяна або бавовняна хустка з то-
роками (СБГ, 25). Польське bareż – „легка тка-
нина”, r. bareš „тс.”, болг. ба́рез „тонка прозора 
тканина”, бари́ш, баръ́ш, схв. ба́рēж, слн. baréž 
„тс.”; – запозичення з французької мови; фр. 
barége „вид шерстяної тканини” походить від 
назви містечка Baréges у Піренеях (ЕСУМ, 142 (І). 

Камана́к, -а, ч., заст. 1. Частина манти́, ка-
пюшон (СБГ, 184) – запозичення з румунської і 
молдавської мов; рум. comănác „скуфія”, молд. 
комана́к, камэна́к „тс.” етимологічно неясні 
(ЕСУМ, 356(ІІ). 

Капа́к, -а, ч., заст. Накидка на голову, капю-
шон (СБГ, 186). Пов’язане з сapác n, -e – кри́ш-
ка, покри́шка, ві́ко (РУС, 68) – очевидно, через 
польське посередництво запозичено з пізньола-
тинської мови; плат. сарра „вид чоловічого убору; 
плащ з відлогою”, „вид світського і чернець-
кого одягу” етимологічно неясні; недостатньо 
обґрунтоване віднесення до цієї групи слів др. 
капа – „міра зерна” (ЕСУМ, 368 (ІІ).  

Капу́за, -и, ж., заст. 1. Капюшон з овечої 
шкіри чи сукна (СБГ, 189) – п. kapuza „голов-
ний убір, велика шапка; відлога”, ч. kapuce „від-
лога”, слц. kapucňa, вл. kapuca „відлога, капор”, 
полаб. kapuz „вид каптура для захисту від 
бджіл”, схв. kapùca „відлога”, слн. kapúca „тс.”; – 
через польське і німецьке (нвн. Kapúze „відло-
га”) через посередництво запозичено з італійської 
мови; іт. cappuccio „відлога; башлик” продов-
жує слат. caputium „чернецький каптур, відло-
га”, що є похідним від cappa „вид головного 
убору; плащ з відлогою” (ЕСУМ, 378 (ІІ). 

Качу́ла, -и, заст., рідк. Шапка (СБГ,194)  – 
запозичення з молдавської і румунської мов; 
пов’язане з рум. сăciúlă f -li ша́пка (РУС, 72); 
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[качу́ла] „молдавська смушева шапка”; болг. 
заст. качу́л „башлик”; молд. кэчу́лэ „хутряна 
шапка”, рум. căciúlă „тс.” загальноприйнятої етимо-
логії не мають; очевидно, успадковані з дунай-
ської латині, до якої могли ввійти з дако-мізій-
ської або фракійської мови (ЕСУМ, 409 (ІІ). 

Маґя́рка, -и, ж., заст. 1. Чоловічий головний 
убір (СБГ, 272) – запозичення з польської мови; 
п. magierka „угорська шапка”, [gamerka], як і ч. 
madĕra „тс.”, походить від етнічної назви п. 
madiar, madziar „угорець, мадяр” (ЕСУМ, 352 (ІІІ). 

Панта́рка, панта́рька, -и, ж.,  перен. Хустка 
зі своєрідним візерунком, що нагадує пір’я це-
сарки (СБГ, 382) – запозичення з польської мови; 
п. pantarka „цесарка” походить від фр. pintade 
„тс.”, яке зводиться до порт. pintado „мальова-
ний, строкатий, плямистий, крапчастий”, пов’я-
заного з pintar „фарбувати, малювати, розпису-
вати”, що походить від лат. pingo „малюю”, 
спорідненого з д.інд. piŋktē „малює”, pingah 
„рудуватий, коричнюватий”, pingalah „тс.”, гр. 
πίγγαλος „ящірка”, псл. pĕgъ „плямистий”, укр. 
[піга́нистий] „плямистий” (ЕСУМ, 277(ІV). 

Сьогодні діалектна лексика цікавить не лише 
лінгвістів, але й дослідників інших гуманітар-
них наук, істориків, етнографів, етнологів. „Увага 
до лексики говорів загострена у зв’язку з  не-
обхідністю забезпечити надійним матеріалом 
галузі мовознавства й суміжних наук, які без-
посередньо пов’язані з реконструкцією давні-
шого стану матеріальної й духовної культури 
носіїв мов” [3, с. 3]. Українознавчий аспект ви-
вчення говірок Буковини увиразнюється через 
діалектизми, що мають історичний, культуро-
логічний та етнологічний компоненти. Саме 
вони є джерелом заповнення інтракультурних 
лакун. У культурології під лакунами (термін 
увів до наукового обігу К. Хейл, порівнюючи 
австралійський етнос уолбірі з англомовною 
культурою), розуміють розходження в культурі 
та мові. „Інтракультурні лакуни виникають 
внаслідок незнання носіями мови (культури) 
застарілих реалій чи понять або виявів своєї 
локальної культури ” [13, с. 96].  

Культурологічна площина дослідження „під-
казує” поділ діалектизмів на мовні одиниці, 

зумовлені суспільно-історичним розвитком етносу, 
та діалектизми, спричинені побутовою та духов-
ною (краєзнавчою) специфікою краю.  

Як уже зазначалося, мінлива державна при-
належність Буковини спричинилася до появи чис-
ленних лексичних запозичень, передусім з ні-
мецької, румунської, молдовської та польської 
мов, а також через їх посередництво – і ще 
більш давніх запозичень (з французької, латин-
ської, угорської, болгарської та ін.). Без сум-
ніву, діалектна лексична система буковинських 
говірок зазнала впливу і турецького фактора, 
який зберігся в емоційно-оцінній лексиці та став 
основою для більш пізніх нашарувань запози-
чень. Як бачимо, чимало соціально маркованих 
лексем і в „Словнику буковинських говірок” 
мають ремарку заст. Більшість з них  не зна-
йомі сьогодні молодому поколінню буковинців. 

Отже, „Словник буковинських говірок” фік-
сує чимало соціально маркованих лексем, – ало-
топізмів та алохронізмів, які є результатом мов-
ного контактування сусідніх мов, мовної взаємо-
дії, яка мала, за висловом Н. Мечковської, „мир-
ний” характер [8, с. 176]. На відміну від пасив-
ного складу лексики літературної мови, яка за-
фіксована словниками і активно не використо-
вується (хіба лише у творах художньої літера-
тури на історичну тематику), застарілі діалектні 
слова, що позначають елементи національної 
ноші буковинців, ще живі у мовленні людей, 
принаймні старшого покоління, які зберігають і 
слова і речі, щоб передати їх нащадкам, щоб 
„не переривалася”, як казала Ольга Кобилян-
ська, „ниточка поколінь”. 

Соціально маркована лексика є цінним дже-
релом дослідження історичного розвитку укра-
їнської мови, її становлення, динаміки. „Слов-
ник буковинських говірок” відображає значні 
шари соціально маркованої лексики (запози-
чення, архаїзми тощо), у зв’язку з чим неаби-
якого значення набуває вивчення діалектів, фік-
сації тих лексем, які в словниках часто мають 
позначку „застаріле”, щоб через мову постійно 
відроджувати історичну пам’ять наших предків. 
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SOCIALLY MARKING VOCABULARY  
IN „THE DICTIONARY OF THE BUKOVYNIAN DIALECTS” 

 
Lately in Ukrainian linguistics of study of social and cultural processes at regional level is actual. In 

particular, the article of the article is an analysis of socially marking vocabulary, fixed in „The dictionary 
of the Bukovynian dialects”(Сhernivtsi 2005). A dialectal vocabulary fixes the far of alotopizms and 
alokhronizms, between which lexemes exude on denotation of national load of Bukovyna. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МІЖМОВНИХ ВЗАЄМИН ТА ШЛЯХИ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

В УКРАЇНСЬКУ МОВУ З РУМУНСЬКОЇ ТА УГОРСЬКОЇ МОВ 
 

Українсько-румунські та українсько-угорські 
мовно-культурні взаємини впродовж тривалого 
історичного періоду впливали на формування 
лексичного фонду української мови і залишили 
свій відбиток як на рівні розмовно-діалектного 
мовлення, так і в системі лексико-стилістичних 
засобів сучасної української літературної мови. 
Актуальність цієї проблематики в сучасному 
українському мовознавстві зумовлена не лише 
недостатнім її висвітленням і певною фрагмен-
тарністю досягнутих результатів, а й тим, що, 
крім суто мовознавчих та історико-культурних 
складових, вона має й певну реабілітаційну спря-
мованість. Соціолінгвістичний підхід до вивчення 
шляхів міжетнічних та міжмовних взаємин, які 
відбувалися на українських етнічних землях та 
суміжних до них землях інших народів – за-
хідних сусідів українців, дозволить відтворити 
той історико-культурний контекст, який сприяв 
засвоєнню в українській та інших слов’янських 
мовах румунізмів та мадяризмів, що позначали 
реалії і поняття, типові для способу життя пев-
них соціальних верств. Для староукраїнського 
періоду це пов’язано насамперед із діяльністю 
та побутом військово-шляхетської верстви, що 
залишило свій відбиток у пам’ятках староукраїн-
ської доби й у лексичному складі української 
мови XVI – першої половини XVII ст., частина 
якого успадкована й сучасною українською лі-
тературною мовою й функціонує в ній як арха-
їзми. Румунізми та мадяризми становлять одну 
зі специфічних лексичних ознак ряду україн-
ських говорів південно-західного наріччя і тра-
диційно вживаються в діалектному мовленні, 
зберігаючи і частково реалізуючи при цьому 
потенційну здатність входити до авторських текс-
тів сучасних українських письменників у типовій 
стилістичній ролі діалектизмів. Функціонально-
стилістичні можливості румунізмів та мадяриз-
мів в українській літературній мові нового пе-
ріоду зреалізовано насамперед у галицько-буко-
винському койне та в західноукраїнському ва-
ріанті літературної мови кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., частково – в українській літературі кінця 
1950-х – початку 1970-х рр., у творчості поетів-

шістдесятників. В українській літературній мові 
новітнього періоду, а також у сучасному мовно-
му просторі України окреслилася тенденція до 
збагачення стилістичних функцій цієї категорії 
запозичених слів і розширення сфер їх уживання. 

Запозичення з румунської мови (румунізми) 
та угорської мови (мадяризми) здавна функціо-
нують в українській мові й писемно засвідчені 
вже в пам’ятках староукраїнської доби. Дослі-
дження румунізмів та мадяризмів як елементів 
лексичного фонду української літературної мо-
ви є надзвичайно актуальним з погляду завдань 
сучасного мовознавства в ділянці діалектології, 
історичної лексикології, компаративістики, соціо-
лінгвістики. Вивчення лексичних зв’язків україн-
ської, румунської та угорської мов на розмовно-
говірковому рівні має важливе значення для ви-
світлення історичних аспектів становлення лек-
сичного складу кожної з мов – як на рівні діа-
лектних підсистем, так і на рівні нормативної лі-
тературної мови. Стилістичні аспекти цієї проб-
лематики цікаві насамперед з погляду функціо-
нування румунізмів та мадяризмів в західно-
українському варіанті літературної мови кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., їх семантичної спеціалі-
зації в синоніміці сучасної української літера-
турної мови, а також – в ідіолекті окремого 
письменника. Соціолінгвістичні аспекти дослі-
дження лексичних запозичень передбачають вияв-
лення історико-культурного контексту та соціаль-
ного середовища, в якому відбувалася взаємо-
дія носіїв різних мов, та тих соціальних верств, 
що відіграли роль провідника мовних впливів. 

Джерела української літературної мови нового 
періоду, насамперед – її західноукраїнського 
варіанта кінця ХІХ – початку ХХ ст., дозволя-
ють висвітлити всі аспекти на прикладі окре-
мих слів-запозичень та тих словотвірних гнізд, 
що утворилися від них на ґрунті української мо-
ви. У цій статті розглянуто чотири приклади та-
ких слів – банувати, хосен, буката, леґ(г)уміни. 

Д і є с л о в о  б а н у в а ти  т а  с л о в а  й о -
г о  г н і з д а . Це дієслово належить до мадяриз-
мів, запозичених як в українську мову, так і в 
румунську. Причому, румунська мова могла ви-
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ступати мовою-посередником у засвоєнні цього 
слова в гуцульські та покутсько-буковинські 
говірки української мови. Щодо дієслова бану-
вати, бановати дослідники висловлювали різ-
ні думки. О. Калужняцький виводив його від 
рум. banui, проте П. Лизанець вважав, що ні 
фонетичні зміни, ні семантика цього слова не 
дають підстав для такого твердження: „У ру-
мунській, як і в молдавській мовах дієслово 
banui виступає із значенням „підозрювати”, 
„викликати підозріння”, „гадати”, „припускати”, 
„гніватися”, а в українській мові воно вжито в 
значенні „тужити”, „шкодувати”. Тільки в Семи-
городі румунське banui виступає з таким самим 
значенням, як в угорській і українській мовах. 
Отже, українське банувати не слід виводити 
від румунського banui, а з угорського bán, з 
якого уже на власному українському ґрунті за 
допомогою різних словотворчих засобів ви-
никли форми банувати, банливий, банность, 
банно тощо. Угорського походження це слово і 
в румунській мові [2, с. 45 – 46]. 

Про давність уживання дієслова банувати 
носіями української мови свідчить „Нягівське 
євангеліє”, адже в ньому зафіксовано похідний 
від дієслова банувати іменник б а н о в а н ь  
(мад. bán) – „смуток, туга, печаль”, включений 
до реєстру „Словника української мови XVI – 
першої половини ХVІІ ст.” саме з тексту цієї 
пам’ятки: мовитъ Христосъ: токмитъ у сердци // 
члвhку мирнусть и весhля, а мамонъ: токмитъ 
журу и бановань (СлУМ, 2, с. 20). 

У сучасних буковинських говірках дієслово 
банувати має такі значення: 1) „сумувати, жу-
ритися, шкодувати” (банувати за ким, чим); 
2) „гніватися, сердитися” (банувати на кого); 
3) „в’янути, сохнути, зупинятися в рості (про 
рослину)”; ці ж самі значення відтворюються і 
формою доконаного виду забанувати – 1) „за-
сумувати, зажуритися”; 2) „зів’янути, зупини-
тися в рості (про рослину)”, 3) образитися, 
розсердитися (СлБГ, с. 122). Уживаються також 
іменник баність, банність – „журба, туга” (Не 
все баність, буде й радість) та прислівник 
банно – „шкода, жаль” (за ким, чим) (СлБГ, 
сс. 23, 24). 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. існували 
певні підстави для входження слів цього гнізда 
й до літературної мови, адже їх уживали в 
своєму мовленні інтелігенти з Галичини й 
Буковини, а М. Коцюбинський використав діє-
слово банувати у художньому стилі. Свого ча-
су І. Огієнко подав це дієслово у своєму „Укра-
їнському стилістичному словнику” як синоні-
мічне до великоукраїнських тужити, суму-
вати, скучати й, відповідно, для прислівника 

банно подав синоніми скучно, тужливо, сумно, 
тоскно (Сл. Ог., с. 22-23). Проте, за спостере-
женням І. Черкез, контекст із листів Михайла 
Павлика, відомого галицького громадсько-
полтичного діяча, як і контексти зі „Словника 
української мови”, „дозволяють помітити суттєву 
семантичну відмінність дієслова та прислівника 
від синонімів, наведених І. Огієнком. Так, для 
прислівника банно СУМ подає контексти з на-
родних пісень у записах П. Чубинського (Банно, 
милий, мій миленький, банно, А вже ж моє біле 
личко ціловане дáвно), з творів Марка Черем-
шини (То так йому банно було за своєю ненею, 
що сама лишається) (СУМ, І, с. 101), а лексич-
не значення тлумачиться як синонімічне до при-
слівників „шкода, жаль, сумно”, хоч і не вка-
зано спеціального відтінку – „зазвичай, жаль за 
втраченим”. Для дієслова банувати лексичне 
значення подане менш точно – „сумувати, жури-
тися” – хоч наведені контексти дозволяють сформу-
лювати його як „журитися, шкодувати за втра-
ченим, відчувати жаль через неможливість по-
вернути втрачене в почуттях до когось, сто-
сунках з кимось” (СУМ, І, с. 102). Таким чином, 
наведені слова – банувати, банно – є яскра-
вими прикладами діалектизмів, які з огляду на 
поняттєвий вміст їх лексичного значення мали 
об’єктивні підстави для входження до соціо-
лекту інтелігенції” [7 : 280-281]. Піднесенню діа-
лектної одиниці спочатку до рівня койне, а 
згодом – і до соціолекту інтелігенції сприяла й 
формула етикету не бануйте („не майте жалю, 
образи, не нарікайте”), порівн. у М. Павлика: 
Але не бануйте на мене – я поспішуся зараз у 
вакацийі, доки не скінчу, а потому вже за етно-
графію [возьму ся] (Павлик, ІІ, с. 49) [ibidem]. 

У Словнику Желехівського засвідчено й пре-
фіксальний дериват перебанувати (Желех., с. 609). 
Отже, мадяризм банувати, запозичений в укра-
їнське діалектне мовлення через посередництво 
румунської мови, виявляє риси такої лексичної 
одиниці, що була цілком адаптована й грама-
тично, й словотвірно до системи української 
мови й могла мати різностильове використання. 
Проте в процесі становлення лексичних норм 
сучасної літературної мови слова цього гнізда 
(банувати, банно, забанувати, перебанувати, 
банність) поступилися словам із загальноукра-
їнського словникового фонду. 

Іменник  хосен  та  його  словотв ірн е  
г н і з д о . Іменник хосен „вигода” (від мад. haszon) 
належить до запозичень-мадяризмів, що здавна 
увійшли до лексики південно-західних говорів 
української мови [5, с. 298]. Це слово, а також 
похідні від нього слова вживаються у цих 
говорах і дотепер. На території буковинських 
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говірок воно поширене в селах сучасних За-
ставнівського, Кіцманського районів Черніве-
цької області: хосен – користь (Прокопенко 1972, 
с. 469; села Брідок, Вікно, Южинець, Ставчани, 
Шипинці), косен – те саме, що „хосен” (Про-
копенко 1972, с. 434). „Словник буковинських 
говірок” (Чернівці, 2005 р.) подає при словах 
хосен, хосенний („корисний, вигідний”) вказів-
ку також і на Вижницький, Сторожинецький, 
Глибоцький райони, проте без зазначення сіл 
(СлБГ, с. 614). У „Матеріалах до словника гу-
цульських говірок”, які уклали Ю. Піпаш та 
Б. Галас (Ужгород, 2005 р.), фігурує більша кіль-
кість слів цього гнізда: хіснований – уживаний; 
хісновитий – корисний; хіснувати – вико-
ристовувати, користуватися; хосен – дохід; ко-
ристь; прибуток; хосенний – корисний; хосну-
вати – використовувати; витрачати (МСГГ, 
с. 211 – 212). Збереглися ці слова й в україн-
ських говірках на території сучасної Румунії. Їх 
подав О. Горбач у праці „Мармороська говірка 
і діялектний словник села Поляни над р. Рус-
ковою (Румунія)”: хоснá, -и – користь (н’ійáкойі 
хоснú), хосновáти – вживати (хоснýйеме), мати 
користь (Горбач, с. 318). 

Ці факти, безумовно, дають підстави для того, 
щоби трактувати це слово як д і а л е к т и з м : 
відповідне маркування подано в „Словнику 
української мови” – й на нього спираються до-
слідники мови західноукраїнських письменників. 
Так, наприклад, у праці О. Кравченко-Дзондзи, 
в якій досліджено мову західноукраїнської прози 
20-их років ХХ ст., слова хосен (у творах Марка 
Черемшини), хіснуватися (у творах Б. Лепкого) 
кваліфікуються як л ек с и ч н і  д і а л е к т и з м и  
[2, с. 36]. Насправді ж історія вживання слова 
хосен та похідних від нього слів, що утвори-
лися вже на ґрунті української мови, н а д з в и -
ч а й н о  б а г а т а . Чимало фактів з цієї історії 
залишаються поза реєстрами сучасних слов-
ників української мови: їх заховано в тих дже-
релах, які або не бралися до уваги в практиці 
радянської лексикографії, або ж використовува-
лися вибірково. 

Свого часу в рецензії на перший том „Слов-
ника української мови” М. Пилинський назвав 
ряд слів, які не увійшли до реєстру цього тому. 
Між ними – і слово безхосенний, засвідчене 
творами І. Франка (За тим, що зникло, безхо-
сенні жалі). На думку М. Пилинського, такі 
слова „повинні були, очевидно, теж потрапити 
до Словника, принаймні, як до довідкового ви-
дання”, оскільки вони вживаються в художньо-
белетристичному стилі [4, с. 81]. Додаймо до 
цього ще й те, що прикметник безхосенний у 
значенні „безкóрисний, невигідний” неодноразо-

во фігурує в поясненнях слів, які вміщено при 
кінці кожному тому 50-томного академічного 
видання творів І. Франка (3, с. 437; 8, с. 627; 9, 
с. 516; 22, с. 512; 37, с. 656; 47, с. 727; 48, с. 739). 
О. Кобилянська вживає це слово в повісті 
„Царівна” (Коб. 1962, с. 327). Уже цих кілька 
фактів дозволяють припускати, що слово безхо-
сенний було органічним у мовленні галицько-
буковинської інтелігенції. 

На ґрунті української мови від мадяризму 
хосен утворилося чимало похідних слів, проте 
не всі вони потрапили до сучасних словникових 
реєстрів. До „Малоруско-німецкого словаря” Є. Же-
лехівського вкоючено 11 слів цього гнізда, при 
окремих з них є вказівка на джерело: хісно, с. р. – 
хосен, хісновач – der Nutzniesser; хісновитий – 
nützlich, erspriesslich (М. Шашкевич), хісновний – 
nützlich (І. Вагилевич), хіснолюбець – der Ge-
winnsüchtige (І. Вагилевич), хіснувати, – ся чи-
мось, з чогось – Nutzen ziehen (Желех., с. 1039); 
хосен, хісна, хісну – der Nutzen, der Vortheil; 
хосенний – vortheilhaft, nützlich (Желех., с. 1045); 
пóхісний – пожиточний; (Є. Згарський), похіс-
нувати ся – покористуватися (Желех., с. 726). 
У „Словарі української мови” за ред Б. Грін-
ченка іменник хосен виступає лише у формі 
чоловічого роду: хісен = хосен: Який мені з 
того хісен (Ямпільський повіт); хосен, хісна – 
„польза, выгода” (з посиланням на збірку на-
родних приказок і прислів’їв М. Номиса: А ні 
посла, а ні хісна (за Г. Ількевичем); Нема ні 
хістна, ні посла (Проскурівський повіт); на 
фольклорні записи Я. Головацького: Ей в той 
соснойці троякий хосен: ей от кореня жовті 
листойки, а в середині яри пчолойки, а під 
вершейком сиві соколи); подано також дієслова 
хоснувати = хіснувати (записи з Угорської Русі) 
(Сл. Гр., 4, с. 411); хіснувати, ся – „пользоваться” 
(без іл.) (Сл. Гр., 4, с. 400), похіснуватися = по-
користуватися (Сл. Гр., 3, с. 387); прикметник 
хосний – „полезный” (записи з Угорської Русі) 
(Сл. Гр., 4, с. 411). 

Кількість слів цього гнізда у Словнику Грін-
ченка менша порівняно з тією, яку подає Слов-
ник Желехівського, проте в Словнику Грін-
ченка є ілюстративний матеріал, з якого випли-
вають дві нові важливі деталі: п о - п е р ш е , 
територія розповсюдження цього слова вклю-
чає не лише Угорську Русь, а й Галичину і 
Поділля (Проскурівський і Ямпільський повіти), 
а п о - д р у г е , слово настільки прижилося в 
народнорозмовній мові, що його використову-
вали у приказках. 

У статті І. Чепіги „Учительні євангелія як жанр 
ораторсько-проповідницького письменства” на-
ведено такий контекст із „Нягівських повчань” 
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(пам’ятки XVI ст. із Закарпаття), в якому діє-
слово х о с н у в а ти  вживається в тому са-
мому значенні, що й тепер [6, с. 42]. Отже, 
можна припускати, що саме через мовлення 
представників духовної верстви, які, з одного 
боку, мали книжну освіту, а з іншого боку – 
були носіями певного діалекту й жили в діа-
лектному довкіллі своїх парафіян, іменник хосен, 
дієслово хоснувати здавна проникали в мову 
церковної літератури. Згодом слова цього гнізда 
проникали в тексти інших стилів й завдяки 
рухові книг та людей розповсюджувалися да-
леко на схід і південь від Закарпаття – укра-
їнсько-угорського помежів’я, що було п е р -
в і с н и м  в о г н ищ ем  угорського лексичного 
впливу на українську мову. Тому невипадково 
в ХІХ ст. форми слова хісен, хосен фіксуються 
аж на Поділлі (як це подає Словник Грінченка). 

У другій половині ХІХ ст. утворилося д р у -
г е  в о г н ищ е , в якому іменник хосен та слова 
його гнізда набували нових виражальних мож-
ливостей і з діалектного рівня переходили на 
вищий щабель – ставали словами літературної 
мови міжстильового, універсального вжитку. 
Живильною, перетворювальною силою цього 
вогнища була діяльність галицько-буковинської 
інтелігенції, спрямована на розвиток української 
літературної мови й забезпечення її функціону-
вання в усіх сферах суспільного життя. 

Отже, з другої половини ХІХ ст., а особливо – 
в кінці ХІХ й на початку ХХ ст., формується 
розгалужене словотвірне гніздо іменника хосен. 
Загалом воно налічувало 16 одиниць, які морфо-
логічно розподілялися між основними повно-
значними частинами мови – іменниками, діє-
словами, прикметниками, прислівниками – й 
виявляли цілковиту адаптованість основи -хосен- 
до граматичної системи української мови: 

хосен > хосенний > хосенно > нехосенно; 
[хосен] > безхосенний > безхосенно; [хосен] > 
хіснувати > схіснувати; ; [хосен] > вихіснува-
ти > вихіснуванє; [хосенний] > хосенність; 
[безхосенний] > безхосенність; [хіснувати] > 
хіснуватися > [не хіснуватися] > нехіснованє; 
[хіснувати] > похіснувати; [хіснувати] > 
хіснованє > [нехіснованє]. 

Про активне вживання слів цього гнізда в 
західноукраїнському варіанті літературної мови 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчать насамперед 
твори І. Франка. Серед слів, значення яких по-
яснено у 50-томному виданні, вони належать до 
таких, що повторюються у багатьох томах: 

х о с е н – користь, зиск (2, с. 531; 4, с. 468); 
хосен (мн. хісни) – користь, зиск (3, с. 440; 5, 
с. 380; 7, с. 587; 11, с. 521; 13, с. 656; 22, с. 515; 
44, кн. 1, с. 681); користь, вигода (45, с. 563; 47, 

с. 735; 48, с. 744); х о с е н н и й  – корисний, ви-
гідний (1, с. 495); корисний (29, с. 642; 44, кн. 2, 
с. 755; 46, кн. 2, с. 424; 48, с. 744); х о с е н н і с ть  – 
корисність, придатність (43, с. 449); корисли-
вість, корисність (44, кн. 1, с. 681); користь (46, 
кн. 1, с. 657); корисність (47, с. 735); х і с н о  – 
корисно, вигідно (25, с. 557); корисно (44, кн. 2, 
с. 755); к і с н о  – корисно (12, с. 721); х і с н у -
в ати с я  – користуватися (6, с. 563); 38, с. 602; 
46, кн. 1, с. 657; 46, кн. 2, с. 424); б е з х о с е н н и й  – 
безкорисний, невигідний (3, с. 437); безкорис-
ний, безплідний, невигідний (від „хосен” – ко-
ристь, прибуток) (8, с. 627); безкорисний (9, с. 516; 
37, с. 656; 47, с. 727); некорисний (22, с. 512; 48, 
с. 739); б е з х о с е н н о  – безкорисно (35, с. 493); 
нехіснування – невикористування (30, с. 701); 
п о х і с н у в а ти  – скористатися, мати користь 
(45, с. 562); с х і с н у в а ти  – скористуватися, 
використати (14, с. 475). 

Коли ж узяти до уваги ще й інші галицькі та 
буковинські джерела цього періоду, то виявить-
ся надзвичайно різноманітна функціональна при-
датність самого іменника хосен та похідних від 
нього прикметників, прислівників, дієслів та 
інших іменників. 

У художньому стилі вони вживалися для 
відтворення особливостей діалектного мовлення 
галицьких та буковинських селян, як, напр., 
у творах О. Кобилянської, а також у творах 
Л. Мартовича, С. Ковалева (СУМ, ХІ, с. 75, 
с. 132). Уживання слів гнізда хосен засвідчують 
і п р о з о в і  твори з життя інтелігенції, й твори 
п о е т и ч н о г о  жанру. Листи Б. Лепкого, О. Коби-
лянської, О. Маковея, М. Павлика дозволяють з 
певністю стверджувати, що слова цього гнізда 
були т и п о в и м и  й д л я  мовлення і н т е л і -
г ен т і в . У листах Б. Лепкого вони належать до 
стійких елементів лексикону, які зберігаються 
упродовж кількох десятиліть листування пись-
менника з культурними діячами Галичини і 
Буковини, напр.: Я совісно вихіснував усьо, що 
до тої поеми відносилося, хотів вислідити дату і 
місце написання, впливи окруження і життя, а 
вкінци впливи літературні (Лепк., с. 638; з листа 
до К. Студинського, 1907 р.); Думаю, що було б 
добре і для нашого письменства хосенно, коли 
б отсі вірші могли появитися друком (Лепк., с. 423; 
з листа до К. Паньківського, 1909 р.); Отже, 
ідея Вашого твору в часі і дуже хосенна (при 
сатирі можна говорити о хосенности твору) 
(Лепк., с. 409; з листа до О. Маковея, 1910 р.). 

Дискурс західноукраїнської публіцистики кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., що формувався навколо 
ідей національного, соціального й духовного 
визволення, боротьби за освіту рідною мовою, 
здобуття громадянських прав, виявився сприят-
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ливим для зростання функціональної запотре-
бованості слова хосен та похідних від нього 
(див. МСБ). У мові галицько-буковинської пе-
ріодики, в популярних брошурах і календарях, 
призначених для якнайширших народних верств, 
слова з гнізда хосен були необхідними при 
висвітленні тем політичного й економічного 
життя, напр.: Всечесні панове учителі! Поучай-
те дітий в школі й Ваших громадах про хосен з 
кріликарства, ширіть кріликарство у вашій 
громаді й таким способом сповните велике діло 
(Товариш 1908, с. 120). Провідною верствою укра-
їнського національного відродження в Галичині 
й Буковині кінця ХІХ – початку ХХ ст. була 
інтелігенція – учителі, викладчі гімназій, учи-
тельських семінарій, професори університетів. 
Слова з гнізда хосен вони впроваджували в 
мову підручників, словників, використовували 
їх для творення питомої наукової термінології, 
напр.: В мові народу і в його літературі 
зберігаєть ся все те, що людський ум дотепер 
витворив, а вжиток форм мови такий ве-
ликий і хосенний, що наука мови стояти ме 
завсіди на першому місці наукового пляну 
(Канюк 1911, с. 57). 

З іншого боку, спостерігаємо вживання слова 
хосен та інших слів його гнізда в текстах висо-
кого стилю, зокрема – конфесійного. Йдеться 
насамперед про переклад книг Біблії, що його 
здійснювали у співпраці П. Куліш та І. Пулюй. 
Іменник хосен та прикметник хосенний вико-
ристано в перекладі Книги Йова, Книги Припо-
вісток Соломонових, Книги пророка Ісаї, Книги 
Пророка Єремії, напр.: Блажен той чоловік, що 
придбав собі мудрість, і чоловік, що вмів доби-
тися до знання. Бо набуток се ліпший, як набу-
ток срібла, і хісна з його більш як із золота. Ко-
ралі дорогі, да не такі, як мудрість, і нічо з того, 
що ти бажаєш, не зрівняєся з нею (Пр 3 : 13-15); 
Ой Господи, сило моя й твердине моя й уте-
чище моє в лихій годині! До тебе навернуться 
народи від країв землі і скажуть: Саму тілько 
лож внаслідували батьки наші, марноту й таке, 
з чого ніякого хісна нема (Єр 16 : 19). У самій 
Біблії зазначено, що переклад цих книг виконав 
П. Куліш. Отже, можна припускати, що саме 
він і обрав типово г а л и ц ь к е  слово хосен як 
найбільш адекватний відповідник до церковно-
слов’янізма польза, сподіваючись на те, що через 
мову українського перекладу книг Біблії г а -
л и ц ь к е  слово стане з а г а л ь н о у к р а ї н -
с ь к и м . Та це лише припущення. Адже не можна 
виключити й того, що слово хосен з’явилося в 
тексті перекладу й завдяки пізнішому редагува-
нню І. Пулюя, для якого воно було звичним і 
рідним. І. Огієнко у своєму перекладі Біблії 

українською мовою віддав перевагу словам ко-
ристь, корисний, а також іншим синонімам та 
синонімічним засобам вираження цього значення. 

Можна припускати, що активізація в україн-
ській мові слова х о с е н  відбувалася саме тоді, 
коли постала потреба заміщення слів книжної 
церковнослов’янської мови словами народно-
розмовними – для розвитку української літе-
ратурної мови на питомій основі й адекватного 
відтворення засобами народнорозмовної мови 
змісту церковних книг, для ведення літургії й 
виголошення казань, для потреб шкільної осві-
ти. Отже, причин високої частотності слова хосен 
та похідних від нього слів у західноукраїн-
ському мовному середовищі, включно із Закар-
паттям, варто дошукуватися в тих історичних 
мовно-культурних процесах, які привели до опо-
зитивних відношень між двома типами літера-
турних мов, що їх українці використовували й 
плекали для своїх культурних потреб – церковно-
слов’янською та „простою руською мовою”. 

Джерела української мови кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст., що представляють різні її стилі й жан-
ри – художній (проза, поезія, драматургія), епісто-
лярний (приватне й офіційне листування), публі-
цистичний, інформаційний, офіційно-діловий, 
науковий, конфесійний (церковно-релігійний) – 
переконливо доводять, що в західноукраїн-
ському варіанті літературної мови кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. слово хосен та похідні від нього 
слова вживалися дуже активно для формування 
думок якнайширшого змісту. У мові періодич-
них видань, що орієнтувалися на найбільш чи-
сельну читацьку громаду, ці слова служили на-
самперед для вираження абстрактних значень 
„добро, благо; те, що сприяє піднесенню, удоско-
наленню чогось”; „те, що служить для добра, 
розвитку, матеріального та духовного добро-
буту громади, суспільства, окремої людини”. 

Слово хосен ще залишається і в синоніміч-
них, і в перекладних словниках української мо-
ви – хоч і має при собі позначку д і а л е к т н е  
(або о б л а с н е ). Таке маркування слова варто 
було б переглянути, зваживши на факт ужива-
ння слів гнізда хосен у творах І. Франка та 
О. Кобилянської, що, поза сумнівом, становлять 
один із якісних щаблів у розвитку української 
літературної мови. Саме з огляду на їхню твор-
чість, а також на функціонування у західно-
українському варіанті літературної мови кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., слово хосен краще було б 
кваліфікувати як з а х і д н е , а не як д і а -
л ек т н е . Уживали це слово й українські поети-
шістдесятники – знайдемо його в „Таборовому 
зошиті” В. Стуса, у „Думі про братів неазов-
ських” Ліни Костенко. Можливо, саме україн-
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ські шістдесятники й були тим новим поко-
лінням, яке рятувало від духовного вигасання 
не лише українську літературу й культуру в 
цілому, а рятувало від забуття навіть окремі 
слова з мови цієї літератури. 

У говірках південно-західного наріччя україн-
ської мови побутує ще два цікаві румунізми – 
б у к а та  „шматок; частина, частка чогось” та 
ле(г)ґуміни „ласощі”, що мають доволі значну 
територію розповсюдження й за межами буко-
винських говірок. Їх засвоєння в українську 
мову можна пов’язувати з українсько-молдав-
ськими військово-політичними, торговельними 
та культурними контактами другої половини 
XVI – першої половини XVII ст. 

Слово буката вживається в гуцульських, 
покутських, буковинських, північнобессарабських, 
подільських говірках. Чи не найширшу лексич-
ну сполучуваність (й відповідний значеннєвий 
діапазон) воно виявляє в північнобессарабських 
та суміжних із ними подільських говірках. На 
Гуцульщині відома й форма чоловічого роду 
букат – „великий шмат (сиру)”, а також змен-
шена форма букатка – „малий шматок” (МСГГ, 
с. 18). У Словнику Грінченка, за джерелами із 
Гуцульщини, це слово подане в таких самих 
значеннях: буката, букат – „шматок” (втяла 
букат сира (Шухевич); зменш. букатка (Прийде 
нам сі без букатки хліба пропадати (Етно-
граф. збірник НТШ) (Сл. Гр., 1, с. 108). У тво-
рах В. Стефаника слово буката має значення 
„частина землі, залишена у спадок” (...лишив 
йому тато букату горба). В „Етимологічному 
словнику української мови” слово буката квалі-
фікується як давнє запозичення зі східнороман-
ських мов (рум., молд. bucátă – „шматок, грудка, 
клапоть, скибка, штука” (ЕСУМ, 1, с. 285). Па-
м’ятки української мови подають його від XV ст. 
(у формі чоловічого роду букат під 1452 р.), а 
також у формі жіночого роду – в переважній 
більшості пам’яток XVI – XVIII ст. У пам’ятках 
XVI – XVII ст. зафіксовано не лише пряме, а й 
переносне значення цього слова – „доля”: 
б у к а та  (молд., рум. bucáta, лат. buccato) – 
кусок, шматок; буката земли (Кам’янець, 1510); 
дhлити букату нашу изъ нимъ [Богом] („Нягів-
ське Євангеліє”) (СлУМ, 3, с. 93). Слово це вжи-
валося також у старопольській мові (п. ст. bukat 
„шматок, кусок, штука”), у білоруській мові 
([буката] „булка”, [букатка] „спечений хліб”), 
а також у діалектах російської мови, суміжних 
із українськими ([буката] „хлібина, булка”; 
[букатка] „чорний хліб; кусок, скибка; кусок 
м’яса, бурлацька пайка, хлібина”) (ЕСУМ, 1, 285). 
Можна переконливо стверджувати, що саме укра-
їнська мова відіграла свого часу посередницьку 

роль у засвоєнні румунізма буката старополь-
ською, білоруською та російською мовами. 

В українській лексикографії кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. це слово включили до реєстру укла-
дених ними словників Є. Желехівський (1886 р.): 
буката (демінутив букатка) das Stück, der Schnitt 
(des Brodes) (Желех., с. 48); згадуваний уже Б. Грін-
ченко (1907 р.), а також З. Кузеля (1910 р.): бу-
кат[а], рум. – кусник, кавалок (хліба), скибка 
(Словник Кузелі, с. 51), проте до реєстру 11-том-
ного „Словника української мови” слово бука-
та не включене.  

Слово л е ґ ум і н и  у значенні „овочі, харчі” 
й у графічному варіанті лекгуміни фігурує в 
універсалах Б. Хмельницького (ДБХм, с. 687). 
У мові західноукраїнських письменників кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. воно також називало 
страву, порівн.: легоміна, лагомина – ласощі, 
солодка або овочева страва до обіду (Фр., 9, 
с. 517; Фр., 19, с. 499; 24, с. 442); легуміни – 
ласощі (остання страва на обіді): – Павлинко! – 
Що, Мілечку? – Не буде там уже далі кава го-
това? Я щось наче голод чую. Легуміни не си-
тять мене ніколи!.. (Коб. 1962, с. 115, „Царівна”). 
Один із листів М. Павлика до родичів містить 
такий контекст, який виразно вказує на те, що 
леґумінами називали насамперед страви з горо-
ху, капусти: Жиjут тут усі мjасом і молоком 
таj сиром, а легуміни, jак н[а]пр[иклад] гороху, 
капусти, або чого, мало хто j jіст – а пjут 
намість води червоне вино, бо тут вино садьи, 
таj тут уно з-у-четверо дешевше, ніж у нас, а 
води ладноjі нема (Павлик ІІІ, с. 23). 

У галицько-буковинському розмовно-діалект-
ному мовленні це слово зберігається й досі. 
Можливо, саме ця обставина, а також наявність 
слова у польській мові (п. legumina „страва з го-
родніх рослин та овочів; борошняна страва, 
часто солодка; взагалі солодка страва, уживана 
як ласощі”), вплинули на те, що в „Етимоло-
гічному словнику української мови” воно квалі-
фікується як полонізм: [легуміни] (одн. [легу-
міна]) „ласощі”, лагомина, [лаґомина, лигомина, 
лугуміни МСБГ] „т. с.”, [лагоминець] „ласун” 
[лигоминець] „т. с.” Ж; – р. [лигомина] „ласощі”, 
[лыгоминье] „т. с.” – запозичення з польської 
мови; п. legumina „страва з городніх рослин та 
овочів; борошняна страва, часто солодка; вза-
галі солодка страва, уживана як ласощі” (ЕСУМ, 
3, с. 210). Проте як в українській мові, так і в 
польській це слово залишається доволі ізольо-
ваною одиницею лексичної системи, натомість 
у румунській мові є ціле гніздо слів цього ко-
реня (з лат. legumen): legumă – „загальна назва 
деяких рослин (квасолі, картоплі, цибулі тощо), 
які вирощують для харчування людини”; рідко 
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„городина, овочі, зелень (як правило, у множині)”; 
розм. „їжа, харчі, страва”; a legumi, перех. 
дієсл., регіон. – „їсти чи пити потроху”; „їсти 
або пити в міру або без смаку (апетиту)”; „їсти 
потрошки (відбирати)”; „куштувати, смакувати”; 
legumicol – „городинний, овочевий”; legumicultor – 
городник, овочівник; legumicultură – городни-
цтво, овочівництво; leguminos – бобовий, струч-
ковий (про рослину), plante leguminoase – струч-
кові, бобові рослини; legumină – глобулін, який 
знаходиться в насіннях бобових рослин (струч-
кових) (DEX). 

Можна припускати, що під час походів проти 
турецьких чи польських військ, у яких союзни-
ком українських козаків нерідко виступало й 
військо молдавських господарів, а також унаслі-
док руху населення й купців з Молдавського 
князівства на Поділля та Наддніпрянщину й від-
булося запозичення слова леґуміни. В україн-
ській мові воно початково могло означати „за-
пас харчів (городини, квасолі, гороху, бобу) для 
війська”, проте поступово це слово почали вико-
ристовувати в ширшому значенні – як загальну 
назву продуктів харчування, які привозилися в 
Україну з чужих земель. В „Енеїді” І. Котлярев-
ського є два цікаві контексти, в одному з яких 
ці продукти названо: Се гречеськії проскіноси, 
Із Біломор’я все пендоси, З Мореа, Дельта, Ке-
фалос; Везли з собою лагомини, Оливу, мило, 
риж, маслини, І капама, кебаб калос (Котл., 
с. 213); а з іншого довідуємося про те, що „лако-
минами” називали солодощі й „разні витре-
беньки”: В се врем’я в рай боги зібрались К Зе-
весу в гості на обід, Пили там, їли, забавлялись, 
Забули наших людських бід. Там лакомини різні 
їли, Буханчики пшеничні білі, Кислиці, ягоди, 
коржі І всякі-разні витребеньки,.. (Котл., с. 54; 
в примітках пояснено: л а к о м и н и  – ласощі 
(Котл., с. 388). 

Словá л а г о м и н а  (р. „лакомство”), л а г о -
ми н к а  подано й у Словнику Грінченка. Кон-
тексти, які наводяться при них, доповнюють ряд 
назв „заморських” та „українських” ласощів: 
А на трьох [хурах], самих великих, всякі лаго-
мини: сливи вагові, родзинки, фиґи та маслини 
(Зі збірника А. Метлинського, Харків, 1848 р.); 
Коли не забредеш к Мірошнику, бувало, У нього 
є і хліб, і сіль, і сало, Чи то в скоромний день – 
із маслом буханці, Книші, вареники і всякі 
лагоминки (Є. Гребінка) (Сл. Гр., 2, с. 339). 

Ілюстративний контекст з „Енеїди” викорис-
тано й при слові л а г о м и н е ц ь , л и г ом и -
н е ц ь  (р. „лакомка, сластолюбец”) (Сл. Гр., 2, 
с. 358): І ті були там лигоминці, Піддурювали 
що дівок, Що в вікна дрались по драбинці Під 
темний, тихий вечерок; Що будуть сватать їх, 

брехали, Підманювали, улещали (Котл., с. 117; у 
примітках пояснено: „лигоминці – ласуни, по-
хідне від слова „легомини” – ласощі (Котл., с. 397). 

З усіх цих фактів напрошується висновок, 
що в українському побуті Полтавщини, Черка-
щини словом лагомина називали делікатеси, 
ласощі, привезені з далеких земель (маслини, род-
зинки (сушені плоди винограду), фиґи (інжир) 
тощо). Згодом це слово перейшло й на „домаш-
ні” сушені плоди – сливки, грушки тощо, з яких 
готували святкові солодкі страви (напр., кисе-
лиці, узвар), а також – на книші, коржі, варе-
ники, пшеничні буханці тощо. Із ласощами ди-
тинства в людини завжди пов’язані теплі спо-
гади. Напевно, саме такими спогадами навіяні 
рядки, які знаходимо в поезії М. Старицького: 
Мов бачу тихую оселю В якомусь світлі чарів-
нім: Кахляну грубу, білу стелю, Дубовий сволок, 
а на нім Медяники і легуміни Та зілля всякого 
пучки, У візерунки вбрані стіни, В віконцях му-
тяні шибки, Великий килим серед хати У кар-
мазинових квітках, На образах блискучі шати, 
З рядками перлів по кутках (Стар. 1987, с. 113). 
З цього контексту можна припускати, що 
лег(ґ)уміни виступали суттєвою й необхідною 
деталлю того образу української оселі, який по-
ставав в уяві М. Старицького, а сам цей образ 
був доволі типовий. 

З мовлення українських козаків слово лег(ґ)у-
міни могло перейти й до польської мови. Адже, 
як зазначав А. Вінценз, у XVII ст. польські тексти 
опинилася під великим впливом української 
мови, внаслідок чого до польської мови пере-
йшло чимало слів з української: „серед елемен-
тів того лексикону є також слова румунського 
походження. Жодне з них, очевидно, не було 
запозичене польською безпосередньо з румун-
ської мови, все свідчить про українське посе-
редництво. З того часу українська мова передає 
польській також лексичні тюркізми, наприклад 
bohater” [1, с. 39]. 

Отже, з високим ступенем вірогідності можна 
припускати, що польське legumina („страва з 
городніх рослин та овочів; борошняна страва, 
часто солодка; взагалі солодка страва, уживана 
як ласощі”) якраз і є одним із прикладів руму-
нізму, засвоєного в польську мову через посе-
редництво української, і українське леґуміни(а) 
навряд чи варто трактувати як полонізм. 

До „Словника української мови” включено 
слова, які засвідчено в творах І. Котляревського 
та Є. Гребінки: лагоминець, рідко. – те саме, 
що л а с у н  (без ілюстр. контексту); лагомини, 
мн. (одн. лагомина), розм. – те саме, що л а с ощ і  
(Котл., той самий контекст); лагоминки – 
зменш-пестл. до л а г о м и н и  (Гребінка, той са-
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мий контекст) (СУМ, IV, с. 432). Форми легу-
міна, легуміни (мн.), що їх „Словник україн-
ської мови” подає в значенні „ласощі”, марку-
ються як діалектні, проте ілюструються не тво-
рами західноукраїнських письменників, а тими 
самими поетичними рядками, що й у вищенаве-
деному контексті з поезії М. Старицького 
(СУМ, IV, с. 466). Уживання слова леґуміни у 
творах І. Франка, О. Кобилянської поки що не 
представлене в „Словнику української мови”. 
Отже, виглядає, що це слово належить до 
східноукраїнських діалектизмів. Насправді ж, 
це слово й досі зберігається в покутсько-
буковинських говірках, а давніше було відоме й 
на південно-східних діалектнах теренах, включно 
з Лівобережжям. До того ж, як бачимо, і лек-
сичне значення слова подане неповно – не 
вказано, зокрема, на те, що леґумінами нази-
вали й страву з овочів, частіше – бобових (го-
роху, квасолі та ін.). Не вказано й на зв’язок 

різних фонетичних та граматичних форм слова – 
лагомини, ле(г)ґуміни, легоміна. 

Розглянуті приклади румунізмів та мадя-
ризмів, що й досі функціонують в українській 
мові на розмовно-діалектному рівні, перекону-
ють у тому, що вони мали важливі стилістичні 
функції у літературних текстах різних стилів, 
що найбільш виразно окреслилося в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст., у період найбільшої актив-
ності процесів нормування літературного слово-
вжитку. Сучасна українська лексикографія ще 
не відображає всієї повноти українсько-румун-
ських та українсько-угорських лексичних зв’язків. 
Цю прогалину необхідно заповнити, активізу-
вавши порівняльні дослідження з історичної 
лексикології української, румунської, угорської 
мов, з відповідним відображенням результатів 
таких досліджень у практиці укладання сучас-
них словників української мови. 
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SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF INTERLINGUA RELATION STUDIES  

AND THE WAYS LEXICAL BORROWINGS PASS FROM RUMANIAN  
AND HUNGARIAN INTO UKRAINIAN 

 
Ukrainian-Rumanian and Ukrainian-Hungarian lingual and cultural relations have influenced the 

formation of the Ukrainian language vocabulary for a long time. Such relations are reflected in the level 
of informal dialectal speech and in the system of lexical stylistic devices of the modern Ukrainian 
language. The topicality of the research in question is stipulated not only by the insufficient elaboration of 
the problem and incomplete research results, but by its rehabilitation inkling aside linguistic and historic 
cultural aims. Sociolinguistic approach to the study of means of interethnic and interlingua relations in 
Ukrainian ethnic territory and boarding lands (western neighboring nations) will enable the restructure of 
the very historic cultural context. It favored the penetration into Ukrainian  and other Slavic languages the 
Rumanian and Hungarian words denoting reality and notions that were typical for the lifestyle of certain 
social walks. There is a tendency in the modern Ukrainian language and contemporary Ukrainian 
speaking society to enrich a stylistic function of this category of borrowings and to enlarge the sphere of 
their application. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ НОМІНАЦІЙ 
АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ В ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ 

 

Будучи винятково важливим та часто вико-
ристовуваним складником комунікаційної пове-
дінки окремої особи та представника цілого 
колективу мовців, засоби зверненості мовлення, 
безсумнівно, привертають постійну увагу дослід-
ників як специфікою свого лексико-семантич-
ного наповнення, так і особливостями формально-
граматичного маркування [див. про це, зокрема: 
16; 17]. Указані риси засобів апеляції (а це для 
українців передусім спеціальні форми кличного 
відмінка іменних частин мови та форми нака-
зового способу дієслова) детерміновані переважно 
лінгвопрагматичними та стильовими характе-
ристиками фрагментів дискурсу, у яких їх вико-
ристовують; доволі часто їх своєрідність зале-
жить і від приналежності мовця до певної час-
тини того чи того етносу. Виходячи із названих 
обставин, у цій розвідці ми маємо на меті з’ясу-
вати специфіку функціонування в гуцульських 
говірках усічених власних номінацій адресата 
мовлення (грамем, за якими у лінгвістиці закрі-
пилася назва форм „нового кличного відмінка” 
чи „нового вокатива”). Основним джерелом фак-
тичного матеріалу є нещодавно виданий „Слов-
ник гуцульського говору: Березови”, укладений 
Миколою Негричем [11]. Крім того, використо-
вуємо і матеріали з найвідомішого літератур-
ного твору про життя гуцулів – повісті „Тіні 
забутих предків”, написаної на початку ХХ сто-
ліття класиком української літератури Михай-
лом Коцюбинським [8].  

Серед формально-граматичних своєріднос-
тей зверненої мови гуцулів у повісті „Тіні забу-
тих предків” М. Коцюбинського найцікавішими 
вважаємо специфічні усічені форми імен, що на-
зивають адресата мовлення, наприклад: – Іва!... 
[до Івана. – М.С.] Мо-ой! – гукали на Івана 
од хати, але він того не слухав, збирав малини, 
пукав з листочків, робив свистілку або пищав 
у травинку, намагаючись вдати голоси птахів 
та всі ті звуки, що чув у лісі [8, с. 179]; Чуєш, 
Іва? – шепотіла Марічка. – Чому б н е мав чути? 
А чую [8, с. 185]; – Мико!... [до Миколи. – М.С.] 
гукнув він у двері. – А розклади борше ватру 
у стаї... [8, с. 191]; Іван, перше ніж облягтись, 

кликав до себе Миколу. Завжди співучого і го-
віркого. – Мико!.. Ходи д’мені, браччіку!...– 
Почекай, браччіку Йва, я зараз! – гукав од стаї 
спузир. І вже звідти долітала до Івана його 
співанка [8, с. 200]; Раптом до його вуха доле-
тіло тихеньке, ледве вловиме дихання: – Іва!... 
[8, с. 222]; І знову з провалля, з-під його ніг, 
дійшов до нього слабенький поклик, заглушений 
лісом: – Іва-а!... [8, с. 223]; Іва-а! – стогнала 
Марічка десь з глибини, і був у голосі тому поклик 
кохання і муки [8, с. 223]. Випадки усічення влас-
ного імені при називанні адресата мовлення ми 
зафіксували також у низці листів І. Франка: Ко-
ханий Іва! [19, с. 312]; Дорогий Іва! [19, с. 449].  

Назване явище описане й у вступній частині 
„Словника гуцульського говору: Березови”: 
„у клич. відмінку власним іменам властива ре-
дукція і зникнення ненаголошених складів: Івá, 
Йвá ’Іване’, Дми ’Дмитре’, Пе ’Петре’, Ште 
’Степане’, Ру ’Рузю’, Ю ’Юзю’, Варвá ’Вар-
варо’, Пара ’Параско’ та ін. [11, с. 14]. 

Такі форми кличного відмінка здавна ціка-
вили вчених. Традиційно в східнослов’янському 
мовознавстві їх вважали притаманними переду-
сім російській мові, адже, втративши спеціальні 
закінчення вокатива (вони, як відомо, зберег-
лися лише в кількох формах, які кваліфікують 
як архаїчні), російська діалектна і розмовна 
мова витворила новий морфологічний спосіб 
маркування специфічного значення вокатива. 
Ще О. Шахматов зазначав, що „на противагу 
чоловічому роду, жіночий в основах на -а 
зберігає кличну форму досі. Пор. наведені вище 
при парадигмах із північновеликоруських гово-
рів, а також із південновеликоруських з перене-
сеним на закінчення наголосом. У південно-
великоруських говорах досить буденними є ново-
утворення в кличному, що являють собою від-
падіння закінчення. Відпадіння це відбулося, 
ймовірно, під впливом того сильного експіра-
торного наголосу, який падав у кличному від-
мінку на основу, особливо, наприклад, при за-
клику: мам, баб замість мама, баба. Можливо, 
що ми маємо справу не з древньою формою 
кличного відмінка, що втратила своє закін-
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чення, а з формою називного відмінка, викорис-
таною у цьому значенні” [20, с. 348]. Вказують 
на цю тенденцію і сучасні дослідники: „У дея-
ких російських народних говорах у функції звер-
тання використовується також так звана „усі-
чена форма називного”: мам, пап, Вась, Оль і т. д.” 
[2, с. 4; див. також: 3, с. 87; 9, с. 80; 21]. Відзна-
чимо, що, за спостереженнями дослідників, 
форми так званого нового вокатива творять від 
невеликої кількості лексем із специфічними 
формально-акцентуаційними характеристиками. 

Аналогічні явища функціонують не лише 
в діалектній, але і в розмовній мові, тобто вони 
є поширеними на всьому ареалі побутування 
російської мови, не є локальними, випадковими 
чи такими, що зумовлені лише іншомовним впли-
вом: „Зараз функціонують у ролі звертань і такі 
форми, які являють собою чисту основу типу 
Федь, мам” [1, с. 167-168]. Відзначає цю особли-
вість і Н. Озерова: „у російському розмовному 
мовленні спостерігається явище, яке отримало 
назву „нового” вокатива, коли від іменників чоло-
вічого і жіночого роду, які закінчуються на -а (-я), 
за допомогою нульового закінчення утворю-
ється особлива форма, яка функціонує як звер-
тання. Ця специфічна розмовна форма утворю-
ється від обмеженого кола особових імен – назв 
спорідненості і власних імен переважно з одно-
складовою основою, рідше з двоскладовою. 

Помічено також і те, що в російській мові 
усічені вокативи використовують не лише при 
ізольованому функціонуванні апелятивів і влас-
них імен, але й тоді, коли ім’я виступає у поєд-
нанні з по батькові чи апелятивом, а також при 
повторах з підсилювальною часткою а перед 
другим компонентом...” [12, с. 211]. 

Цікаве пояснення появи форм „нового клич-
ного” подає О. Мізін: „Енклітичні форми звер-
тань характерні для першої відміни на -а /-я 
Дядь! Никит! Виникнення цих форм – прямий 
наслідок масового вживання цих звертань у 
повсякденному мовленні і матеріальний резуль-
тат внутрішньомовної тенденції до економії, на 
що вказували багато лінгвістів, або те, що в теорії 
інформації кваліфікують як обмеження надмір-
ності” [10, с. 168-169]. Загалом так званий „но-
вий кличний” відмінок є об’єктом щирого 
зацікавлення російської громадськості, про що, 
зокрема, свідчать численні згадки про цю проб-
лему в Інтернеті.  

На різних етапах зацікавлення цим явищем 
появу аналізованих форм детермінували по-
різному. Більшість дослідників минулого столі-
ття пробує тлумачити її як один із своєрідних 
виявів формально-граматичної „компенсації”: 

втрачені з плином часу в російській мові спе-
ціальні форми вокатива сучасні мовці буцімто 
прагнуть замінити новими утвореннями, фор-
мально відмінними від грамем називного від-
мінка, які сучасна російська традиція приписує 
використовувати при звертанні. При цьому в су-
часній російській мові встановлюється чітка й 
системна опозиція: форми кличного відмінка, 
омофлексійні з формами називного – форми 
„нового” вокатива, адже, з одного боку, у про-
цесі розвитку російської мови форми кличного 
нібито „замінювали” форми називного відмінка, 
а, з іншого боку, з плином часу намітилося нове 
формальне протиставлення форм вказаних від-
мінків. Це начебто часткове явище пов’язане із 
вирішенням низки теоретичних проблем східно-
слов’янської та загальної граматики. Так, при-
хильники визнання універсальності вокатива 
в цьому випадку отримували додаткові аргу-
менти існування вокатива в системі відмінків. 
Показовим у цьому сенсі вважаємо твердження 
В. Касевича: „Форми типу чоловіче в україн-
ській мові, deva ’боже’ в санскриті повинні бути 
визнані відмінковими, оскільки з власне морфо-
логічного погляду заміна форми чоловік на чоло-
віче, devah (називний відмінок) на deva нічим 
не відрізняються від заміни чоловік на чоловіку, 
devah (називний відмінок) на devaуа (давальний 
відмінок) – і ті, й інші форми утворені афіксами 
(закінченнями), однаково протиставленими 
одне одному і відповідно такими, що формують 
одну парадигму” [6, с. 85]. 

Цікаве пояснення наявності / відсутності вока-
тива як окремого відмінка в близьких (спорід-
нених) мовах пропонував колись М. С. Трубець-
кой: „Те, що російська мова втратила кличну 
форму, не суперечить нашому погляду. Вокатив 
не є справжнім відмінком. Це випливає вже з 
того, що в такій мові, як болгарська, де іменне 
відмінювання втратилося, він і далі зберіга-
ється, з іншого боку, вокатив невідомий надзви-
чайно багатим на відмінки фінно-угорським і 
східнокавказьким мовам. Хоча більша частина 
російських говорів створила нову форму вока-
тива” [18, с. 214]. Автор, отже, з одного боку, 
стверджує невідмінковість вокатива, а відпо-
відно непов’язаність його існування в мові з на-
явністю або відсутністю відмінкової іменної 
парадигми в конкретних мовах. З іншого боку, 
цікавим є спостереження М. С. Трубецького 
про появу в російських говорах замість втраче-
ної кличної форми „нової форми вокатива”. 

В одній із своїх робіт Є. В. Клобуков зазна-
чає: „Вокатив – приклад відмінка з суто модаль-
ними функціями. Інших таких відмінків, призна-
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чених для передачі модальних ситуацій, у ро-
сійській морфологічній системі немає, це явище 
унікальне: відмінок, у якого відсутні диктальні 
значення. Можуть заперечити: але ж вокатив 
називає ту чи іншу особу як елемент позамов-
ної дійсності; хіба це не диктальне значення? 
Відповідь буде заперечною, оскільки „називна” 
частина семантики вокатива – це „лексичний” 
компонент в семантичній структурі словоформи, 
і він присутній у всіх без винятку словоформах 
даного імені однаковою мірою: називають певну 
особу не тільки мам!, але й мама, маме, мамой і т. п. 
Граматичний же компонент у семантичній струк-
турі словоформ типу мам!, Валь! тощо орієнто-
ваний на модус і служить для відображення 
різноманітних модальних ситуацій, найчастіше 
апелятивних і фатичних” [7, с. 41]. 

Глибинні причини заміни номінатива вока-
тивом і навпаки є однаковими і пов’язані із се-
мантичною та функціональною близькістю (чи 
співвіднесеністю) форм кличного і називного 
відмінка. Такого погляду дотримувалися мово-
знавці багатьох країн. Так, чеський дослідник 
системи словозміни іменника в східнослов’ян-
ських мовах М. Затовканюк твердив, що „було 
б спрощенням стверджувати, що вплив росій-
ської мови на заміну вокативної форми номіна-
тивною в українській мові є єдиним фактором, 
що впливає на заміну вокатива номінативом” 
[5, с. 153]. М. Затовканюк, до речі, звертає увагу 
на низку говіркових явищ української мови, що 
дозволяє йому зробити висновок про „процес 
деструкції кличних форм в українській мові”, 
який він тлумачить як вияв загальної тенденції 
до взаємозаміни і змішування кличного відмін-
ка з називним [5, с. 155].  

За спостереженнями дослідника сербохорват-
ської мови В. П. Пронічева, „причиною посту-
пового витіснення вокатива формами номіна-
тива може служити лише функціональна й се-
мантична близькість цих відмінкових форм” 
[14, с. 45; пор.: 22; 23]. 

Варто наголосити також і на тому, що ні омо-
флексійність, ні явища заступання форм клич-
ного відмінка формами називного усе ж у жод-
ному разі не приводить до послаблення чи при-
глушення особливої семантики вокатива і сплу-
тування її з номінативною учасниками процесу 
спілкування: про функціональну специфічність 
грамем сигналізують просодичні (особлива інто-
нація), синтагматичні (пов’язаність з імпера-
тивом) та відповідно й пунктуаційні засоби. Як 
слушно стверджує М. Я. Плющ, „омонімія клич-
ного і називного відмінків множини у реченні 
нейтралізується в силу функціональної відмі-
нності між ними” [13, с. 38]. 

Висловлені положення щодо мовної універ-
сальності вокатива як виразника предметної 
частини змісту апеляції, наявність стійкої ще 
індоєвропейської, а пізніше й загальнослов’ян-
ської тенденції до вираження цих значень най-
різноманітнішими мовними засобами дозволя-
ють говорити про наявність особливого клич-
ного відмінка навіть у тих мовах, які повністю 
втратили спеціальні закінчення вокатива. Тим 
паче, що, навіть втративши спеціальні закінче-
ння вокатива (вони, як відомо, збереглися лише 
в кількох формах, які кваліфікують як арха-
їчні), російська діалектна і розмовна мова (як і 
інші слов’янські і неслов’янські) витворила но-
вий морфологічний спосіб маркування специ-
фічного значення вокатива. 

Особливо глибоко й різнобічно проблеми 
„нового” вокатива дослідив сучасний лінгвіст 
М. Даніель [4]. Привертає увагу ретельно випи-
сана ним „історія питання” та пошук нових при-
чин появи аналізованих граматичних форм при-
чому не лише в російській, але й у інших мовах.  

Засвідчені в гуцульських говорах усічені 
вокативні форми імен дають підстави стверджу-
вати, що було б поверхово та помилково пояс-
нювати наявність у сучасному розмовному мов-
ленні українців усічених форм для називання 
адресата мовлення лише інтерференційним впли-
вом російської мови. Можливо, у цьому випад-
ку поява усічених форм пов’язана із прагне-
нням мовців скорочувати пестливо-зменшувальні 
найменування особи взагалі (див. про це доклад-
ніше: [16, с. 128-129]). Зауважимо, що в повісті 
„Тіні забутих предків” такі форми паралельно 
з повними персонажі використовують у певних 
комунікаційних умовах: тоді, коли перегуку-
ються на великій віддалі. Можливо, саме потреба 
якнайгучніше викрикнути ім’я адресата мовле-
ння, якнайдовше його протягнути й спричинила 
його скорочення. 

Свого часу (у 80-х роках минулого століття), 
ми засвідчили винятково активне використання 
означених форм у розмовному мовленні сту-
дентів Полтавського педінституту (передусім 
під час їх перебування на сільськогосподар-
ських роботах – у полі чи в саду) і пояснювали 
таке формально-граматичне вираження переважно 
впливом російської мови, що своєрідно виявився 
у специфічних умовах комунікації: на досить 
великій відстані у незамкненому просторі. 

„Словник гуцульського говору: Березови” 
фіксує велику перевагу усічених форм кличного 
відмінка над повними: з 33 вказаних у спе-
ціальній таблиці під назвою „Традиційні імена 
березунів” чоловічих імен 17 у кличному від-
мінку зазнають усічення, а 3 мають повну та 
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усічену форми, з 24 жіночих імен тільки усічені 
вокативні форми березуни використовують у 13, 
а ще в 3 можливо використання як повних, так і 
усічених форм [11, с. 196-197]. Наголосимо й 
на тому, що творення усічених форм не перед-
бачає суттєвих морфологічних обмежень для 
твірних імен: вони можуть бути як жіночого, 
так і чоловічого роду, закінчуватися як на голос-
ний, так і на приголосний. Характерно також і 
те, що в аналізованому словнику усічені форми 
вокатива системно протиставлені повним фор-
мам із специфічними закінченнями кличного 
відмінка: лише для імені Орест словник фіксує 
вокативну номінацію, омофлексійну формі номі-
натива. Іншими словами, таке протиставлення 
повних та усічених грамем дає підстави твер-
дити, що поява в діалектах української мови 
форм, названих другими, викликана не „потре-
бою формального (флексіями) розрізнення форм 
номінатива та вокатива” (воно і так наявне), 
а має якусь іншу природу. Зокрема, вважаємо 
цікавими й цінними з цього погляду міркува-
ння, що їх висловив у вже згаданій праці М. Да-
ніель. У ґрунтовній розвідці „Кличність як дис-
курсивна категорія. Кілька гіпотез” (переклад 
наш – М.С.) дослідник стверджує: „Типоло-
гічно частим засобом вираження граматичного 
значення кличності є усічення основи імені 
(порівн. російські форми па, ба, ма), антаго-
ністичне стандартним морфологічним страте-
гіям вираження граматичного значення шляхом 
додавання сегмента і в традиційних морфоло-
гічних категорій не засвідчене” [4, с. 439], вва-
жаючи, що „традиційна характеристика вока-
тива і категорії кличності недостатня й незадо-
вільна” [4, с. 440], зокрема, тому, що, „незважа-
ючи на свою синтаксичну ізольованість, кличні 
форми можуть брати активну участь в органі-
зації дискурсу” [4, с. 440]. Є підстави погоди-
тися з твердженнями автора про відмінність 
між двома формами називання адресата мовле-
ння (повною формою вокатива, омофлексійною 

з номінативом, та формою так званого „нового 
вокатива”): „основні відмінності між ними ле-
жать швидше у сфері прагматики, ніж структу-
руванні дискурсу (безсумнівно, для підтвердже-
ння цієї тези і уточнення прагматичних характе-
ристик обох форм необхідне широке корпусне 
дослідження” та тим, що „при описі кличності 
в тій чи тій мові не можна обмежуватися тради-
ційними шаблонними формулюваннями: слід 
щонайменше спробувати зіставити наявні у мові 
форми звертання” [4, с. 462]. Проведений ана-
ліз дає авторові підстави висунути гіпотезу: 
„формальні інтеграція категорії кличності в 
граматику і граматичну морфологію мови та її 
інтеграція в дискурс (від використання як син-
таксично ізольованого дальнього звертання до 
елемента дискурсу) є не незалежними, а взаємо-
пов’язаними процесами: чим більша дискурсивна 
кличність, тим більше її фонологічне вираже-
ння; і навпаки, чим більша фонологічна і мор-
фологічна форма кличності, тим природніше 
очікувати від неї використання не тільки і не 
стільки дальнього звертання, скільки для мані-
пулювання дискурсивним процесом” [4, с. 465]. 

Отже, у сучасній українській мові склалося 
потрійне протиставлення можливого вираження 
граматичного значення вокатива: форми зі специ-
фічними флексіями кличного відмінка – форми, 
омофлексійні із формами називного – усічені 
форми. Вибір кожної з означених грамем ви-
значає низка взаємодоповнюваних, а подекуди і 
взаємосуперечливих чинників, серед яких літе-
ратурність / діалектність, офіційність / неофі-
ційність спілкування, специфіка комунікації (ве-
лика віддаль перемовляння, що вимагає знач-
ного підвищення тону). Іншими словами, є під-
стави твердити про древність та універсальність 
не лише форм вокатива, а й припускати, що та-
кими ж давніми й поширеними в різних слов’ян-
ських мовах були й усічені форми, використо-
вувані для найменування адресата мовлення. 
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PECULIARITIES OF FORMAL EXPRESSION OF NOMINATION 

OF THE SPEECH ADDRESSEE IN GUTSUL DIALECTS 
 

The article deals with formal grammatical peculiarities (functioning of the apocopic names in the 
forms of the Vocative case and their parallel usage with the full forms) in the names of the speech 
addressee in Gutsul dialects in comparison with the widespread forms of the so called „new” vocative in 
the Slavonic languages. 

Keys words: nomination of speech addressee, antroponyms, forms of „new” vocative case. 
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ТРАДИЦIЙНI МАҐIЧНI IМЕНУВАННЯ 
ГУЦУЛЬСЬКОГО СВIТУ II ПОЛ. ХIХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

I ПОДIЙ У НЬОМУ (ЗА Р.Ф. КАЙНДЛЕМ) 
 

Почнемо з розлогої цитати, не рахуючи за 
нею друкованi аркушi нашої скромної працi. I 
будуть це слова, пiдписанi Русланом (Маркi-
яном Шашкевичем) у „Русалцi Днiстровiй” (Бу-
дима, 1837 – Київ, 1987). „Старина – є то пiснь 
хороша, що рiзним способом в нашi часи заго-
монює, що рiзним настроєм озиваєся з перед-
вiка до нас, обнімає солодким чувством серця, а 
знову піднімає величною силою душу, чудує, 
казав би-сь, надприродними дiлами, – то знову 
залебедить тужно, плачем голубиним дiдiв роз-
плакує сини, то знову обвiвує потiхою i радощi 
в серця нагортає, а в душах зводить святую 
почесть покiйним праотцям. 

Старина – є то великий образ, є то дзеркало, 
як вода, чистоє, в котрiм незмущенноє являєся 
лице столiтей. Там тобi, внуче, глянути, а взри-
мо, як твої отцi, твої дiди жили, що дiяли, що їх 
веселило, радувало, а що печалило, якоє сонце 
межи ними сiяло, як думали, яким духом обнi-
мали природу, охресностi, свiт цiлий, з ким ся 
стирали, i як се на них дiяло, який їх свiт внут-
реннiй, а який зверхнiй, що їх наділяло до силь-
ного дiяння, а що їм силу вiднiмало, який їх 
язик, яка бесiда, яка їх душа, яке серце, – сло-
вом, якими хотiли перед тобою явитися i що по 
тобi ждали” [11, c. 154]. 

Шістдесят рокiв пiсля „Русалки” „старину” про-
довжили вивчати. Зокрема, професор Чернiвець-
кого австроцiсарського унiверситету Р. Кайндль 
представив свiтовi „Гуцулiв” буковинських 
(1894 р.) з їх вiрою i повiр’ٔٔями, способом життя 
і самореалізації, та В. Шухевич – „Гуцульщину” га-
лицьку (1899) (порівн.: працю В. Милорадовича 
„Житьє-бытьє лубеньского крестьянина”, що дру-
кувалася в „Киевской старине” (1902-1904 рр.)). 
Ці науково-пошукові студії не лише зафіксува-
ли для історії предметний світ (живий і нежи-
вий), спосіб життя, звичаї, обряди, традиції, 
зв’язки стародавніх язичницьких вірувань з но-
вими християнськими, – все те, що складало у 
свій час неповторний світ, у якому діяли за-
кони, неприйнятні для іншої гілки українського 
народу і які часто писалися іншою „мовою”, 

аніж та, якою говорили ці ж люди у звичайних 
побутових умовах. Це була особлива маґічна 
мова: заклинань і прокльонів, заворожень і роз-
ворожень, наговорів і відговорів (див. ще праці 
С. Ключевського), а головне – молінь, молитов, 
колядок, щедрівок, веснянок і под.; весільних і 
похоронних співанок тощо. 

Маґічні „можливості” обрядодій, жестів і 
психічно-фізичних станів супроводжувалися й 
мовою – внутрішньою або зовнішньою. „Зовні-
шнє” мовлення записувалося дослідниками, „вну-
трішнє” описувалося, тому етнографічні праці 
містять як суто мовний (лексика) паремії, фразео-
логізми, фольклорні тексти різних жанрів, окультні 
тексти тощо), так і науково-пізнавальний мате-
ріал, а отже викликають інтерес не лише істо-
риків-народознавців, а й філологів. 

Предметом нашого інтересу щодо ролі слова 
в етнографічній характеристиці такої й досі екзо-
тичної групи українського народу, як гуцули, 
стали дві праці талановитого історика-чужинця, 
що прикипів душею до долі гуцулів і русинів 
Буковини ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Раймунда 
Фрідріха Кайндля. 

Своєрідним мотто нашої спроби аналізу ма-
ґії слова, яка ілюструє науковий апарат дослі-
дження, наприклад, Р. Кайндля, є такі два роз-
думи Яна Парандовського: 1. „Слово – сила. 
Увічнена в письмі, воно владарює над думкою і 
мрією людей, і межі цієї влади неможливо ви-
міряти й уявити. Слово панує над часом і прос-
тором. Але лише потрапивши в тенета літер, 
думка живе і діє” [11, c. 154]. 2. „Слово у місти-
ків іноді виступає свідченням недосконалості 
людської натури, нездатності існувати без слу-
хачів і співучасників. Чари, пройняті екстазом, 
захватом, видіннями, виливаються у виразах, в 
яких жар душі вже застиг. І єдиним шансом цих 
пригаслих ватрищ є зустріч з духовним сере-
довищем, здатним його роздмухувати знову, 
тобто – із другою містичною душею. Однак по-
дібні зустрічі такі рідкісні, як зустріч двох зірок 
у порожнечі всесвіту. А нам лишаються комен-
татори, що порпаються в попелі” [10, с. 16]. 
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Не ризикуємо стати комментатором, що пор-
пається в попелі, бо багато що з того, що мало 
нашарування містики, збереглося до поколінь 
нинішніх, тільки зустрічі з духовним середови-
щем почастішали, а друга містична душа стала 
рідкіснішою, та ще пригаслими ватрищами так 
глибоко і серйозно, як Р. Кайндль, В. Шухевич, 
І. Франко, В. Гнатюк, І. Верхратський, І. Нечуй-
Левицький, М. Костомаров, С. Килимник, О. Во-
ропай та ін., цікавляться менше в умовах світо-
вої глобалізації та нівеляції не лише територіаль-
них діалектів, а й національних мов у цілому. І 
що особливо прикро, що їх носії не дуже цьому 
опираються. 

Чому згадали містиків? Бо в багатьох обрядо-
діях, віруваннях і звичаях були і зостаються 
містичні компоненти (дехто навіть у віровчен-
нях вбачає містифікацію). Містичний – це, тлу-
мачать філологи, 1) пройнятий містикою, місти-
цизмом, 2) Який не можна пояснити (СУМ. Т. ІV. 
1973. С. 750). А філософи донедавна вважали 
містикою (гр. таїна) лише релігійно-ідеалістич-
ний погляд на дійсність, коли спілкування з 
Богом досягається начебто через осяяння, екс-
таз, одкровення, інтуїцію. Сучасні філософські 
словники зазначають, що містицизм – це ви-
знання неприродної сутності явищ природи (Філо-
софський енциклопедичний словник. К., 2002. 
С. 386). За трансцедентним абсолютом чітко по-
чали розрізняти логічний та інтуїтивний (ірраціо-
нальний) спосіб пізнання. Цікаво, що найранні-
ший розквіт містицизму спостерігся в країнах з 
високою філософською культурою: Індії (ве-
дента), Китаї (даосизм), Греції (піфагореїзм, пла-
тонізм). Але вже зовсім не дивно, що з місти-
цизмом в деяких аспектах збігаються парапсихо-
логія та біоенерготерапія (див. зазначений слов-
ник, с. 386). Дика природна „культура” гуцулів 
теж продукувала містифікацію предметів і дій. 

Чому йдеться про маґію, маґічність, зокрема 
слова? Бо маґія (гр. чарування) – це не лише 
сукупність прийомів та обрядів, які мають („за 
уявленнями забобонних людей” – а такими пере-
важно й були наші пращури) чудодійну силу, 
чарівництво (порівн. „біла маґія” – „чорна маґія”), 
і взагалі щось загадкове, незрозуміле, а ще в пе-
реносному значенні – „надзвичайно сильний, не-
переборний; чарівний, чудодійний” (СУМ. Т. ІV. 
1973. С. 590).  

Кожен з нас – ідеаліст чи матеріаліст, інте-
лектуал чи прагматик – через отриману у певний 
час інформацію про злі і добрі сили, які напов-
нюють наше довкілля, на підсвідомому рівні в 
неординарних ситуаціях відновлює ці знання і, 
відповідно як до ситуації, так і до характеру 

свого ставлення до вірувань, поводиться і по-
чувається. Вікторія Храмова засвідчує: „До-
слідники української душі одностайно потвер-
джують її емоційно-почуттєвий характер, „кордо-
центричність”, що відносно зменшує роль раціо-
нально-вольових компонентів у проявах націо-
нального характеру. Це спричиняє особливу зна-
чущість у життєдіяльності українця рефлексив-
них світосприймальних настанов, які „увнутріш-
нюють” надзверхні явища” [12, с. 29]. Звичай-
но, українці гармонізують свій внутрішній світ 
зі світом зовнішнім за багато в чому відмін-
ними від інших народів „світосприймальними 
настановами”. О. Кульчицький пише: „Під світо-
сприймальними настановами розуміємо – за 
психологією світоглядів – такі психічні чинни-
ки, такі, як каже Ясперс (Ясперсен. – Н.Б.), 
„напрямки нашого я”, що рішають про те, як ми 
світ сприймаємо і тому яким його сприймаємо, 
яке у нас „зображення світу” та що за тим іде, 
який наш „світогляд”, тобто цілість поглядів на 
світ і оцінок світу” [7, с. 48]. 

Ніхто сьогодні не зізнається, що бачив мавку, 
польовика, перелесника, русалку, упиря, вовку-
лаку, відьму (хоч цей образ уже вводять в реа-
лістичні фільми), чаклуна (хоч їхніми іменами 
рясніють реклами в газетах і на телебаченні), 
домовика (про нього вже чимало написано нау-
ковцями як про очевидне – неймовірне), але 
кожен знає про їхні можливості, їхні „діяння”. І 
навіть „письменник завжди фетишист. Він ві-
рить, що певні предмети, барви, звуки мають 
особливу силу. З роками його кабінет, весь дім, 
він сам перетворюються на колекції фетишів, 
здатних викликати духів, замовляти бурі, розсі-
ювати імлу” [10, с. 140]. Той, хто знає україн-
ський обрядовий фольклор, переконаний, що 
кожна дія, кожний народний твір, як коляди, 
щедрівки, побажання, гаївки, купальські пісні 
та звичаї, Андрія, Калити, зажнивні, обжинкові 
пісні та інші – все це колись було молитовно-
маґічними діями і словами [див. 6, с. 10]. При-
клади-зразки таких текстів наведені в С. Килим-
ника, В. Милорадовича, В. Шухевича, менше їх 
у досліджуваних працях Р. Кайндля і О. Монас-
тирського [див. 4, 5]. Зате у всіх них вперше 
детально описані обряди, які виконували при 
закладанні хати, створенні сім’ї, народженні 
дитини, веденні господарства, плеканні худоби 
і саду-городу, відворотах, лікуванні тощо. Усі 
ці акти супроводжуються промовлянням і при-
мовлянням, а не тільки діями. О. Воропай твер-
дить і ставить риторичне запитання українцеві: 
„…Староукраїнські традиції увійшли в плоть і 
кров наших звичаїв… Ми всі відзначаємо свято 
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Купала, на „Введіння” закликаємо щастя на 
майбутній рік, на „Катерини” кличемо долю, а 
на „Андрія” хто з нас не кусав калети і яка дів-
чина не ворожила, чи вийде заміж цього року” 
[2, с. 12]. Ми часом дуже нечемні – кличемо: 
Доле, доле, йди до мене вечеряти! 
Та якщо в цей момент ніде півень не за-

співав, кажемо: 
Доля оглухла – не чує мого голосу… Щоб ти 

зозулі не чула, блудниця моя. 
„Маґічна сила слова полягає в його здатності 

викликати уяву, образи. Воно невидимий пред-
ставник речей, що сприймаються за п’ятьма 
відчуттями. За його заклинанням з’являються 
люди, предмети далекі чи такі, що не існують 
зовсім. А близькі й присутні стають по-справ-
жньому реальними, лише отримавши назву”, – 
пише Я. Парандовський і цілком несподівано 
продовжує: „Адам тільки тоді став володарем 
світу, довіреного йому Богом, коли кожну річ 
позначив особливою назвою” [10, с. 159]. Це за 
монотеїстичним християнством. А в світі пра-
давнього багатобожжя, пантеїзмі й дуалізмі все 
приписувалося добрим і злим, цебто світлим і 
темним богам. Найбільше люди вірили в боги-
ню Сонця, богиню Весну, у богиню Зорю і боги-
ню Хмару, бога Громовика, пан-бога Господаря 
і т.д. І.С. Нечуй-Левицький, вперше пояснивши 
на індо-європейському тлі нашу глибинну де-
мунологію, витоки наших дохристиянських ві-
рувань, подав системний огляд нашої міфології, 
тонко спостеріг, що в наших піснях часом по-
єднуються (сусідять) такі образи, котрі важко 
уявити поряд, але можна уяснити собі з міфів. 
„Форми українських міфів мають одну харак-
терну прикмету: вони дуже близькі до природ-
них форм. Ми не бачимо в народній фантазії 
охоти до негарних, неестетичних, велетенських 
міфічних образів, до тих величезних, страшних, 
головатих та рогатих богатирів зі страшними 
антинатуральними інстинктами, які любить ні-
мецька та великоруська міфологія. Український 
народ своїх міфах держиться міри; його фан-
тазія не любить переступати за границі ненату-
ральних форм; вона любить правду і естетич-
ність, навіть, можна сказати, вже геть-то описує 
красу міфічних образів (наприклад, образи Лелі, 
матері Лади. – Н.Б.) такими фарбами, як в христи-
янських акафистах описується краса християн-
ських святих…” [9, с. 5-6]. 

Письменник не знав міфології та пісенної 
творчості гуцулів – вони значно відрізняються 
контекстами, описами образу, тональністю есте-
тики тощо. Але безсумнівно, що „від самого 
початку слово було знаряддям людської діяль-

ності і водночас чимось таємничим, що вима-
гало пієтету і обережності (окрім текстів про-
кльонів (тут міри часом немає – Н.Б.). Завжди 
існували слова священні і прокляття, яких не 
можна було вимовляти” [10, с. 159]. Порівн. гу-
цульські: „Тору, пек ти та цур! Агій ти на 
лице! Щез би та скаменів! Лихе на твою 
голову! Щез бис у озеро та в тріски! Шляґ би 
ті трафив! Смага би тє втєла! [див. 1, с. 59-60]. 
З віри, надії, а часто й безпорадності поставали 
молитви, з вдячності і радості – коляди, із суму, 
туги або щастя – інтимні пісні, у праці, із 
задоволення від її плодів – побутові і величаль-
ні пісні і т.д. Здавна і дотепер людина прагне 
злиття з природою: говорить з деревами, кві-
тами, бджолами, свійськими і дикими тварина-
ми, з дощем і громом, зорями і місяцем, рікою і 
криницею тощо – просить допомоги, підтрим-
ки, розради або благає припинити мститися за 
неповагу чи гріховні вчинки інших соплемінни-
ків. Недарма в нашій народній поезії так поши-
рений мотив перевтілення: в зозулю, горлицю, 
голуба, вербу, березу, калину, лелію, у гуцулів 
ще й – у камінь, скелю, потік, смеречину, дуба, 
ясеня і т.д. Гуцули навіть вважають, що до-
машні тварини (а до них особливий пієтет) на 
Різдво розмовляють, але їх не можна підслухо-
вувати, бо через це можна померти [4, с. 10]. 

Народні пісні повідомляють, що персоніфі-
кувалися в окремих обрядах навіть предмети 
побуту. Напр., молодий і молода вклоняються 
столу, порогові, воротам і промовляють до них 
слова вдячності і прощання [5, с. 61]. 

До весни, літа, зими й осені були особливі 
звертання, і всі господарські роботи в цю пору, 
що мали забезпечити людині прожиття, супро-
воджувалися особливими примовляннями: 
Посію тебе в грязь, будеш князь! 
Сійся, родися, жито-пшениця, всяка пашниця! 
Оті мовні стереотипи залишалися як обря-

дові або ставали загальновживаними фразео-
логізмами або етикетними формулами. Порівн.: 
Слава Ісусу Христу! – Навіки слава Пану-Богу! 
Добридень! – Дай, Боже, здоров’я! А чи миром, 
братіку? – Миром, фалабу! Зазначимо, що саме 
такі конструкції Р. Кайндль вважав за необхід-
не перекласти німецькою мовою, як і добірку 
специфічно гуцульських пісень [див. 4]. 

Р. Кайндль виконав свій задум – об’єктивно 
відтворити етнографічний образ буковинської 
Гуцульщини, описавши не лише спосіб життя, 
але й внутрішній духовний світ горян і цим 
заперечити неправдиві твердження щодо гуцу-
лів, яких деякі мало обізнані письменники зоб-
ражали примітивними „дітьми природи”, як 
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нагадав автор післямови до „Гуцулів” О. Масан 
[4, с. 189]. Р. Кайндль звернув увагу на деякі 
особливості гуцульської говірки, специфічну для 
цієї слов’янської етнічної групи лексику. Один 
із рецензентів праці Кайндля Мирон Кордуба 
радив йому називати подолян – руснаками, 
горян – гуцулами, і лише „цілу народність” – 
русинами (дивно, чому в сучасних більше полі-
тичних, аніж наукових дискусіях про т.зв. за-
карпатських та ін. „русинів” полемісти не воло-
діють ані Франковими, ані Кайндлевими з Монас-
тирським працями, сама назва яких робить 
неспроможними „аргументи” прихильників руси-
нізму чи то русинства). 

Цінність цих праць не лише в тому, що 
сучасник має змогу порівняти життя сучасних 
гуцулів (які тепер не завжди є такими, як їх 
бачимо на фольклорному фестивалі або з теле-
екрана) з тими темними і світлими тонами їхньо-
го побуту, як їх побачив учений, а й у тому, що 
численні ілюстрації народних пісень, загадок, 
приповідок (хоч у їх українській транскрипції 
трапляються помилки) дають уявлення про „по-
водження” гуцулів зі словом як засобом образо-
творчим і емоційно потужним та неоднозначним. 

Уже в перших абзацах читаємо, що, застері-
гаючись від небезпеки або прагнучи вийти з неї, 
гуцул промовляє: „Ангел-хоронителю, храни мене!” 
Він вірить, що може стати (або його дитина) на 
„добре” або „зле” місце, тому дитині чіпляють 
на шию хрестик із сріблястої тополі і зубець 
часнику, навколо правої руки червону стрічку. 
Сопілка, дримба, дутка, трембіта творять 

неповторні музичні звуки, яка манера співу, та-
ка й гра – однотонна. 

Гуцульська гостинність щира і зворушлива, 
за неї не можна було пропонувати гуцулові гро-
ші; навіть присівши поїсти обіч дороги, гуцул 
запросить пригоститися того, хто йде мимо: 
„Просимо і вас, хрещених” – „Їжте з Богом!”, 
„Споживайте здорові!” Або жартома: „Просимо!” 
– „Самі у рот носимо!” (порівняй при якійсь ро-
боті: „Боже помогай!” „Дякувать за добре слово” 
або жартівливо: „Казали боги, щоб і Ви помогли!” 

Гуцули, пише Р. Кайндль, мають манію суди-
тися, хоч у них побутує приказка: „Краще соло-
м’яна (блага) згода, аніж золота розправа”, а 
якщо судове рішення буде несправедливе, то і 
гуцул, і русин змириться: „Бог високо, цісар 
далеко” [4, с. 60]. Гуцули мають багато висло-
вів присяги (присягатися можуть навіть здоро-
в’ям і рідними), що свідчить про їхню небоязнь 
т. зв. матеріалізації слова, готовність понести 
кару. Напр.: Бігме! Най мене Бог покарає! При-
сягаюся Ісусом Христом і святою Марією Божою! 

Най мені так св. Микола (св. Іван Сучавський) 
помогає! Абим так жив! Аби мені такий хосен 
від моєї худібки, мого майна і мого добра! Най 
би я осліп, якщо не кажу правду! Щоб я так 
дожив моїх дітей побачити! У відповідь: Яка 
твоя правда, так най тобі Бог поможе! 

Долучення до тексту етнографічної праці при-
слів’їв і приказок [4, с. 167] з коментарями їх 
значення свідчить, що вчений вважав їх такою 
ж квінтесенцією людського досвіду, сконденсо-
ваною характеристикою способу мислення, довіри 
слову як засобу втілення мислі. Безпосередньо 
мовної теми стосуються: Моучи язичку, меш їсти 
кашку. Баба ртом б’єт, а не відоб’єшся кула-
ком. Где багато перцю, і вода перчена. Лишила 
се (або дала се) на перемову, тай зломила собі 
голову. Ум чи солома у голові. 

Особливого магічного змісту, своєрідного 
таїнства набуває обряд похорону. Цікаво, що й 
сьогодні плакальниці звертаються до померлого 
із запитаннями, за настановами, як жити близь-
ким без нього. Найбільше турбуються про ком-
фортні умови для душі покійного. 

Про віру в особливу силу слова свідчить 
також те, що раніше новонародженому давали 
ім’я якогось родича чи друга, але ніколи не ім’я 
когось із померлих (тепер цього не дуже дотри-
муються) [5 с. 44]. 

Взагалі всі етапи, періоди року життя людини 
мали особливий набір „маґічних” слів, призна-
чення яких не викликало сумніву. Вони ставали 
фразеологізмами, етикетними формулами: Хрис-
тос народився! – Славімо його! Христос воскрес! 
– Воістину восрес! Або: Не йде до Петра, але 
до Різдва. По Петрі, то й по теплі. 

Наведені мовностилістичні факти з етногра-
фічних праць учених минулого історичного ча-
су могли б бути скориговані сучасними дослідже-
ннями: багато що втратилося, з’явилися нові 
явища. З прикрістю констатуємо, що молодь 
переважно не прагне примножити традиції, за-
своїти традиційні обрядодії, а радше позбутися 
їх. Учителі й дослідники стримують цей „обвал” 
генетичної пам’яті задля того, щоб не перерва-
лася сув’язь поколінь. 

Порушення проблеми маґії слова в її дина-
міці від попередніх епох до сьогодні актуальне 
в умовах тотального наступу часу на мовні 
ресурси самобутності нації або її діалектно-
етнографічної галузки. „Звичаї, а також мова, –
писав О. Воропай, – це ті найміцніші елементи, 
що об’єднують окремих людей в один, в одну 
націю” [2, с. 9]. Мусимо констатувати, що зу-
силля одиниць відродити забуті звичаї і обряди 
поки що не знаходять загального схвалення. 
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Не усвідомлюємо, що „лише увібравши нереа-
лізовану енергію загублених поколінь, – як за-
стерігає В. Храмова, – спираючись на традиційні 
моральні абсолюти та культурні цінності, син-
тезуючи їх на рівні світових стандартів, можна 
уникнути політичних екстрем та забезпечити 
самоствердження національного космосу” [12, 
с. 35]. Історично склалося так, що не всім україн-

цям і сьогодні моральні абсолюти важливіші за 
матеріальні. Справедливо нагадує В. Жайворо-
нок: „Енергетика етносу, що живиться переду-
сім ритмами свого на відміну від інакших рит-
мів чужого створює поле для існування і безпосе-
реднього виявлення світовідчуття (світогляду)” 
[3, с. 53]. Цю енергетику закладали наші пращури. 
Чи збережемо її? Чи навіть примножимо? 
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The image of ethnos is formed not only by the universal system of knowledge about it but also by its 

language as „amalgamaled spiritual people’s energy” (V. Kononenko according to Gumbold). In this 
article the author makes an attempt to correlate traditional (based mainly on the material of hutsul and 
rusyn’s etnographi-folklore language paradigm of the XIX and the beginning of the XX centuries) and the 
modern system of knowledge about magical components of man’s communication with the outside world 
and the world of his inner „І”. 
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АРЕАЛЬНЕ ВАРІЮВАННЯ ФІТОНОМЕНІВ: 
КОЕФІЦІЄНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ТИПИ ВІДМІННОСТЕЙ 
(на матеріалі українських степових говірок Миколаївської обл.) 

 

З’ясування особливостей ареальної диферен-
ціації української мови на всіх мовних рівнях і 
дослідження особливостей взаємодії між говір-
ками одного чи різних наріч – першочергові 
проблеми діалектології. У зв’язку з цим остан-
нім часом поглибився інтерес до вивчення діа-
лектної лексики, високу ареалогічну значущість 
якої „підтвердили нові атласи – ЛАЄ і ЗКДА, 
на картах яких за власне лексичними даними 
з’ясовуються міжмовні й міждіалектні контакти, 
окреслюються окремі діалектні зони” [3, с. 6 – 9]. 
Таким чином, мовознавці повернулися до пер-
вісного визнання лексики як індикатора ареаль-
них відмінностей після тривалого періоду роз-
гляду її „як менш інформативного рівня (на тлі 
фонетики, словозміни) для розв’язання насам-
перед питань діалектного поділу” [3, с. 6 – 13]. 
Однак, питання про діалектну варіативність лек-
сики в мовознавстві поки що не розв’язане. 
Поряд із твердженням про те, що чим „семан-
тичніший” мовний рівень, тим менше доступ-
ний він для інгерентної варіативності, звідки 
зрозуміло, що найбільшою проникністю для діа-
лектної варіативності наділений фонетико-фоно-
логічний рівень і найменшою – лексичний; про 
те, що величезна кількість варіантів фонологіч-
ного і особливо фонетичного рівня при обмеже-
ності самого складу одиниць, здатних варіюва-
тися, протистоїть безкінечній кількості одиниць 
лексичного рівня при відносно невеликій кіль-
кості варіантів кожної такої одиниці, залишається 
поки непоясненим те явне багатство матеріалу, 
яке міститься в діалектній лексиці [2, с. 145, 149].  

Стверджують, що лексика „як шар номіна-
тивний не зазнає інгерентної варіативності, 
оскільки лексична варіативність утруднює ко-
мунікативний процес на відміну від варіатив-
ності фонетичної. У системі цього діалекту в 
цей час цей предмет називається одним яким-
небудь конкретним словом. У мовній практиці 
діалектоносія не відбувається вибір якогось із 
конкуруючих варіантів назв того самого пред-
мета, оскільки варіантів у межах однієї говірки, 
по суті, немає. Зрозуміло, в діалектній лексич-
ній системі, як і в кожній лексичній системі, є 
синонімія, але вибір одного із синонімів – це 

акт більш високого рівня усвідомлення, ніж той, 
на якому відбувається вибір одного з варіантів 
змінної” [2, с. 146]. Суперечність твердження про 
малу проникність лексики для діалектної варіа-
тивності з багатством діалектного лексичного 
матеріалу здається удаваною. „Лексика, у тому 
числі й діалектна, з її номінативною орієнта-
цією покликана відбивати пізнавальну діяль-
ність людини, тому вона майже так само різно-
манітна, як і світ, що оточує людину. Але кож-
на дана лексема в даному діалекті в даний час 
рівна одній одиниці плану вираження, і тому, 
незважаючи на все багатство, лексичний мате-
ріал складається не зі змінних, а з постійних 
одиниць діалектної системи. У цьому розумінні 
можна стверджувати, що число діалектів у да-
ній мові не менше суми географічних синонімів 
одного якого-небудь слова, бо кожен географіч-
ний синонім буде демонструвати окремий говір 
чи діалект, оскільки інший географічний сино-
нім уже характерний для іншого говору чи 
діалекту” [2, с. 149]. Однак, на противагу цьому 
твердженню „практика лінгвокартографування 
свідчить якраз не про всеохоплюючий характер 
принципу взаємовиключення варіантів у говір-
ках, а про співіснування в одній говірці двох і 
трьох варіантів (їх ще часто кваліфікують як 
внутрішньоговіркові синоніми, дублети), які на 
лінгвістичній карті репрезентують протистав-
лювані відокремлювані ареали” [3, с. 12].  

Аналіз ареальної диференціації ботанічної лек-
сики українських степових говірок Миколаїв-
ської області здійснюється за допомогою двох 
методів: картографічного й статистичного. Карто-
графічний метод реалізується в „Атласі бота-
нічної лексики українських степових говірок 
Миколаївської області” (далі – „Атлас”), який 
служить базою для дослідження диференціації 
та міждіалектної взаємодії досліджуваної групи 
лексики. Статистичний метод використано при 
визначенні Кд назв рослин і з’ясуванні залеж-
ності його величини від позамовного фактора – 
типу реалій – способів росту і типів життєвих 
форм; останнє дає можливість визначити кіль-
кісне співвідношення типів ареальних проти-
ставлень і розподіл досліджуваної лексики за 
цими типами. 
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Використання картографічного методу локалі-
зації лексики зумовлено тим, що він відзнача-
ється „більшою точністю” (resp.: більшою еврис-
тичною цінністю) порівняно з лексикографіч-
ним чи описовим способом передачі географії 
явищ. Одночасно з локалізацією карта несе ін-
формацію про взаємозв’язки й співвідношення 
у різних говірках відмінних засобів передачі 
одного значення” [3, с. 18 – 19]. Сутністю „Атласу” 
(як і будь-якого іншого чи окремо взятої карти) 
є „максимально повне й точне відбиття мовної 
субстанції графічними засобами, передача на 
картах сукупності формальних і семантичних 
ознак картографованого об’єкта у його зв’язках 
з іншими одиницями говірки і в ареальних 
протиставленнях”, а також „репрезентація мате-
ріалу, синхронного за своїм характером, зістав-
ного у визначальних рисах (структурних, се-
мантичних)” [3, с. 34]. Прагнення до максималь-
но повного відображення всієї сукупності спів-
відносних явищ призвело до утворення стро-
катої картини ареальної диференціації ботаніч-
ної лексики новожитніх говірок Миколаївщини, 
що вже саме по собі „розкриває певні законо-
мірності, прочитання яких не менш важливе 
для дослідження історії й сучасного стану карто-
графованих явищ” [3, с. 29]. В ареальному плані 
лексично протиставні одиниці дуже рідко утво-
рюють виразні ареали, найчастіше – це лексич-
на мозаїка чи мозаїчні вкраплення. 

Виникає ряд питань:  
1) чим зумовлений набір співвідносних еле-

ментів досліджуваного лінгвального простору;  
2) як взаємно розміщуються в просторі спів-

відносні явища;  
3) чим зумовлене таке просторове розмі-

щення ареальних опозитів. 
Із відповідей на ці часткові питання, які по-

винні бути невід’ємним компонентом коменту-
вання кожної карти, складається цілісна карти-
на ареального розміщення й варіювання в прос-
торі мовних явищ. Останнє „дає змогу перейти 
до розгляду лінгвального простору – конти-
нуума діалектів – як” [3, с. 19] „тексту, який 
несе інформацію про сучасний стан і розвиток 
тих чи інших фрагментів системи” [6, с. 178]. 
На основі „Атласу” можна реально розв’язати 
такі завдання:  

1) показати діалектну диференціацію сучас-
них говірок Миколаївської області на матеріалі 
ботанічної лексики у тому вигляді і в тих зв’яз-
ках, як вони реально існують у мовних систе-
мах говірок;  

2) установити фактори формування конк-
ретного набору протиставних явищ, їхнього прос-
торового розташування і взаєморозташування; 

3) виявити тенденції локалізації різних груп 
лексики, зумовлені часом й джерелом виникне-
ння в діалектній мові, їхніх граматичних ознак і 
семантики (про завдання інших атласів див.: 
[1, с. 8; 4, с. 6; 5, с. 12]). Пошуки закономірно-
стей ареального варіювання лексики почина-
ються систематизацією діалектного матеріалу, 
„важливого для різних галузей лінгвістики і 
суміжних наук (особливо історичного циклу), 
констатацією типів ареальних протиставлень і 
розподілом лексики за цими типами” [3, с. 11]. 
Необхідно „пізнати ту сукупність і взаємозв’я-
зок інтра- і екстралінгвістичних факторів, які 
зумовили виникнення, розвиток і специфіку 
функціонування в діалектній мові досліджува-
них явищ, через географію мовних одиниць 
спробувати осягнути їх історію” [3, с. 5]. Для 
цього необхідно відповісти на ряд питань: „Чому 
і як постав репертуар співвідносних мовних явищ 
(= ареальних опозитів), представлених на лінгвіс-
тичній карті? Чим зумовлена географія мовних 
одиниць, як розміщуються у мовному просторі 
одиниці різних структурних рівнів, різні за часо-
вою віднесеністю явища? Чому поруч з дина-
мізмом одних мовних одиниць, їх здиференці-
йованістю у говорах простежується стабіль-
ність інших одиниць як у часі, так і в мовному 
просторі?” [3, с. 5]. 

Оскільки „діалектна варіативність одиниць лек-
сичного рівня керується закономірностями, які 
багато чим відрізняються від тих, які керують 
варіативністю одиниць неномінативних рівнів 
мовної структури” [2, с. 137], „репрезентація ряду 
лексем як міжговіркових відповідників – сино-
німічних засобів передачі в різних говірках того 
самого значення – ставить перед дослідником 
завдання з’ясувати ті чинники, що зумовили 
постання цих лексем як ареально співвідносних 
одиниць” [3, с. 19]. 

У новосформованих говірках Миколаївщини 
діалектна варіативність ботанічної лексики від-
різняється значним кількісним і якісним розма-
їттям, яке сформувалося внаслідок дії об’єктив-
них і суб’єктивних причин, інтра- та екстра-
лінгвальних факторів, які безперервно діють і 
взаємодіють у живій практиці мовного спілкування.  

У цій статті проаналізовано ареальну диферен-
ціацію 1960 фітономенів, які маніфестують 349 рос-
лин. Розглянуто 200 назв 39 дерев (17 назв 4 дико-
рослих і 183 назви 35 культурних); 189 назв 37 
кущів (79 назв 15 дикорослих і 111 назв 22 куль-
турних); 1571 назва 273 трав’янистих рослин 
(877 назв 149 дикорослих і 694 назви 124 куль-
турних чи культивованих). 973 назви познача-
ють 168 дикорослих рослин, 987 – 181 культур-
ну чи культивовану рослину. 
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Лексичні, словотвірні та граматичні відмін-
ності виявлено в 1544 назвах рослин. Кількість 
лексем, які репрезентують ту чи іншу рослину, 
у досліджуваних говірках суттєво різниться. 
Одну семему можуть позначати від однієї до 
двадцяти семи назв. Для визначення коефіцієнта 
диференціації (далі – Кд) використано формулу 
Кд =   , де Кл – кількість лексем, зафіксованих 
у досліджуваних говірках для однієї реалії, Кг – 
кількість обстежених говірок (264). Лексеми, 
які мають тільки фонетичні й акцентуаційні 
відмінності, при визначенні Кд назв рослин не 
враховувалися. Наприклад, Кд назв ефедри дво-
колоскової, Ephedra distachya L.1, яка має в 
досліджуваних говірках 2 назви (кост’а|ниц’а, 
стаў|чак), дорівнює 0,008 (  ), а Кд назв 
березового гриба, чаги, Inonotus obliquus (Pers.) 
Pil., який має в говірках 20 назв (бу|рул’ка, горб, 
гриб, гриб|ки, гриб|ниц’а, гри|бок, гри|боч.ок, |губ∧ки, 
|гул’а, ко|пито, коц’у|руби, мох, |нар’іст, |нарос-
тен’, |нарост’і, |нарост’і беи|резов’і, по|лички, 
труто|вик, |чага, |шишка), дорівнює 0,076 (     ). 

У залежності від величини Кд всі назви рос-
лин діляться на дві групи:  

1) недиференційовані назви (Кд = 0);  
2) диференційовані назви (для яких відзна-

чено варіювання Кд від 0,008 до 0,1). 
Групу недиференційованих фітономенів скла-

дають 69 (4,5 %) назв (разом із фітономенами, 
які мають фонетичні й акцентуаційні відмінно-
стями), які маніфестують 69 (20 %) рослин. Це 
9 (7 %) назв 9 (26 %) культурних дерев, напр.: 
дуб ‘дуб звичайний, Quercus robur L.’, каш|тан 
‘гіркокаштан звичайний, Aesculus hippocastanum L.’; 
6 (7,5 %) назв 6 (2,7 %) культурних кущів, напр.: 
жас|м’ін ‘жасмин кущовий, Jasminum fruticans L.’; 
33 (4 %) фітономени, які репрезентують 33 (22 %) 
дикорослих трав’янистих рослини, напр.: ме|л’іса 
‘меліса лікарська, Melisa officinalis L.’, медо|вик 
‘маренка пахуча, Asperula graveolens Bieb. ex 
Schult. et Cchult. fil.’; 20 (4 %) назв маніфесту-
ють 20 (16 %) культурних трав’янистих рослин, 
напр.: ка|пуста ‘капуста городня, Brassica olera-
cea L.’, майо|ран ‘майоран садовий, Majorana 
hortensis Moench’; 1 (1 %) недиференційовану 
назву має 1 (7 %) дикорослих кущів, напр.: 
мег|дал’, миг|дал’ ‘мигдаль степовий, бобчук, 
Amygdalus nana L.’. Серед назв дикорослих де-
рев не зафіксовано назв, які не мають лексич-
них, словотвірних чи граматичних відмінно-
стей. Таким чином, групу недиференційованих 
фітономенів складають 9 (6 %) назв 9 (23 %) 
дерев; 7 (5 %) назв 7 (19 %) кущів; 53 (4 %) 
                                                
1 Латинський відповідник, поряд з українською норма-
тивною назвою, подаємо лише при першій згадці про 
рослину. 

назви 53 (19 %) трав’янистих рослин. До цієї 
групи входить 35 (5 %) назв 35 (19 %) культур-
них рослин; 34 (4 %) назви 34 (20 %) дикорос-
лих рослин. У досліджуваних говірках 20 назв 
першої групи мають акцентуаційні й фонетичні 
відмінності, напр.: в’іл’|ха, ол’|ха, гол’|ха ‘вільха 
сіра, Alnus incana (L.) Moench.’; а|л’андра, га|л’андра, 
оле|андра, о|л’андра ‘олеандр звичайний, Nerium 
oleander L.’; жел’із.|н’ак, жил’із.|н’ак, зал’із.|н’ак 
‘залізняк колючий, Phlomis pungens Willd.’; 
еспар|цет, експар|цет ‘еспарцет, Onobrychis vici-
folia Scop.’; |сорго, сор|го ‘сорго, Sorgnum Moench’. 

1475 (95,5 %) фітономенів входять до групи 
диференційованих, маніфестуючи 280 (80 %) рос-
лин. Це 14 (100 %) назв 4 (100 %) дикорослих 
дерев, напр.: амери|канс’ки), клен пол’о|ви), 
обикно|вен:и), прос|ти) ‘клен ясенолистий, Acer 
negundo L.’; 69 (99 %) назв 14 (93 %) дикорос-
лих кущів, напр.: барба|рис, |кисл’і |йагоди, 
кис|л’анка, к|расни) пас|л’он ‘барбарис звичай-
ний, Berberis vulgaris L.’; бо|р’іўка, брус|ника, 
брус|н’іка, брус|ниц’а, бруш|н’іка, |камйанка ‘брус-
ниця, Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.’; 731 
(96 %) назва 116 (75 %) дикорослих трав’янис-
тих рослин, напр.: сон, сон´тра|ва ‘сон чорнію-
чий, Pulsatilla nigricans Storck’; |дика |вика, |дика 
|в’іка, |мишачи) го|рошок ‘горошок мишачий, 
Vicia cracca L.’ і 464 (96 %) назви 104 (86 %) 
культурних чи культивованих трав’янистих рос-
лин, напр.: васи|л’ок, ого|н’ок ‘пеларгонія багато-
надрізана, Pelargonium radula (Cav.) Her.’; паву|ч.ок, 
пау|ч.ок, традес|канц’ійа, традис|канц’ійа ‘тра-
десканція, Tradescantia Rupp.’; 122 (93 %) назви 
26 (74 %) культурних дерев, напр.: |йасен, йасе|ни, 
йасен|ки, йасенчу|ки ‘ясен звичайний, Fracxinus 
excelsior L.’; а)|ва, але|ва, гу|тул’а ‘айва дов-
гаста, Cydonia oblonga Mill.’; 75 (92,5 %) назв 
16 (72 %) культурних кущів, напр.: а|кац’ійа 
|жоўта, |жоўта а|кац’ійа, |жоўта о|кац’ійа, 
|кашка, |пишчик ‘карагана дерев’яниста, Cara-
gana arborescens Lam.’; |бахкаўки, пу|зирник, 
х|лопаўки, |розова а|кац’ійа ‘міхурник деревопо-
дібний, Colutea arborescens L.’  

Таким чином, групу диференційованих фіто-
номенів репрезентують 1195 (96 %) назв 220 
(81 %) трав’янистих рослин; 144 (95 %) назви 
30 (77 %) дерев. Це 814 (96 %) назв 134 (80 %) 
дикорослих рослин і 661 (95 %) назва 146 (81 %) 
культурних чи культивованих рослин. 

Назви другої групи за ступенем диференціа-
ції діляться на три підгрупи:  

2.1) назви, Кд яких варіюється від 0,008 до 
0,027, тобто для однієї рослини відзначено від 2 
до 7 назв;  

2.2) назви, Кд яких варіюється від 0,03 до 
0,049, тобто для однієї рослини зафіксовано від 
8 до 13 назв;  

Кг
Кл

264
2

264
20
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2.3) назви, Кд яких варіюється від 0,053 до 
0,1, тобто на одну рослину припадає від 14 до 
27 назв. 

До першої підгрупи (Кд від 0,008 до 0,027) 
входять 812 (53 %) назв 223 (64 %) рослин. Це 
14 (100 %) назв 4 (100 %) дикорослих дерев, 
напр.: гостро|листи) клен, ка|надс’ки) клен ‘клен 
гостролистий, Acer platanoides L.’; 60 (86 %) 
назв 13 (86 %) дикорослих кущів, напр.: |воўче 
|лико, |воўче |лихо, |воўч’і |йагоди, со|баче |мило 
‘вовчуг колючий, Ononis spinosa L.’; дере|за, 
лац’і|он, |л’іц’ійа, л’і|ц’ійа, о|йо)кина тра|ва, 
о|йо)кине гн’із|до, по|в’і), св’іног|лаз, сп’і|ноза 
‘повій звичайний, Lycium barbaratum L.’; 56 (69 %) 
назв 14 (64 %) культурних кущів, напр.: |б’іла, 
к|расна, к|расна смо|род’іна, по|р’ічки, чер|вона, 
чер|вона смо|родина ‘cмородина червона, порічки 
червоні, Ribes rubrum L.’; по|р’ічка, сма|родини, 
смо|р’ідка, смо|родина, смо|род’іна, |йагоди ‘смо-
родина, порічки, Ribes L.’; 77 (59 %) назв 22 
(62 %) культурних дерев, напр.: |дика, |дичка, 
|дич.ка, |дички, |д’ічка, пат|лачка, пат|лачки, 
патлач|ки, п|роста, прос|та, прос|тайа, п|рости, 
п|рост’і, прос|т’і, прос|т’ачка ‘вишня степова, 
Cerasus fruticosa (Pall.)’; вер|ба, |верби, вербо|л’із, 
|іва пла|куча, |іви, пла|куча |іва, пла|кучайа |іва 
‘верба біла, Salix alba L.’; 260 (54 %) назв 83 
(67 %) культурних трав’янистих рослин, напр.: 
ква|сол’а, фа|сол’а, фа|сол’, фа|сул’і ‘квасоля 
звичайна, Phaseolus vulgaris L.’; лук, ци|бул’а ‘ци-
буля городня, Allium cepa L.’; 345 (54 %) назв 
87 (58 %) дикорослих трав’янистих рослин, напр.: 
|зайач’і |вуха, чеме|риц’а ‘чемериця Лобеля, Verat-
rum lobelianum Bernh.’; ко|зелики, ко|зел’ц’і ‘ко-
зельці українські, Tragopogon ucrainicus Artemcz.’. 

Таким чином, групу незначно диференційо-
ваних назв представляють 116 (77 %) назв 27 
(75 %) кущів; 91 (63 %) назва 26 (67 %) дерев; 
605 (48 %) назв 170 (62 %) трав’янистих рос-
лин. Це 393 (57 %) фітономени, що належать 
119 (66 %) культурним чи культивованим рос-
линам і 419 (49 %) фітономенів, які маніфесту-
ють 104 (62 %) дикорослі рослини. 

До другої підгрупи (Кд від 0,03 до 0,049) 
належить 408 (26 %) назв 43 (12 %) рослин. Це 
157 (32 %) назв 18 (15 %) культурних чи куль-
тивованих трав’янистих рослин, напр.: |астри, 
дризан|теми, дуб|ки, ду|бок, зи|ма, кризан|тема, 
кризан|теми, полин|ки, хризан|тема, хризан|теми, 
хризон|тема, хризон|теми ‘хризантема, Chry-
santhemum L.’; |дамс’к’і |пал’чики, дикаб|рист, 
|вогник, кра|саўчик, |пал’чик, |ракова |ши)ка, 
рач.|ки, ра|ч.ок, рож|дествен:ик, ро|жествен:ик, 
свек|рухин йа|зик, свек|рушин йа|зик, |тешчин 
йа|зик, |т’ошчин йа|зик, фас|тунчик, хвас|тунчик 
‘зигокактус, Zygocactus L.’; 194 (26 %) назви 19 

(13 %) дикорослих трав’янистих рослин, напр.: 
беи|рез∧ка, бе|р’із∧ка, б’і|р’оз∧ка, бе|р’із∧ка р’ічко|ва, 
ўйу|нок, пле|туха, пови|тиц’а, пови|туха, по|в’і), 
по|в’і)ка, пов’і|л’іка, по|во), по|во)ка, споти|кач, 
пау|та ‘плетуха звичайна, Calystegia sepium (L.) 
R. Br.’; г|лисник, земл’а|на тра|ва, золото|тис’ачник, 
красноц.|в’ітник, св’і|тил’ник, с|в’ітлик, сер|дечник, 
|тис’ачник, ц.|в’інтарка, цен|турка, йасе|нец’ 
‘золототисячник звичайний, Centaurium erythraea 
Rafn.’; 19 (23 %) назв 2 (9 %) культурних кущів, 
напр.: барба|рис, |б’іла, |дика, ди|ковинка, |жоўта 
(смо|родина), пу|зички, (ро|жева) смо|родина, 
(|розова) смо|родина, смо|родина, шпо|ришки ‘смо-
родина золотиста, Ribes aureum Pursh.’; 29 (22 %) 
назв 3 (9 %) культурних дерев, напр.: |дика 
мас|лина, зо|зулин л’он, ле)г|рет, лох, мас|лина, 
мас|лини, мас|л’іна, пол’і|паха, пол’і|пахи ‘мас-
линка вузьколиста, Elaeagnus angustifolia L.’; 9 
(13 %) назв 1 (7 %) дикорослого куща, напр.: 
|воўче |дерево, |воўче |лико, |воўч’і |вишн’і, |воўч’і 
пло|ди, |воўч’і |йагоди, |воўч’і |йагодки, воўчо|йаг’ідник, 
со|бач’і |йагоди, телес|тун ‘вовчі ягоди зви-
чайні, Daphne mezereum L.’ 

Таким чином, до групи середньодиференційо-
ваних назв (від 8 до 13 на одну реалію) входить 
351 (28 %) назва 37 (14 %) трав’янистих рос-
лин; 28 (19 %) назв 3 (8 %) кущів і 29 (2 %) назв 
3 (8 %) дерев. Це 205 (29 %) назв 23 (13 %) 
культурних чи культивованих рослин і 203 
(24 %) назви 20 (12 %) дикорослих рослин. 

До третьої групи (Кд від 0,053 до 0,1) 
належать 255 (16 %) назв 14 (4 %) рослин. Це 
192 (25 %) назви 10 (7 %) дикорослих трав’я-
нистих рослин, напр.: бел’|мечник, боро|даўник, 
боро|давочник, глечко|пар, г|лисник, |жоўти) моло|ча), 
жоўтомо|лочник, жоўто|с’ік, |зайача кроў, |зайача 
к|р’іўц’а, ласто|виц’а, |ласточник, |л’ут’іки, молоча), 
п’ід|тин:ик, |ран:ик, сме|тан:ик, сме|тан’:ік, со|баче 
|мило, чисто|т’ел, чисто|т’іл, чисто|т’іл ве|лики), 
чис|туха ‘чистотіл великий, Chelidonium majus L.’; 
16 (12 %) назв 1 (3 %) культурного дерева, напр.: 
а|кац’ійа |жоўта, а|кац’ійа кол’у|хата, |воўча 
а|кац’ійа, |воўча о|кац’ійа, |воўче |дерево, гил’|дич, 
г’іл|д’іц’ійа, г’іл’|д’іц’ійа, гла|д’уча о|кац’ійа, 
гла|д’учка, гле|диц’ійа, гле|дич’ійа, гл’і|д’іц’ійа, 
гл’а|дича, гл’ади|ча, гл’а|дич’ійа, гл’а|д’іц’ійа, 
гл’о|диц’а, |дика а|кац’ійа, |дика о|кац’ійа, |жоўта 
а|кац’ійа, |жоўта ва|кац’ійа, загра|нична а|кац’ійа, 
іл|д’іц’ійа, ко|л’уча а|кац’ійа, о|кац’ійа ко|л’уча 
‘гледичія колюча, Gleditsia triacanthos L.’; 47 (10 %) 
назв 3 (2 %) культурних чи культивованих трав’я-
нистих рослин, напр.: а|гава, а|лойе, а|лойі, а|ло), 
а|лойови) ва|зон, а|лойа, а|лое, бу|д’ак, буд’а|ч.ок, 
ва|зон ко|л’учи), |дерево жи|т’:а, ко|л’учи) ц.в’і|ток, 
л’і|чебник, ра|ник, |ран:ик, ра|н:ик, |ран’:ік, ра|ч.ок, 
ста|л’етн’ік, сто|л’етник, сто|л’етн’ік, сто|л’ітник, 
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тис’ач.о|л’етн’ік, тис’ач.о|л’іт, тис’ач.о|л’ітник 
‘алое деревоподібне, Aloe arborescens L.’ 

Таким чином, до групи фітономенів із висо-
ким ступенем диференціації (від 14 до 27 назв 
на одну реалію) належить 239 (19 %) назв 13 
(5 %) трав’янистих рослин; це 192 (23 %) назви 
10 (6 %) дикорослих рослин і 63 (9 %) назви 4 
(2 %) культурних рослин. 

Отже, групу назв, які мають низький ступінь 
диференціації, складають 53 % зафіксованих фіто-
номенів; групу середньодиференційованих фіто-
номенів – 26 %; групу номенів, що мають висо-
кий ступінь диференціації – 16,5 %; групу не-
диференційованих фітономенів – 4,5 %.  

За всієї умовності поділу ботанічних назв 
українських степових говірок Миколаївщини 
на групи за ступенем диференціації, необхідно 
відзначити закономірність залежності ступеня 
диференціації від особливостей реалій, які роз-
биваються на групи залежно від типу життєвої 
форми і способу росту. Так, найбільшу кіль-
кість недиференційованих фітономенів зафіксо-
вано у групі назв дерев – 6 % (кущів – 5 %, 
трав’янистих рослин – 4 %). 5 % склали назви 
культурних чи культивованих рослин; 4 % – 
назви дикорослих рослин. Найбільшу кількість 
фітономенів, які мають низький ступінь дифе-
ренціації, відзначено у групі назв кущів – 77 
(дерев – 63 %, трав’янистих рослин – 48 %). 
Найбільшу кількість середньодиференційованих 
назв відзначено в групі фітономенів, які репре-
зентують трав’янисті рослини – 28 % (кущі – 
19 %, дерева – 2 %). 29 % склали назви куль-
турних чи культивованих рослин; 25 % – дико-
рослих. Найбільшу кількість номенів, які мають 
високий ступінь диференціації, відзначено серед 
назв трав’янистих рослин – 19 % (дерев – 11 %; 
кущів – не зафіксовано). 23 % склали фіто-
номени, які репрезентують дикорослі рослини, 
9 % – культурні чи культивовані рослини. 

Таким чином, на підставі отриманих даних 
можна визначити граничні Кд і кількості ле-
ксем для рослин різних життєвих форм і спо-
собів росту. Так, фітономени, які позначають 
дикорослі трав’янисті рослини, мають Кд від 0 
до 0,1, тобто одну реалію можуть репрезенту-
вати від 1 до 27 назв; назви культурних дерев 
мають Кд від 0 до 0,06, тобто для однієї рос-
лини відзначено від 1 до 16 назв; Кд куль-
турних чи культивованих трав’янистих рослин 
коливається від 0 до 0,064, тобто на одну рос-
лину припадає від 1 до 17 назв; назви культур-
них кущів мають Кд від 0 до 0,038, тобто на 
одну реалію припадає від 1 до 10 фітономенів; 
фітономени, які маніфестують дикорослі кущі, 
мають Кд від 0 до 0,034, тобто для позначення 

однієї рослини в досліджуваних говірках за-
фіксовано від 1 до 9 назв; назви дикорослих 
дерев мають Кд від 0, 008 до 0,019, тобто на 
одну реалію припадає від 2 до 5 назв. Таким 
чином, для назв трав’янистих рослин величина 
Кд коливається від 0 до 0,1, тобто одну рослину 
можуть маніфестувати від 1 до 27 назв; назви 
дерев мають Кд, який варіюється від 0 до 0, 6, 
тобто для номінації однієї рослини зафіксовано 
від 1 до 16 назв; Кд кущів коливається від 0 до 
0,038, тобто одну реалію можуть репрезентува-
ти від 1 до 10 лексем. 

На підставі статистичних даних визначено 
середній Кд назв рослин різних життєвих форм 
і способів росту. Найбільшою диференціацією 
відрізняються назви трав’янистих рослин: їхній 
середній Кд = 0,017, причому величина ця до-
сягається за рахунок середнього Кд назв дико-
рослих трав’янистих рослин (0,019), оскільки 
Кд назв культурних чи культивованих трав’я-
нистих рослин складає лише 0,015. Назви кущів 
за ступенем диференціації посідають друге 
місце: середній Кд 0,015, причому середній Кд 
назв дикорослих кущів дорівнює 0,018, а куль-
турних чи культивованих – 0,014. Назви дерев 
мають найменший середній Кд – 0,014 (0,013 – 
назви дикорослих; 0,014 – культурних дерев). 

Таким чином, найбільшою диференційова-
ністю відрізняються назви дикорослих трав’я-
нистих рослин, друге місце належить назвам 
дикорослих кущів, третє – фітономенам, які по-
значають культурні чи культивовані трав’яни-
сті рослини; четверте місце поділяють назви 
культурних дерев і кущів; п’яте місце належить 
назвам, які маніфестують дикорослі дерева. Та-
ким чином, більш високою диференційованістю 
відрізняються назви дикорослих рослин: серед-
ній Кд 0,019, причому назви трав’янистих рос-
лин мають середній Кд 0,019, кущів – 0,018, де-
рев – 0,013. Назви культурних чи культивова-
них рослин мають середній Кд 0,015: назви де-
рев і кущів – 0,014, трав’янистих рослин – 0,015. 

Фітономени досліджуваних говірок мають 
словотвірні, граматичні, фонетичні, акцентуа-
ційні й лексичні варіанти. Зафіксовано також 
фітономени, які не варіюються.  

49 із 1960 фітономенів, які позначають 49 
(14 %) рослин, не мають відмінностей. Це 7 
(3,9 %) назв 7 (20 %) культурних дерев, напр.: 
сос|на ‘сосна звичайна, Pinus sylvestris L.’, со|фора 
‘софора японська, Sophora japonica L.’; 4 (3,6 %) 
назви 4 (18,2 %) культурних чи культивованих 
кущів, напр.: золо|ти) дошч ‘золотий дощ зви-
чайний, Laburnum anagyroides Medik.’; 25 (2,9 %) 
назв 25 (16,8 %) дикорослих трав’янистих рос-
лин, напр.: ч.ор|нобил’ ‘полин звичайний, Arte-
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misia vulgaris L.’; зозу|линец’ ‘зозулинець болот-
ний, Orchis palustris Jacq.’ і 13 (1,9 %) фіто-
номенів, що позначають 13 (10,5 %) культурних 
чи культивованих трав’янистих рослин, напр.: 
са|лат ‘латук посівний, Lactuca sativa L.’; пастер|нак 
‘пастернак посівний, Pastinaca sativa L.’ Таким 
чином, у групі недиференційованих фітоно-
менів зафіксовано 7 (4,8 %) назв 7 (17,9 %) де-
рев; 38 (2,3 %) фітономенів, як маніфестують 
38 (13,9 %) трав’янистих рослин; 4 (2,1 %) на-
зви 4 (10,8 %) кущів. Отже, найбільшу кількість 
фітономенів, які не мають відмінностей, за-
фіксовано серед назв дерев – 4,8 %. Серед назв 
трав’янистих рослин недиференційовані назви 
складають 2,4 %, серед назв кущів – 2,1 %. 

34 (1,7 %) фітономени, які репрезентують 17 
(4,9 %) рослин, мають акцентуаційні відмінно-
сті. Найбільшу кількість назв із акцентуаційни-
ми відмінностями мають культурні чи культи-
вовані трав’янисті рослини – 2,6 %; дикорослі 
кущі – 2,5 %; дикорослі трав’янисті рослини – 
1,4 %; культурні чи культивовані дерева – 
1,1 %. Серед фітономенів, які репрезентують 
дикорослі дерева і культурні чи культивовані 
кущі, назв, які мають акцентуаційні відмінно-
сті, не зафіксовано. Таким чином, трав’янисті 
рослини мають 1,9 % назв, що варіюються ак-
центуаційно; дерева й кущі – по 1 % таких назв. 

583 (29,7 %) назв 172 (49,3 %) рослин варію-
ються фонетично. Найбільшу кількість фітоно-
менів, що мають фонетичні відмінності, зафік-
совано серед назв культурних чи культивова-
них трав’янистих рослин – 41,9 %. Культурні 
чи культивовані кущі мають 36,4 % таких назв; 
культурні дерева – 32,2 %; дикорослі дерева – 
23,5 %; дикорослі трав’янисті рослини – 20,2 %; 
дикорослі кущі – 15,2 %. Таким чином, наяв-
ність фонетичних відмінностей зафіксовано в 
31,5 % фітономенів, які репрезентують у дослі-
джуваних говірках дерева; у 29,8 % назв трав’я-
нистих і в 27,5 % назв кущів. 

233 (11,9 %) назви 89 (25,5 %) рослин дифе-
ренціюються граматично. Найбільшу кількість 
назв, які мають граматичні відмінності, зафік-
совано серед фітономенів, що репрезентують 
культурні дерева – 25 %. Дикорослі дерева мають 
23,5 % таких назв; культурні чи культивовані 
трав’янисті рослини – 17,7 %; дикорослі трав’я-
нисті рослини – 6,4 %; дикорослі кущі – 2,5 %; 
культурні чи культивовані кущі – 1,8 %. Таким 
чином, кількість назв, які мають граматичні 
відмінності, складає 25 % серед назв дерев; 
11,4 % – серед назв трав’янистих і тільки 2,1 % – 
серед назв кущів. 

287 (14,6 %) фітономенів, що позначають 
109 (31,2 %) рослин, відрізняються словотвір-

но. Найбільшу кількість фітономенів, які мають 
словотвірні варіанти, зафіксовано серед назв 
дикорослих кущів – 31,6 %. Назви культурних 
дерев мають 18,6 % таких назв; назви дикорос-
лих трав’янистих рослин – 16,6 %; дикорослих 
дерев – 11,8 %; культурних чи культивованих 
трав’янистих рослин – 10,2 %; культурних 
кущів – 8,2 %. Таким чином, фітономени, які 
мають словотвірні відмінності, складають по 
18 % серед назв дерев і кущів і 13,8 % – серед 
назв трав’янистих рослин. 

1108 (56,5 %) назв 245 (70,2 %) рослин в до-
сліджуваних говірках варіюються лексично. Най-
більшу кількість фітономенів, які мають у до-
сліджуваних говірках лексичні варіанти, зафіксо-
вано серед назв дикорослих кущів – 73,4 %. 
Дикорослі трав’янисті рослини мають 68,5 % 
таких назв; дикорослі дерева – 64,7 %; культур-
ні чи культивовані кущі – 60,9 %; культурні чи 
культивовані трав’янисті рослини – 44,4 %; куль-
турні чи культивовані дерева – 34,4 %. Таким 
чином, лексично диференційовані назви склада-
ють 66,1 % серед назв кущів; 57,9 % – серед 
назв трав’янистих рослин і тільки 37 % – серед 
назв дерев. 

Ці типи відмінностей розподіляються та взаємо-
діють у фітономенах по-різному. 320 (16,3 %) 
назв 99 (28,4 %) рослин мають по одній розріз-
нювальній ознаці. Це 2 (12 %) назви 1 (25 %) 
дикорослого дерева: гостро|листи) клен, ка|надс’ки) 
клен ‘клен гостролистий, Acer platanoides L.’; 
16 (9 %) назв 7 (20 %) культурних дерев, напр.: 
беи|реза, б’і|р’оза ‘береза повисла, Betula pen-
dula Roth.’; 19 (25 %) назв 5 (34 %) дикорослих 
кущів, напр.: бузи|на, бузи|на к|расна, во|н’учка, 
|дудочник, к|расна бузи|на ‘бузина червона, Sam-
bucus racemosa L.’ і 19 (17 %) назв 5 (23 %) куль-
турних кущів, напр.: пух, пу|шок, |ра)с’ке |дерево 
‘скумпія звичайна, Cotinus coggygria Scop.’; 171 
(19,5 %) назва 46 (30 %) дикорослих трав’янистих 
рослин, напр.: лобо|да |б’іла, лобо|да ла|пата 
лобода товстолиста, Chenopodium chenopodio-
des (L.) і 93 (14 %) назви 34 (28,5 %) культур-
них чи культивованих трав’янистих рослин, 
напр.: т’ул’|пан, т’ул’|пани ‘тюльпан, Tulipa L.’ 

Таким чином, тільки на одному мовному рі-
вні варіюється 25,2 % назв кущів; 21,2 % – 
трав’янистих рослин; 12,4 % – дерев. 2 (0,1 %) 
назви 1 (0,3 %) рослини мають тільки акцентуа-
ційні відмінності, напр.: |сорго, сор|го ‘сорго, 
Sorgnum Moench’. 55 (28 %) назв 21 (6 %) рос-
лини відрізняються тільки фонетично, напр.: 
су|са), су|сак ‘сусак зонтичний, Butomus umbe-
llatus L.’; га|рох, го|рох ‘горох посівний, Pisum 
sativum L.’; о|сика, о|сина ‘осика, Populus tremu-
la L.’. 9 (0,4 %) фітономенів, які репрезентують 
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4 (1,2 %) рослини, варіюються тільки граматич-
но, напр.: граб, г|раби ‘граб звичайний, Carpinus 
betulus L.’; ф|локса, ф|локси ‘флокс волотистий, 
Phlox paniculata L.’; 11 (0,6 %) назв 5 (1,4 %) 
рослин диференціюються лише словотвірно, напр.: 
черем|шина, ч’і|р’омуха ‘черемха звичайна, Padus 
avium (L.) Moench.’; гре|чиха, г|речка ‘гречка 
їстівна, Fagopyrum esculentum Moench’. 243 
(12,4 %) назви 68 (19 %) рослин відрізняються 
тільки лексично, напр.: ка|лина, ка|лина к|расна 
‘калина звичайна, Viburnum opulus L.’; |воўче 
|лико, |воўче |лихо, |воўч’і |йагоди, со|баче |мило 
‘вовчуг колючий, Ononis spinosa L.’. 

588 (30 %) назв 98 (28 %) рослин мають по 
дві розрізнювальні ознаки. Це 4 (24 %) назви 1 
(25 %) дикорослого дерева (див. ‘клен гостро-
листий’); 39 (22 %) назв 9 (26 %) культурних 
дерев, напр.: |туйі, |ту)ка, |туйа ‘туя західна, 
Thuja occidentalis L.’; 23 (29 %) назви 4 (26 %) 
дикорослих кущів, напр.: |верес, вере|с’іл’, вере|с’ін’ 
‘верес звичайний, Calluna vulgaris (L.) Hull’; 54 
(49 %) фітономени, які репрезентують 8 (36 %) 
культурних кущів, напр.: винаг|рад, виног|рад, 
в’інаг|рад, в’іног|рад, ло|за ‘виноград справж-
ній, Vitis vinifera L.’; 248 (28,1 %) номенів, які 
позначають 37 (24 %) дикорослих трав’янистих 
рослин, напр.: ф’і|алки, ф’і|йалка, ф’і|йалки, 
ф’і|алк’і ‘фіалка приємна, Viola suavis Bieb.’ і 
220 (30,4 %) назв, які належать 39 (31 %) куль-
турним чи культивованим трав’янистим росли-
нам, напр.: кан, |кани, |кан:и ‘канна індійська, 
Canna indica L.’ Таким чином, за двома розріз-
нювальними ознаками варіюється 51 % назв 
кущів, 37,5 % назв трав’янистих рослин і 30 % 
назв дерев. 

131 (66 %) фітономен, який маніфестує 18 
(5,1 %) рослин, має лексичні й словотвірні від-
мінності, напр.: |дика |роза, ку|сачка, сверби|гуз∧ка, 
со|бача |роза, шип|шина, ши|поўник, ши|поўн’ік 
‘шипшина чагарникова, Rosa dumalis Bechst.’ 
55 (28 %) назв 10 (28 %) рослин варіюються 
лексично й граматично, напр.: |липа, |липа 
св’і)с’ка, |липи ‘липа європейська, Tilia euro-
paea L.’; бу|д’ак, буд’а|ки, буд’а|ки кол’у|хат’і, 
ко|л’учки ‘будяк гачкуватий, Carduus uncinatus 
Bieb.’ 284 (14,5 %) назви 44 (12,6 %) рослин 
мають лексичні й фонетичні відмінності, напр.: 
|аґруз, |аґрус, ак|руг, |ангрус, |аргус, кри|жоўник, 
кри|жоўн’ік, кру|жоўник, кру|жоўн’ік, |йагрус ‘
агрус, Grossularia Mill.’; воро|н’ок, дел’|ф’ін’іум, 
д’ел’|ф’ін’іум, д’іл’|ф’ін’іум ‘дельфіній яскраво-
червоний, Delphinium puniceum Pall.’ 16 (0,8 %) 
фітономенів, які репрезентують 3 (0,8 %) рос-
лини, відрізняються лексично й акцентуаційно, 
напр.: а|н’утин’і г|лаз∧ки, братґіґсест|ра, б|ратки, 

брат|ки, д’і|ди, |матк’іна |душка, ме|телички, 
м’іт’і|ола, па|фучка, ф’і|алка, ф’і|алки, ф’і|йалки 
‘фіалка гібридна, Viola hybrida hort.’ 7 (0,4 %) 
назв 2 (0,6 %) рослин варіюються словотвірно й 
граматично, напр.: |йасен, йасе|ни, йасен|ки, 
йасенчу|ки ‘ясен звичайний, Fracxinus excel-
sior L.’ 49 (2,5 %) назв 8 (2,3 %) рослин можуть 
мати словотвірні й фонетичні відмінності, напр.: 
баг|но, ба|гул’ник, ба|гул’н’ік, бо|гул’ник ‘багно 
звичайне, Ledum palustre L.’. 3 (0,2 %) назви 1 
(0,3 %) рослини варіюються словотвірно й ак-
центуаційно, напр.: ва|сил’ки, васил’|ки, васи|л’очки 
‘васильки справжні, Ocimum basilicum L.’ 40 (2 %) 
фітономенів, які представляють 11 (3,2 %) рос-
лин, мають у досліджуваних говірках граматич-
ні й фонетичні відмінності, напр.: нар|цизи, 
нар|цис, нар|циси, нар|ц’іси ‘нарцис білий, Nar-
cissus poeticus L.’ 3 (0,2 %) назви 1 (0,3 %) рос-
лини варіюються фонетично й акцентуаційно, 
напр.: |живок’іст, живо|кост’, живо|к’іст, 
живо|кост’, живо|кост, о|копник ‘живокіст бро-
дячий, Symphytum peregrinum Ledeb.’ 

По три диференційні ознаки мають 676 
(34,5 %) назв 77 (22,1 %) рослин. Це 11 (64 %) 
назв дикорослих і 44 (23 %) назви 6 (17 %) куль-
турних дерев; 37 (46 %) назв 6 (40 %) дикорос-
лих і 33 (30 %) назви 5 (23 %) культурних чи 
культивованих кущів; 353 (40 %) фітономени 
репрезентують 23 (33 %) дикорослі, а 198 (29 %) 
фітономенів позначають 25 (20 %) культурних 
чи культивованих трав’янистих рослин. Таким 
чином, на трьох мовних рівнях варіюється 75 % 
назв кущів, 44 % назв трав’янистих рослин і 
38 % назв дерев. 103 (5,2 %) назви 11 (3,1 %) 
рослин у досліджуваних говірках можуть мати 
лексичні, словотвірні й граматичні варіанти, 
напр.: вер|ба, г|руша, г|руши, г|руш’і, г|рушки, 
|дул’іна ‘груша звичайна, Pyrus commus L.’; 325 
(16,6 %) фітономенів, які маніфестують 36 (10,3 %) 
рослин, варіюються лексично, словотвірно і 
фонетично, напр.: вербо|л’із, вербо|лоз, |лози, 
ло|зина, ло|зин:ик, лоз.|н’ак, ло|зоўник ‘верба три-
тичинкова, Salix triandra L.’; 18 (0,9 %) назв 2 
(0,6 %) рослин мають лексичні, словотвірні і 
акцентуаційні варіанти, напр.: а|цар, клен, к|лени, 
кл’он, к|л’они ‘клен, Acer L.’; 6 (0,3 %) фітоно-
менів, які репрезентують 1 (0,3 %) рослину, 
мають лексичні, граматичні і акцентуаційні ва-
ріанти, напр.: а|дон’іс, го|риц.в’іт, гориц.|в’іт, 
гориц.|в’іти, жоўтоц.|в’іт, жоўт’а|ки, старо|дуб∧ка, 
|кур’ача тра|ва ‘горицвіт весняний, Adonis ver-
nalis L.’; 8 (0,4 %) назв 1 (0,3 %) рослини варію-
ються лексично, фонетично й акцентуаційно, 
напр.: б’ілоко|питник, жоў|тушки, |к’інс’ке ко|пито, 
|матиґйґ|мачуха, |матиґ|мачуха, мат’ґмач’еха, 
|п’ідб’іл, п’ід|б’іл, п’ід|б’іл’, |ран:ик ‘підбіл звичай-
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ний, Tussilago farfara L.’; 11 (0,6 %) назв 2 (0,6 %) 
рослин різняться словотвірно, граматично й 
фонетично, напр.: с|лива, с|ливи, с|лиўки, с|л’іва, 
с|л’іви ‘слива домашня, Prunus domestica L.’  

288 (14,7 %) назв 24 (6,9 %) рослин варію-
ються на чотирьох мовних рівнях. Це 77 (42 %) 
назв 6 (17 %) культурних дерев; 80 (9 %) назв, 
які репрезентують 8 (6 %) дикорослих трав’я-
нистих рослин; 131 (18,6 %) номен, який по-
значає 10 (8,5 %) культурних чи культивованих 
трав’янистих рослин. Таким чином, на чоти-
рьох мовних рівнях варіюється 53 % назв дерев 
і 17 % назв трав’янистих рослин. 245 (12,5 %) 
фітономенів, які позначають 19 (5,4 %) рослин, 
мають лексичні, словотвірні, граматичні і фоне-
тичні відмінності, напр.: |т’утина, шал|ковиц’а, 
шел|ковиц’а, шел|ков’іца, шел|ков’іц’а, шоў|ковиц’а, 
шоўко|виц’а, шоў|кун, шол|ковиц’і, шол|ковиц’а 
‘шовковиця, Morus L.’. 5 (0,2 %) назв 1 (0,3 %) 
рослини відрізняються лексично, словотвірно, 
граматично й акцентуаційно, напр.: |арник, |арн’іка, 
ар|н’іка, живо|кост’, скус’іў|ник ‘арніка гірська, 
Arnica montana L.’. 15 (0,8 %) номенів, що мані-
фестують 2 (0,6 %) рослини, варіюються лек-
сично, словотвірно, фонетично й акцентуацій-
но, напр.: ма|йори, майо|ри, ма|йорики, ма|йорчики, 
|сойашнички ‘майорці стрункі, Zinnia elegans 
Jacq.’; 23 (1,2 %) назв 2 (0,6 %) рослин мають 
лексичні, граматичні, фонетичні й акцентуацій-
ні відмінності, напр.: бат’і|ж∧ки, голо|пуц’ка, 
пет|р’іў ба|т’іг, |петр’іў бат’і|жок, пет|рови 

бато|ги, пет|ров’і бато|ги, подо|рожник, су|хотник, 
тер|н’ак, ци|кор’і) ‘цикорій дикий, петрові ба-
тоги, Cichorium intybus L.’ 

На п’яти мовних рівнях варіюється 39 (2 %) 
назв 2 (0,6 %) рослин. Це 39 (6 %) фітономенів, 
які маніфестують 2 (2 %) культурні чи культи-
вовані рослини, що складає відповідно 3 % і 
1 % від загальної кількості назв трав’янистих 
рослин, напр.: деикора|тиўни) ка|бак, кара|куцки, 
тара|куцка, тара|куц’ки, |тиква, |тикви, г|руш’і, 
г|рушечки, г|рушки, груш|ки, грушо|видн’і кабач|ки, 
к|ругл’і кабач|ки, ку|шинчики, ф’і|гурн’і ‘тиква 
звичайна, Lagenaria siceraria (Mol.)’. 

Отже, коефіцієнт диференціації (Кд) фітоно-
менів, зафіксованих в українських степових го-
вірках Миколаївщини, залежить від позамов-
них факторів: способів росту, типів життєвих 
форм рослин, ступеня поширеності рослини та 
рівня пізнання її властивостей носіями говірок: 
найменший Кд мають здавна відомі й поширені 
назви дерев, кущів і трав’янистих культурних 
рослин; найбільший – трав’янисті дикорослі 
рослини, що мають яскраві зовнішні ознаки, а 
також відомі широкому колові носіїв говірок 
внутрішні й функціональні властивості. Комп-
лекс інтра- та екстралінгвальних чинників фор-
мує типи відмінностей фітономенів, що функ-
ціонують у досліджуваних говірках, та розподіл 
назв рослин різних життєвих форм і способів 
росту за ними. 
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AREAL VARYING OF BOTANIC NOMENS: THE DIFFERENTIATION COEFFICIENT  

AND TYPES  OF DIFFERENCES  
(based on the material of the Ukrainian steppe microdialects  

of the Mykolayiv region) 
 
The article considers the areal varying of botanic nomens, fixed by the author in Ukrainian steppe 

microdialects of the Mykolayiv region during 1980 – 1991, the dependence of the differentiation 
coefficient of plants names from their life forms and ways of growth is found out; certainly types of 
differences and their quantitative varying in the plants names of different life-forms and ways of growth 
are defined. 
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КОРЕЛЯЦІЯ ПІВНІЧНО- І ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ФОРМАНТІВ  
В ІМЕННИКОВІЙ СЛОВОЗМІНІ  

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯСЬКОГО ГОВОРУ XVII ст. 
 

В історії українського народу територія Се-
редньої Наддніпрянщини має винятково важливе 
значення. На Середній Наддніпрянщині в кінці 
XVIII ст. і впродовж першої половини XIX ст. 
формується нова українська літературна мова, 
яка стала національною літературною мовою 
всього українського народу. Середньонаддніпрян-
ський діалект став її основою, а так само осно-
вою для формування слобожанських і степових 
говорів, тобто всього південно-східного наріччя 
української мови. Саме тому на великих прос-
торах південної, східної і південно-східної Укра-
їни утворилися діалектні масиви, які мають 
особливо виражені міждіалектні риси, генетично 
дотичні до різних діалектів. У зв’язку з доза-
селенням Середньої Наддніпрянщини і заселе-
нням Слобожанщини, Степу з різних місцевос-
тей України південно-східні говори увібрали в 
себе частину північних і південно-західних 
діалектних рис, ставши певною мірою синте-
тичними. Зрозуміло, що основа української літе-
ратурної мови привертає увагу багатьох дослід-
ників, оскільки вивчення історії середньонад-
дніпрянського говору – це водночас і проник-
нення до джерел літературної мови, визначення 
етапів і напрямків еволюції системи літератур-
ної мови. Наприклад, Ю. Шевельов говорив про 
первісну окремішність двох систем протоукраїн-
ських говірок і пізнє злиття їх у єдину націо-
нальну мову, вважаючи, що термін доби бароко – 
козацька нація – на означення українців зна-
йшов нове й несподіване підтвердження й тлу-
мачення у лінгвогеографічному вивченні Серед-
ньої Наддніпрянщини [20, с. 21].  

Середньонаддніпрянський діалект багатьма 
ізоглосами відділяється від середньополіського 
і східнополіського діалектів північного наріччя 
і від волинського, і подільського діалектів південно-
західного наріччя. Ці ізоглоси водночас є роз-
межувальними елементами наріч. Від слобожан-
ського діалекту на сході і степового на півдні 
середньонаддніпрянський діалект відділяється 

нечітко, розмежування його можна вважати 
умовним [14, с. 45]. 

Південно-східне наріччя за часом виникне-
ння не зіставне з північним і південно-захід-
ним. Початково говори української мови утво-
рювали північно-східне і південно-західне на-
річчя [16, с. 459 – 460]. Говори Середньої Над-
дніпрянщини у давньоруський період належали 
до північно-східної діалектної групи [14, с. 49]. 
Виникнення і формування середньонаддніпрян-
ського діалекту прояснює історія досліджуваної 
території (див. праці М. Ф. Володимирського-
Буданова, О. І. Насонова, П. П. Толочка та ін.) 
Середньонаддніпрянський діалект почав фор-
муватися ще в XIII – XIV ст. шляхом взаємодії 
первісної північно-східної діалектної системи із 
південно-західною. Південно-західна діалектна 
система стала долати північно-східну, чому сприяв 
постійний і масовий приток на Наддніпрян-
щину населення з Волині, Поділля, частково 
також із Галичини [14, с. 50]. 

М. Ф. Наконечний відзначає, що середньо-
наддніпрянський діалект як генетичне ядро май-
бутнього південно-східного наріччя української 
мови разом із південно-західними діалектами 
являв собою єдине діалектне утворення, яке 
протиставлялося північній групі [17, с. 95 – 98]. 
Дослідник говорів південної Житомирщини 
Л. П. Бова (Ковальчук) стверджує, що в XIV –
 XVI ст. говори Середньої Наддніпрянщини і 
східної Волині належали до одного діалектного 
типу [8 ,с. 103], а дані Атласу української мови 
(далі АУМ) свідчать про те, що межі між 
середньонаддніпрянським і волинським діалект-
ними масивами розмиті, нечіткі [6].  

Спробуємо на фактичному матеріалі (обме-
женому, з огляду на обсяг статті) проілюстру-
вати положення історичного та лінгвогеогра-
фічного вивчення Середньої Наддніпрянщини 
прикладами кореляції північно- і західноукраїн-
ського формантів в іменниковій словозміні 
середньонаддніпрянського діалекту XVII ст.  
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Наприклад, що стосується ареального роз-
поділу флексій у давальному відмінкові однини 
іменників першого типу словозміни (іменників 
жіночого роду) підтипу Б (колишньої ĭ- та ū-основ), 
то варто відзначити, що в Пирятинських акто-
вих книгах (далі АП) засвідчено тільки флексію -и: 
милости; в Документах Богдана Хмельниць-
кого (далі ДХМ) паралельно вживаються флек-
сії -и/-е: в приязни, любве; в Актових книгах 
Полтавського городового уряду (далі АПГУ) 
зустрічаємо варіантні флексії -и та -h: 
обители, к сhчи, церкви, гатh, в Актах 
Лохвицької ратушної книги (далі АЛ) – тільки 
флексія -и: ку смерти, в шерсти. 

Флексія -і в давальному відмінку однини для 
іменників колишньої ĭ-основи порівняно нова. 
Уже в давньоруських пам’ятках у цих формах 
відбито вплив іменників твердої групи на іме-
нники м’якої групи у межах іменників з осно-
вою на -ǎ-, -jǎ-, а у зв’язку з цим і заміну флек-
сії м’якої групи -и флексією твердої групи -h 
[13, с. 50]. З часом цей процес, очевидно, стає 
більш інтенсивним, охоплюючи й іменники з 
давніми основами на приголосний і на -ū-, що 
ввійшли до першого типу словозміни. Внаслі-
док тенденції до уніфікації в давальному від-
мінкові однини флексія -и в іменниках жіно-
чого роду форми давального відмінка однини 
іменників Б-підтипу зазнають впливу відповід-
них форм іменників твердої групи А-підтипу 
(колишніх -ǎ-основ) з флексією -h. У старо-
українських пам’ятках цей вплив відбито тіль-
ки з XVII ст. – отповhдh [АС]. 

Говори української мови, особливо південно-
західні, засвідчують наявність фонетично законо-
мірної давньої флексії давального відмінка од-
нини -и: кости, ночи, крови, тіни, матери [19, 
с. 42; 13, с. 147; АУМ, т. 1, к. № 187]. У середньо-
наддніпрянських, слобожанських, степових, східно-
подільських говірках флексія давального від-
мінка однини -і вживається ширше, послідов-
ніше [9, с. 67; 13, с. 148], фіксується флексія -і у 
цих формах і в південно-західних говірках [7, 
с. 4; 11, с. 67 – 88; 18, с. 232 – 238]. 

Для іменників II типу словозміни (іменників 
чоловічого роду) у давальному відмінкові влас-
тиві флексії -у/-ові (з їхніми графічними варіан-
тами), а також -h, -и: брату й другу, отцу ігу-
мену, отцу ігуменови, синови Омеляновы, арен-
дарови, пtну Родкові Степаненкові, князю, 
пану, товаришовh, вр"довh, домовh, синовh, 
войтови, Лукашови, к млинови, пtну Климовы 
Чорнушенку, Лукяновы, дhдовы, Дорошовы 

Горбаненковы, отцеви, Гельяшеви шевцевы, 
Дорошевы, Фомh, Свhчце, Ивану Искрh, пtну 
Микити, Кости, дозорци та ін. 

Порівняно з північноукраїнськими пам’ятками 
XVII [АС, АБ] досліджувані документи Серед-
ньої Наддніпрянщини значно ширше фіксують 
форми з флексією –ові, що відображає особ-
ливість середньонаддніпрянських говірок, хоча 
переважають форми на -у. Ступінь поширення 
паралельних форм у кожній із досліджуваних 
пам’яток різний: у назвах осіб форми на -ові 
ширше представлені в АП (225 форм на -у і 171 – 
на -ові), ніж в АПГУ (498 форм із закінченням -у 
і 241 – із закінченням -ові). Крім того, порів-
няно з іншими пам’ятками цього періоду тут 
ширше представлені форми на -ові для назв не-
істот: урадовh, розсудкови, пожиткови, 
розбоеви, к лhсови, домовh, к гаеви, хоч 
поширеніші ці форми для назв осіб. Паралельні 
форми на -ові/-у в назвах осіб вживаються не 
тільки в межах одного документа, але й 
стосовно однієї особи: Івану Звhркови. 

Порівнюючи частоту вживання флексії -ові 
й -у в досліджуваних документах і в сучасному 
середньонаддніпрянському говорі, з’ясовуємо, 
що розвиток форм на -ові набуває все більшого 
поширення, внаслідок чого останні в сучасному 
середньонаддніпрянському діалекті є основ-
ними як для назв істот, так і для неістот, хоча 
варіантні форми на -у в назвах предметів 
виступають зі значно більшою активністю, ніж 
у назвах істот [10, с. 112 – 114, 117 – 119; а та-
кож АУМ т. 1, к. № 194 – 198]. Деякі пам’ятки 
взагалі не містять форм на -ові для назв неістот 
(наприклад, АС). Графічні варіанти флексії -ові 
різноманітні: В АПГУ найпоширенішим є варі-
ант -ови, рідше -овh, -ові, -овы (останній від-
значений у 38 випадках на 241 форму), -ове. 
У багатьох випадках, ймовірно, графічне -ови 
відбиває флексію -ові, свідченням чого є змі-
шування у межах одного акта форм на -овh, -
ові, -ови: пtну Василевh Лученкові, пtну 
полковникови, Богданови Марченкови, Радковh 
Марченковh. Разом з тим тут відбиті і форми на 
-ови (графічно -овы), властиві сучасним 
південно-західним говорам. Значно менше 
графічних варіантів в АП. Тут наявні тільки 
форми на -ови й -овh зі значним переважанням 
перших (близько 70% із загальної кількості 
форм на -ови). В АП -овы не фіксується, -овh, -
евh – переважають, а також дуже часто 
фіксується флексія -у. Тип написання -овh, -
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евh помітно переважає в Миргородських книгах 
[15, с. 187], а також в АЛ. Вживання флексії -у 
може пояснюватися також північноукраїнською 
основою середньонаддніпрянського говору, а 
поширення форманта -ови – впливом південно-
західних діалектів. 

Для пам’яток середньонаддніпрянського го-
вору XVII ст. характерне явище дискретизму 
для флексій -у/-ові, а не просто їх паралельне 
вживання. Воно веде до розвитку відношень 
додаткової дистрибуції. Так, вибір форми да-
вального відмінка (-ові чи -у) в пам’ятках 
здійснюється на основі протиставлення: позна-
чення живого (істоти) – неживого (неістоти) 
предмета. З цієї точки зору привертають увагу 
передусім ті іменники, які, позначаючи неживі 
(неістоти) предмети, вживаються з флексією -ові. 

У мові пам’яток XVII ст. з території Серед-
ньої Наддніпрянщини поширення форм даваль-
ного відмінка на -ові в іменниках, які позна-
чають неживі предмети, пояснюється в основ-
ному дією таких факторів:  

1. У таких іменниках при виборі закінчення -ові 
відіграє роль звуження лексичного значення, 
у якому конкретизовані найменування осіб, істот: 
урядовh, городови, мирови. У цих лексемах від-
бувся семантичний зсув в напрямку від більш 
загального значення (уряд, город, мир) до більш 
конкретного (члени уряду, городяни, люди), що 
й відбилося на виборі закінчення -ові для утво-
рення форми давального відмінка від цих іме-
нників. Певний вплив тут виявив і формальний 
фактор. Властивість флексії давального відмінка 
-ові сполучатися зі словами, значення яких сто-
сується тільки осіб, стає визначальним у ви-
падку, коли іменники, які позначають неживі 
предмети, набувають значення живих. Про ком-
поненти цього значення сигналізує марковане 
закінчення -ові як „адресат”, який передбачає 
категорію особи (в широкому розумінні), 
виражену давальним відмінком: не вhрь тому 
плачеви, жадного шел"га вр"довh не да(л). 

2. На вибір закінчення -ові чинить вплив та-
кож тенденція формальної диференціації родо-
вого й давального відмінків однини в іменни-
ках чоловічого роду. Якщо для іменника в ро-
довому відмінку однини вживається форма на -у, 
то для уникнення омоморфії в давальному від-
мінку використовується флексія -ові: род. гаю – 
дав. гаеви, род. дому – дав. домови, род. по-
житку – дав. пожиткови. 

3. При виборі закінчення -ові/-у в антрополо-
гічних найменуваннях діють евфонічні фактори. 

У пам’ятках простежується тенденція дотриму-
ватися чергування -ові/-у в іменах і прізвищах 
чи відповідних прикладках, очевидно, з метою 
евфонії: Семенови Мазуренку, господареви моему 
Гринцу. Такі чергування доволі непослідовні. 
Часто зустрічаємо і Василию Трохименку кра-
мару, Гаврилови Крукови. 

Вживання маркованих форм давального від-
мінка на -ові в іменниках, які позначають не-
живі предмети, фіксується і сучасними гово-
рами Середньої Наддніпрянщини [10, с. 117; 
АУМ, т. 1, к. № 203]. Ця ж флексія у фонетично 
закономірному варіанті -ови превалює над ін-
шими у південно-західних діалектах. Для пів-
нічних говорів характерне закінчення -у. Як у 
мові пам’яток, так і в сучасних говорах вибір 
форм давального відмінка на -ові для іменників 
чоловічого роду – назв неістот в однині від-
бувається непослідовно. 

Дія таких тенденцій при диференціації форм 
давального відмінка на -ові/-у є сприятливим 
чинником для активізації маркованого закінче-
ння -ові на відміну від немаркованого -у, в кате-
горіально-морфологічному відношенні менш 
виразного і майже нейтрального. 

Місцевий відмінок – найбільш розгалуже-
ний у морфологічному відношенні. Для нього 
властива варіантність флексій у субстантивних 
парадигмах ІІ типу словозміни, яку характери-
зують флексії -і/-у/-ові з їх фонетичними ва-
ріантами: по степу – в степи, в лhси – в лhсу – 
в лhсh, на перелазh – на перелазі, о ярмарцh 
– на ярмарку, на рогу – в розh – в розе, по 
мужеви – по мужу, по тестеви – по тестю і 
т. ін.  

Варіанти -h///////////-и, -h/////-е, -
и/-е, засвідчені в пам’ятках, можуть 
розглядатися і як графічні, якщо вважати, що 
писалися вони за традицією й передавали один 
і той же звук [і]. Переважно в пам’ятках ця 
флексія передається буквою h: в АП на 220 
форм відзначено 203 форми з -h, 11 – з -и, 6 з -
е; в АПГУ на 93 форми – 56 прикладів з -h, 19 – 
з -и, 18 – з -е. Оскільки -е відносно часто 
зустрічається у багатьох писемних пам’ятках 
Волині, північної Київщини й Чернігівщині, то 
його вживання може бути пояснене не тільки 
книжними традиціями того часу, але і впливом 
на ділову мову фонетичної системи 
північноукраїнських говорів, який міг підтри-
муватися і формальним фактором: флексія -е була 
властива іменникам колишньої основи на при-
голосний, які ввійшли до другого типу словозміни. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 54 

У середньонаддніпрянському діалекті XVII ст. 
диференціація паралельних флексій -і/-у/-ові у 
місцевому відмінку іменникових парадигм ІІ ти-
пу словозміни зумовлена дією кількох чинників:  

1. Структурно-фонетичний фактор виявля-
ється у майже виключному вживанні закінче-
ння -у, а не -і в іменниках чоловічого роду з ос-
новами на [г], [к], [х] – виявляється дія обме-
ження морфонологічного характеру: на току. в 
року, в байраку. Таке явище пояснюється праг-
ненням мови до вирівнювання основ, уникне-
нням чергувань в основах на задньоязиковий, 
таким чином спостерігається опір сполученням 
[г], [к], [х] з голосним [і] флексій. Тенденція до 
вживання флексії -у після задньоязикових харак-
терна і для сучасних говорів Середньої Над-
дніпрянщини, хоч непоодинокі в них випадки 
з перехідним пом’якшенням флексією -і [АУМ, 
т. 1, к. № 203, 204]. Звичними є чергування [г], 
[к], [х] перед -і (-h, -и) із [з], [ц], [с] також і 
в пам’ятках: в Коломацh, на ночлhзh. 

2. Словотвірний фактор сприяв вибору закін-
чення -у для утворень із суфіксом -ок: в лhску, в 
пригородку, в учинку, в ставку, на ринку. 

3. Семантичний фактор визначав вживання 
флексії -у в назвах: 

а) для позначення особи чи предмета, при 
якому чи біля якого відбувається дія або щось 
перебуває: при атаману, при Барабашу, при 
войту, при овчару; 

б) для позначення непрямого об’єкта: о най-
мету, о тютюну; 

в) для визначення просторовості: в байраку, 
на Ворсклу, на пляцу; 

г) для позначення часу: в августу, на дню, в 
часу, на тижню; 

д) у назвах осіб, у назвах живих істот вжи-
вається переважно флексія -у (рідше -ові). Так, 
в АПГУ зафіксовано всього три приклади з 
флексією -і в іменниках – назвах істот: о зло-
чинци, о овчари, на кони. В АП такі форми вза-
галі відсутні.  

4. Синтаксичний фактор виявляється в тому, 
що у сполученні з прийменником по іменники 
послідовно виступають з флексією -у: по млину, 
по указу, по отцу. У більшості випадків вплив 
прийменника на вибір флексії незначний. 

5. Морфолого-семантичний фактор при дифе-
ренціації закінчень -і/-у зумовлював переважно 
закінчення -у в словах на полу, в лhсу, внаслі-
док чого виключалася омонімія зі словами поле 
і ліса – ‛тин’. Слід мати на увазі, що в місцево-
му відмінку врахування семантики слова важ-
ливе не настільки, як у родовому відмінку, та й 

межі дистрибуції флексій місцевого відмінка 
відносно дії цих факторів дуже хисткі. 

Іноді вибір флексії зумовлено фактором фор-
мально-граматичного характеру: хитаннями у 
визначенні роду іменника, у результаті чого 
фіксуються паралелі типу в степу – в степи. в 
крадежу – в крадежи, на ярмарку – на ярмарцh, 
в ратушу – в ратуши.  

Дія морфолого-семантичного фактора визна-
чальна при виборі флексії -ові в пам’ятках 
XVII ст. з території Середньої Наддніпрянщини 
(ця флексія вживається тільки для назв істот). 
Названий чинник послаблений в сучасному 
південно-східному наріччі: флексія -ові може 
вживатися і для назв предметів. Тут уже від-
бувся вихід названих форм за семантичні рамки 
назв істот. У південно-західних говорах дія 
морфолого-синтаксичного фактора майже ней-
тралізована: спостерігаємо високу частотність 
флексії -ові незалежно від значення, а в деяких 
випадках навіть від роду – флексія вживається 
також в іменниках середнього роду. 

Вживання флексії -ові в паралельних формах 
місцевого відмінка підтримується синкретиз-
мом форм давального і місцевого відмінків од-
нини іменників ІІ типу словозміни. У середньо-
наддніпрянських пам’ятках XVII ст. синкретичні 
форми давального – місцевого відмінків од-
нини на -ові фіксуються тільки для іменників – 
назв істот: тестеви - о тестеви, змhеви - при 
змhевh, Василеви Ткачикови – на Василеви Тка-
чикови, Богдану Шмиглеви – о Богдану Шмиглеви. 

Таким чином, при паралельному вживанні 
форм місцевого відмінка на -і/-у/-ові в па-
м’ятках з території Середньої Наддніпрянщини 
остання відзначається найнижчою частотністю. 
Посиленню позицій флексії -ові у південно-
східних говорах могли сприяти й міграційні 
рухи населення на Середню Наддніпрянщину з 
південно-західних земель. Широке функціону-
вання флексії -ові у давальному відмінку в 
пам’ятках XVII ст. Середньої Наддніпрянщини 
підтверджує думку про те, що в місцевому від-
мінку ця флексія поширилася відносно пізно. 
Той факт, що в місцевому відмінку однини 
іменників ІІ типу словозміни флексія -ові фік-
сується тільки в іменниках – назвах істот, дає 
підстави припускати, що, вірогідно, і в даваль-
ному відмінку закінчення -ові поширилося спо-
чатку тільки в іменниках – назвах істот як 
марковане. 

У говорах спостерігаємо більш послідовний 
процес синкретизму форм давального – місце-
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вого відмінків на -ові. У південно-східних го-
ворах, не виділяючись ареально, закінчення -ові 
вживається і для назв неістот, хоча для останніх 
значно активніше вживається флексія -у. Пів-
денно-західні діалекти мають форми на -ові 
також і від іменників – назв неістот, причому 
ця флексія, як і в давальному відмінку, висту-
пає з кінцевим [и]. У цьому процесі опинилися 
й іменники середнього роду. Для північного 
наріччя типовою є флексія -у, хоч вживається і 
флексія -і, яка відповідно з місцевою фонетич-
ною системою в наголошеній позиції може зву-
чати і як [іˆе], а в ненаголошеній як [е]. Форми 
місцевого відмінка з флексіями -ові тут майже 
невідомі (Матеріали АУМ).  

Порівнюючи дані досліджуваних пам’яток і 
дані сучасних говорів відносно дистрибуції 
флексій -і/-у, відзначаємо, що вона більш ста-
білізована в говірках: у місцевому відмінку 
однини в субстантивних парадигмах ІІ типу 
словозміни у південно-західних говорах прева-
лює флексія -і; у південно-східних і північних – 
сильніші позиції належать закінченню -у. У 
середньонаддніпрянському діалекті XVII cт., як 
свідчать досліджувані пам’ятки, розподіл флек-
сій -і/-у був неоднаковим. Так, в АП основною 
є флексія -і (на 326 форм місцевого відмінка 
220 вжито з флексією -і). Значно менш уживана 
ця флексія в АПГУ (на 567 форм місцевого 
відмінка вона засвідчена у 93 випадках).  

Поширення всіх названих форм місцевого 
відмінка у середньонаддніпрянському діалекті 
XVII cт. відповідає періодові формування і ста-
білізації нової української літературної мови. 
Про це свідчить і широка варіантність флексій, 
часто абсолютна. Разом з тим, досліджувані 
пам’ятки уже свідчать про стадію формування 
особливої системи слововживання у середньо-
наддніпрянському діалекті XVII cт., відмінної 
від словозмінних систем північних і південно-
західних діалектів української мови. 

Звернімо увагу на засвідчений у досліджува-
них пам’ятках паралелізм флексій місцевого 
відмінка першого типу словозміни (іменників 
жіночого роду), графічно -і, -и, рідше -h, -ы, -
е незалежно від їх походження (щодо колишніх 
основ) та кінцевого приголосного основи: у ца-
ринh, на улици, на улицh, на дорозе, при 
справе, в крови, в ратоши, по совисті, по 
смерти, на Росh, в сhножаты, в Лохвицы, в 
коморце.  

Для сучасних говірок Середньої Наддніпрян-
щини у місцевому відмінкові іменникам цього 

словозмінного типу властива флексія -і; для 
північноукраїнських говорів -і^е (під наголо-
сом), -е (у ненаголошеній позиції). В окремих 
сучасних південно-західних говорах фіксуємо 
давню флексію -и (колишньої -jǎ-основи) та -е 
(колишньої ŭ-основи) [6]. Розподіл варіантних 
флексій у пам’ятках Середньої Наддніпрян-
щини XVII ст. неоднаковий: іменники колиш-
ньої -jǎ-основи в АПГУ виступають переважно 
з графічним -и, водночас в АП вони в основ-
ному закінчуються на –h (із 36 прикладів в АП 
тільки в 6 випадках засвідчені форми з графіч-
ним -и; в АПГУ ми зафіксували тільки одну 
форму із закінченням -h). Варто відзначити, що 
форми з –h чи -и можливі не тільки в межах 
одного документа, але й в тому самому слові: 
на пожежh, пожежи (АП); о справh, о их спра-
ви (АПГУ). Зрідка в місцевому відмінку іме-
нники жіночого роду вживаються із закінче-
нням -е, проте послідовно із морфонологічними 
чергуваннями в основі слова, які засвідчують 
результати другої палаталізації (8 прикладів в 
АПГУ, та 9 – в АП): к присяге, овчарце, Гапце, 
в коморце (ми натрапили тільки на єдиний ви-
падок у пам’ятках без такого чергування: в 
дороге (ДХМ). Очевидно, йдеться не тільки про 
їхнє графічне оформлення, а ймовірно, про 
засвідчену рефлексацію давнього іменникового 
закінчення за північноукраїнським типом. Для 
підтипу Б (іменники колишньої -ĭ-основи) та-
кож властиві найрізноманітніші флексії: -і, -и, -h, 
-ы: по совисті, к памяти, в печи, на Росh, при 
битносты, по любови, к матерh. Для сучасних 
південно-східних і північних говорів характерна 
флексія -і, для південно-західних – флексія -и, 
хоча відомі чисельні відхилення від цієї законо-
мірності [АУМ, т. 1, к. № 187, 188, 189]. 

Відсутність уніфікованих форм іменників 
жіночого і середнього родів за твердим різно-
видом словозміни в пам’ятках XVII ст. з тери-
торії Середньої Наддніпрянщини і значне поши-
рення їх у сучасних діалектах ніби веде до 
визнання того, що виникнення даного морфоло-
гічного явища в говірках досліджуваної тери-
торії варто віднести до періоду після XVII ст. 
Такий висновок викликає деякі сумніви і заува-
ження. По-перше, нелегко погодитися з тим, що 
таке значне діалектне явище як індукція твер-
дого різновиду відмінювання іменників офор-
милося в епоху формування і розвитку націо-
нальної мови, коли, навпаки, починається про-
цес нівелювання діалектних рис. По-друге, вис-
новки про відсутність таких форм у говірках 
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Середньої Наддніпрянщини XVII ст. будуються 
на дуже обмеженому матеріалі (й стереотип-
ному до того ж). 

Для всіх відмінкових форм характерний роз-
винутий паралелізм флексій, на основі якого 
відбувався процес заміни старих форм новими. 
Варіантність флексій є свідченням динаміки 
розвитку діалектної системи, яка виявляється 
передусім у паралельному функціонуванні ста-
рих і більш нових форм. Сприяли розвиткові 
інновацій, їх активізації обставини різнодіа-
лектності, коли, очевидно, носії говірки втра-
чають упевненість у „непорушності” тієї чи ін-
шої із паралельно вживаних моделей мовлення. 
Можливо, мова йде навіть про неоднорідність 
середньонаддріпрянського діалекту в XVII ст., 
про ще занадто живі елементи в мові пересе-
ленців, які не встигли поширитися чи асимілю-
ватися в автохтонному середовищі (маємо на 
увазі зафіксовані в досліджуваних пам’ятках 
діалектні риси, адекватні північноукраїнським 
діалектним рисам чи південно-західним, такі 
написання можна розглядати не як книжно-
традиційні, а як адекватні особливостям живого 
мовлення, принаймні частини населення). Варто 
відзначити, що середньонаддніпрянський діа-
лект XVII ст. уже не просто специфічна конта-
мінація північних і південно-західних рис, а 
система, яка майже точно відповідає системі 
сучасного середньонаддніпрянського говору. При-
чому північний субстрат міцніше, виразніше 
проглядає у граматичній структурі середньо-
наддніпрянського діалекту XVII ст. 

Аналізовані пам’ятки Середньої Наддніпрян-

щини XVII ст. фіксують ряд мовних явищ, які 
дозволяють не применшувати історичну роль 
генетичного зв’язку Середньої Наддніпрянщини 
з північноукраїнськими говорами у морфоло-
гічній системі: 1) абсолютне панування форм 
називного відмінка однини іменників III типу 
словозміни на -е типу покрадене, признатє та ін.; 
2) перевага форм типу люде, цигане; 3) перевага 
форм давального відмінка однини II типу слово-
зміни на -у та ін. Ряд збігів середньонад-
дніпрянських говорів з північноукраїнськими 
діалектами заслуговує на спеціальну увагу. 

Таким чином, матеріал пам’яток з території 
Середньої Наддніпрянщини підтверджує відо-
му тезу про те, що середньонаддніпрянський 
діалект є структурно гетерогенним, хоча за 
походженням і формуванням він автохтонний. 
У XVII ст. середньонаддніпрянський діалект іс-
нував як своєрідне єдине діалектне ціле, що 
відрізнялося сукупністю рис від північних і 
південно-західних українських діалектів. Хоча 
немає пучка відповідних ізоглос, але зосе-
редження окремих діалектних рис у центрі і їх 
розосередженість на периферії дає підстави ви-
ділити цей діалект у XVII ст. 

Огляд робіт, присвячених дослідженню гові-
рок Середньої Наддніпрянщини, дає змогу кон-
статувати, що ці говірки вивчені ще недостат-
ньо як у синхронному, так і в діахронному 
аспектах. Дослідження їх, їхніх особливостей 
має велике значення як для глибокого розу-
міння явищ сучасної української мови, історії її 
формування, так взагалі для з’ясування історії 
українського народу. 
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CORRELATION NORTH UKRAINIAN AND WESTERN UKRAINIAN FORMANTS  

IN THE SUBSTANTIVE INFLEXION OF MIDDLE DIALECTS  
OF NADDNIPRYANSHYNA IN ХVІІ 

 
On concrete actual material from printing and handwritten sights from territory of Middle 

Naddnipryanschina in XVII is done attempt to protest position of historical and lingvogeografical 
researches of this natural habitat on the certificates of dialectal substantive inflexion. 
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НАЗВИ ВИШИВАЛЬНИХ ОРНАМЕНТІВ 
(НА МАТЕРІЛІ ДІАЛЕКТНИХ СЛОВНИКІВ) 

 

Вивчення народної термінолексики ремесел 
та промислів – одне з важливих завдань україн-
ської діалектної лексикографії. Вишивальний 
промисел має давні глибокі традиції, що сприяло 
виробленню протягом століть своєрідної і бага-
тої лексики, яка охоплює назви орнаментів, спо-
собів і процесів вишивання, готових виробів та 
їх елементів, матеріали, на яких і з допомогою 
яких відтворюється навколишній світ. 

Результати багатовікового досвіду, що пере-
давалися від покоління до покоління, відбиті 
у спеціальних етнографічних чи професійних 
виданнях. Однак лексика вишивання досі не стала 
предметом грунтовного дослідження. Тільки 
окремі назви зафіксовані та частково пояснені 
у діалектних словниках чи матеріалах до них. 

Вибір теми визначається важливістю дослі-
дження лексичної системи українських говорів 
за тематичними групами, виявленням специ-
фіки їх лексико-семантичної системи, а також 
ступенем відображення у діалектних словниках. 

Українська народна вишивка стала об’єктом 
ретельного вивчення, починаючи з середини 
XIX століття. У висвітленні питань її походже-
ння та локальних художніх особливостей важ-
ливу роль відіграли публікації етнографів та 
мистецтвознавців: В. Білецької [1], Л. Вербиць-
кого [2], X. Вовка [3], І. Гургули [5], Р.В. За-
харчук-Чугай [6], О.Л. Кульчицької [9], І.К. Ма-
тейко [27], М.А. Новицької [12], І.Ф. Симонен-
ко [16], В. Шухевича [17] та ін. Однак лексика 
цього розгалуженого і розвиненого художнього 
промислу не стала предметом належної уваги. 

Окремі назви, які стосуються вишивання, за-
фіксовано та частково пояснено також у слов-
никах різних типів чи матеріалах до них, як-от: 
Б.Д. Грінченка [21], В.І. Василенка [20], С.І. До-
рошенка [23], М.М. Корзонюка [25], П.С. Ли-
сенка [26], М. Онишкевича [28], Д.І. Яворниць-
кого [33], у Словнику гуцульських говірок [30], 
у Словнику буковинських говірок [29] та ін. 

Однак об’єктом спеціального лінгвістичного 
вивчення лексика вишивання стала тільки у пра-
цях В.Я. Матвєєвої [11], присвячених описові 
лексики вишивання, ткацтва та килимарства 
Полтавської області. Лексика вишивального ху-

дожнього промислу гуцульських та суміжних з 
ними говірок, зокрема проблеми семантичної 
мотивації, принципів, способів і засобів номіна-
ції вишивальних технік, що функціонують у цих 
говірках, стала предметом дисертаційного дослі-
дження І.В. Зінченко [8]. 

Лексика вишивання – досить давній і бага-
тий шар специфічної архаїчної лексики. У роботі 
ми охоплюємо не всю лексику вишивання, а 
тільки певну її частину, яка зафіксована у діа-
лектних словниках.  

Об’єктом нашого дослідження є назви реалій 
вишивання (далі – РВ), виписані з діалектних 
словників, а також, частково, з Етимологічного 
словника української мови. Зафіксовано 806 назв 
ТГЛ вишивання, з яких проаналізовано 650 мов-
них одиниць, оскільки матеріали Етимологіч-
ного словника не ввійшли до статистичного ана-
лізу. Ми використовували їх з метою встановле-
ння семантичних та словотвірних зв’язків між лек-
семами-номенами даної тематичної групи та ВР.  
Структура  досліджуваної ТГЛ нараховує 

6 ЛСГ: 1) назви орнаментів та їх елементів, на-
приклад: гусяче око (СГ, т. 3, с. 47), коник (СГ, 
т. 2, с. 277; СБ, т. 2, с. 372), павутичка (СБГ, 
с. 375), папора (СБГ, с. 384), петрушечка (СГ, 
т. 3, с. 149), сокирка (СГ, т. 4, с. 165) та ін.; 
2) назви способів вишивання, т. зв. вишиваль-
них технік, наприклад: кіска (ГГ, с. 94; СГ, т. 2, 
с. 246), клубочки (СГ, т. 2, с. 311), занизування 
(СГ, т. 2, с. 72), лиштва (СГ, т. 2, с. 367), ретя-
зок (СГ, т. 4, с. 13) та ін.; 3) назви процесів ви-
шивання, наприклад: насилковувати (СБГ, с. 321), 
писати (СГ, т. 3, с. 153), прутикувати (СГ, т. 3, 
с. 494), гафтувати (СБ, т. 1, с. 163), обвивати 
(СБГ, с. 344) тощо; 4) назви вишитих виробів та 
їх елементів, наприклад: рукав’єнка (ГГ, с. 166, 
СБГ, с. 470), мінтєн (СБГ, с. 291), морщенка 
(ГГ, с. 126, СБГ, с. 296), петек (ГГ, с. 177), дуганя 
(СБ, т. 1, с. 157) та ін.; 5) назви матеріалів, на яких 
і за допомогою яких вишивають: а) назви тка-
нин, наприклад: бамбакове полотно (СБГ, с. 36), 
крещатина (СБ, т. 1, с. 387), швабське (СБГ, с. 478, 
с. 659), чисанне (СБГ, с. 644) тощо; б) назви ни-
ток та інших засобів, наприклад: бавинка (ГЛЕ, 
с. 122), коцик (СБГ, т. 1, с. 387), цвіт (СГ, т. 4, 
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с. 425), капсля (ГГ, с. 90), лелітка (ГГ, с. 110), 
пацірка (ГГ, с. 145) та ін.; в) назви знарядь, на-
приклад: игла (ГГ, с. 85; СБ, т. 1, с. 324), засил-
ка (СГ, т. 2, с. 94), ножиці (СГ, т. 2, с. 570), там-
бурок (СГ, т. 4, с. 246) тощо; 6) назви кольорів, 
наприклад: биндовий (СГ, т. 1, с. 56), бурмарис-
тий (СБГ, с. 44), гряний (СГ, т. 1, с. 334), коріш-
ковий (СБГ, с. 224), манійовий (СБГ, с. 276) та ін.  

У вишивальному мистецтві найголовнішим, 
на нашу думку, є результат роботи – відтворений 
орнамент, а отже лексика для його позначення. 

Назви орнаментів за своїми лексичними особ-
ливостями містять різні відтінки значення. Одні 
з них вказують на подібність орнаменту до 
предметів чи явищ об'єктивного світу, інші – 
засвідчують безпосередній зв’язок між назвою і 
ВР;  виявлені також і такі назви, які є запози-
ченням з інших мов. Аналізовані номени цікаві 
також й особливостями словотворення. 

Усі особливості народної творчості характерні 
для мистецтва вишивки. Вона містить специ-
фічні риси й прийоми, вироблені поколіннями 
видатних майстрів, які бережно зберігали й 
удосконалювали все цінне й потрібне, відки-
даючи випадкове й недосконале. Завдяки цьому 
до нас дійшла та дивна гармонія змісту й фор-
ми орнаменту, а також засобів його втілення, 
яка й сьогодні вражає в кожному витворі на-
родної вишивки. У вишивальних узорах жінки 
повідомляли про свої думки й почуття, сподіва-
ння й страждання. Тому є вишивки сумні й за-
мріяні, а є радісні й веселі, в яких барви й узори 
бринять, як жартівлива, життєствердна співаночка. 

Для лексеми орнамент у зафіксованих нами 
матеріалах Словників є відповідники: вішитє 
(ГГ, с. 39), зразок (СГ, т. 2, с. 182), машкацела 
(СБГ, с. 284), озір (СБГ, с. 363), шитки (СГ, 
т. 4, с. 497). 

Як відомо, орнамент уставки композиційно 
складається з трьох частин: власне уставки, по-
верхниці (обкладу), яка становить половину орна-
менту і черв’ячка, вузенької смужки, що розме-
жовує виділені компоненти. У Словнику буко-
винських говірок виявлено лексему обклад (СБГ, 
с. 34), у Словнику Грінченка – поверхничка (СГ, 
3, с. 210), з відповідним значенням. Номен чер-
в’ячок (СГ, т. 4, с. 454), зафіксований у Слов-
нику Б. Грінченка, частково реалізує сему ‘роз-
межування’. Для кращого сприймання орна-
менту важливу роль відіграє фон, на якому він 
відтворений. У Словнику Б. Грінченка для цього 
поняття є відповідник поле (СГ, т. 3, с. 282). 

На початковому етапі створення орнаменту 
наносяться його контури, які у Словнику гуцуль-
ських говірок мають назву розвід (ГГ, с. 164). 
Дієслівна лексема розводити на позначення від-

повідного процесу вишивання (активна у говір-
ковому мовленні, а також у професійних фахо-
вих виданнях з художнього вишивання) не за-
фіксована жодним з опрацьованих словників.  

Всього нами зафіксовано понад 110 лексем 
на позначення орнаментів вишивання. Серед них 
виділяємо декілька груп: назви орнаментів за 
подібністю до: рослинного світу; тваринного 
світу, людини чи частин їх тіла; до побутових 
предметів; до геометричних фігур; до інших 
реалій та понять. 

1. Назви орнаментів за подібністю до рос-
линного світу. Значного поширення набув у ви-
шивці рослинний орнамент. Людина живе серед 
природи, нерозривно поєднана з нею. Саме тому 
природа, що оточує людину, стає центральною 
темою її творчості. Вишивка відтворює реальну 
й фантастичну (зчаста преосмислену, тому й 
складну для сприйняття) красу квітів, трав, де-
рев, різноманітних плодів. Узори, на яких зобра-
жені рослини, вбирають і передають тепло, аро-
мат, мальовничість і цвітіння природи. Ці узори 
вільно розливаються на полотні, виконуючи 
через майстринь-вишивальниць волю Творця, 
намагаючись реалізувати вагоме художнє завда-
ння: виразити ідею гармонії й краси, єдності лю-
дини й живого рослинного світу, що навколо нас. 

Характер місцевої природи, її рослинного лан-
шафту відіграв особливу роль в орнаменті ви-
шивки. Витончене, естетичне відчуття народних 
майстринь вловлює і творчо передає у виши-
вальному мистецтві особливості місцевої флори. 

Певно, тому вони копіювали або й переос-
мислено передавали реально існуючі образи жи-
вої й неживої природи, вибирали те, що викли-
кало найбільше зацікавлення, задоволення, подив, 
а також те, що надихало на створення прекрасного. 

Оскільки відомо, що назва невіддільна від 
реалії, яку позначає, а й створена для того, щоб 
підтвердити дану єдність, саме тому й назви орна-
ментів яскраво й образно відбивають навколиш-
ній світ. Стверджуючи, що людське пізнання є 
послідовним, вчені помітили, що воно йде від 
живого споглядання до абстрактного мислення, 
а  від нього  – до практики (процес утворення но-
мінативної одиниці й результат його: можли-
вість людського спілкування,  неоціненного на 
сьогодні скарбу, на жаль...). 

Все це знайшло відбиття в лексиці, де орна-
мент має назву тієї чи іншої рослини. Виділена 
нами ЛСГ нараховує 27 назв, наприклад: а) де-
рев: соснівка (СГ, т. 4, с. 170), сосонка (СГ, т. 4, 
с. 170); б) плодів: огірок (СГ, т. 3, с. 35), сливка 
(СГ, т. 4, с. 150), сливковий (СГ, т. 4, с. 150); 
в) трав’янистих рослин: барвінканя (СБ, т. 1, 
с. 44), голомшина (СБ, т. 1, с. 181), колося (СБ, 
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т. 1, с. 369), овесок (СГ, т. 3, с. 35), павутичка 
(СБГ, с. 375), папора (СБГ, с. 384), петрушечка 
(СГ, т. 3, с. 149), пупчик (СГ, т. 3, с. 500), пша-
ничка (СБ, т. 2, с. 164; СГ, т. 3, с. 8), реп’яшок 
(СГ, т. 4, с. 13), рута (СГ, т. 4, с. 89), хмелик 
(СГ, т. 4, с. 405), хміль (СГ, т. 4, с. 413); в) кві-
тів: чорнобривець (СГ, т. 4, с. 471), мак (СБГ, 
с. 274), маківки (СГ, т. 2, с. 399), рожа повна 
(СГ, т. 4, с. 29), рожівка сторчова (СГ, т. 4, 
с. 29), рожівка бокова (СГ, т. 4, с. 29), рожевий 
(СГ, т. 4, с. 29), ружа (ГГ, с. 166; СБ, т. 2, с. 23). 

2. Назви орнаментів за подібністю до тва-
ринного світу, людини чи частин їх тіла. У 
лексиці художньої вишивки важливе місце по-
сідають назви, які утворюються за подібністю 
до людей і тваринного світу, а також частин їх 
тіла. Зображення цих орнаментальних мотивів 
поширене серед поціновувачів вишивального 
ремесла. У порівнянні з назвами за подібністю 
до рослинного світу їх значно менше. Нами зафік-
совано 24 назви, що належать до даної групи слів.  

Для назв орнаментів добираються слова, що 
легше створюють образ, викликають асоціації з 
світом людей, тварин, істотами та персоналіями 
(біблійними, міфологічними), що супроводжу-
ють нас у різних площинах: реального й потой-
біччя. Орнамент людина асоціювала тільки з 
певною частиною тваринного світу, який най-
більше вражав її почуття, збуджував творчу уяву, 
викликав захоплення, насолоду, спонукав до 
передачі побаченого мистецьким способом. Відпо-
відно до цього виникли й назви, які нагадують нам 
про тварин чи птахів, образи яких послужили по-
штовхом для називання того чи іншого орнаменту.  

На вишивальних полотнах поширене нату-
ралістичне зображення птахів як попарно, так і 
поодинці. Часто вишивають червоними й чор-
ними нитками двох птахів, повернутих один до 
одного дзьобиками, на кущі калини, або одного 
на галузці з розкішною квіткою, також у два 
кольори. Відповідно, трактування таких моти-
вів неоднозначне, покликане нести різноманіту 
інформацію (від побажання: знайти пару, жити 
у злагоді, до пошанування долі іншої людини, 
життя якої з певних причин – не в парі. Тоді – 
самотній птах, а чорне – то журба, сум, „прийня-
ття” призначеного, мрія, сподівання  випросити 
іншу, кращу  долю). 

У народній творчості тварини, птахи, комахи 
отримали особливе тлумачення. На нашу дум-
ку, це зумовлено способом життя, світоглядом, 
завданнями й метою, як того, хто створював 
орнаментальний фрагмент, так і того, кому він 
призначався, чи для кого вишивався (так звані 
„руни”-послання, побажання, закарбовані на 
вуставках сорочок, хустинах, рушниках). 

Відомо, що серед світу тварин (баран, вівця, 
коза), птахи й комахи виступають в ролі добрих 
супутників людини. Наприклад, зображення пів-
ня символізує благополуччя дому, а зображення 
голуба – мир, побажання пари, злагоду у сім’ї. 

Найбільш поширеними назвами орнаменталь-
них мотивів за подібністю до тваринного світу є: 
баранкові уставки (ГЛЕ, с. 148), вовк (СБ, т. 1, 
с. 138), волове очко (СБГ, с. 374), гусяче око 
(СГ, т. 3, с. 47), коник (СГ, т. 2, с. 277; СБ, т. 2, 
с. 372), копитце (СГ, т. 2, с. 281), копичасті 
уставки (СГ, т. 2, с. 281), криловате (СБ, т. 1, 
с. 388), лапки (СГ, т. 2, с. 344; СБ, т. 1, с. 403), 
метелик (СГ, т. 2, с. 420), павучки (СБГ, с. 376), 
павучок (СБГ, с. 376), рачок (СГ, т. 3, с. 8), риба 
(СБ, т. 2, с. 172), ріжечок (СГ, т. 4, с. 21), шу-
тий (шуті) (СГ, т. 4, с. 520) та інші. 

Отже, як бачимо, назвою орнаменту можуть 
бути слова, за якими ми розпізнаємо певних пред-
ставників тваринного світу: коник (СГ, т. 2, с. 277; 
СБ, т. 2, с. 372), метелик (СГ, т. 2, с. 420), паву-
чок (СБГ, с. 376), рачок (СГ, т. 3, с. 8) та інші. 

Окремо виділяємо назви за подібністю до 
людини чи частин її тіла, наприклад: вічко (СБ, 
т. 1, с. 134), головчастий (СГ, т. 3, с. 286), ку-
черь (СГ, т. 2, с. 334), реберця (СГ, т. 4, с. 9), 
усаті (вусаті) уставки (СГ, т. 4, с. 354), чубаті 
уставки (СГ, т. 4, с. 497) та інші. 

3. Назви орнаментів за подібністю до по-
бутових предметів. Людину постійно оточу-
вали побутові предмети, які не могли не викли-
кати певних асоціативних узагальнень у люд-
ській свідомоті. Відтворюючи той чи інший 
орнамент, вишивальниці проводили певні ана-
логії між контурами, основними обрисами орна-
менту та побутових предметів, що оточували їх. 
Щоб якось систематизувати орнаментальні мо-
тиви, їх називали за подібністю до предметів 
домашнього вжитку, одягу, інструментів тощо. 

Група назв орнаментів за подібністю до побу-
тових предметів налічує 21 лексему, наприклад: 
дно (ЗПГ, т. 1, с. 136), драбинки (СБ, т. 1, с. 231), 
заступець (СГ, т. 2, с. 103), половничник (СГ, 
т. 3, с. 286), рогачик (СГ, т. 4, с. 27), сокирка 
(СГ, т. 4, с. 165), стовп (СБГ, с. 523), стовп-
часті уставки (СГ, т. 4, с. 208), стовпчик (СГ, 
т. 4, с. 223), ступчиками (СГ, т. 4, с. 223), столи-
чок (СБГ, с. 523), сухарик (СГ, т. 4, с. 232), цим-
бали (СГ, т. 4, с. 429), човник (СГ, т. 4, с. 468) тощо. 

Виокремилась також група назв орнаментів 
за подібністю до предметів, об’єктів релігійного, 
культового призначення, наприклад: трійця (СБ, 
т. 2, с. 302), хрест (СГ, т. 4, с. 413), на христи (СБ, 
т. 2, с. 346), церківця (церковця) (СГ, т. 4, с. 427). 

4. Назви орнаментів за подібністю до гео-
метричних фігур. Спостерігаючи за процесом 
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творення орнаментальних мотивів вишивальниць, 
бачимо, що він зумовлений потребами життя. 
Творча фантазія тих, що люблять вишивати, 
створила безліч орнаментальних мотивів. Уклада-
ючи орнамент, вишивальниці намагалися пере-
дати навколишню природу реалістичнo або сти-
лізовано, в абстрактних формах геометричного 
орнаменту. Кожна вишивальниця створювала 
рисунок, добирала мотиви, колорит тощо. Від-
повідно давали назви орнаментам. 

Геометричний орнамент найбільш давній. 
Його найпростіші елементи – прямі й хвилясті 
лінії, кола, ромби, квадрати, хрести та інші за 
формою фігури прикрашають давні вироби з ро-
гу, кості, кераміки, дерева. Це були умовні знаки-
символи, за допомогою яких людина виявляла 
своє розуміння навколишнього світу, уявлення 
про закони співіснування у ньому. Наприклад, 
пряма горизонтальна лінія означала землю, 
хвиляста – воду, хрест – вогонь, а ромб, коло, 
квадрат символізували дім та закони людських 
стосунків у ньому. 

Беручи до уваги визначений символічний 
зміст орнаментів, народні майстрині прикрашали 
ними обрядові рушники, одяг. Не випадковим 
було розміщення узорів на цих реаліях. Як 
стверджують дослідники-етнографи, вишивка 
мала магічну силу, послуговувала захисним обе-
регом, тому й розташовувалась у конкретно ви-
значених місцях, а також у строгій послідов-
ності. Зовнішню форму орнаментальних знаків 
народна традиція через століття донесла й до 
наших днів. На жаль, на сьогодні вони перетво-
рилися в декоративні мотиви. Застосовуючи  їх, 
народні майстрині вишивають різноманітні диво-
вижні орнаментальні композиції. Найпростішим 
давнім геометричним орнаментом є кольорові 
смуги тканого рушника, доповнені вузенькими 
смужками, виконаними вишивальною технікою 
заволікування. Одним з основних орнаменталь-
них мотивів є квадрат з виступаючими кінцями, 
що нагадують вінець дерев’яного зрубу. Цей 
стародавній мотив сучасного геометричного орна-
менту протягом віків доповнювався іншими фі-
гурами й поступово набирав форми ромба, який 
дуже часто поділяється на велику кількість 
малих ромбів або квадратів. Назви цього виду 
орнаменту зафіксовані також і в опрацьованих 
нами словниках – зубчики (СБ, т. 1, с. 321), 
зубцьований (СГ, т. 2, с. 188), зубчастий (СГ, 
т. 2, с. 188) та ін. 

Орнамент у формі хвилястої, звивистої лінії 
є дуже поширеним, а лексеми на його позна-
чення знайшли своє відображення і в матеріа-
лах нашої картотеки. Це такі назви, як от: бігун 
(бігунець, бігунчик) (СГ, т. 1, с. 61), вилюжа 

(СГ, т. 1, с. 169), кривуля (кривулька) (СГ, т. 2, 
с. 304; СБГ, с. 233) та ін. 

Цікавими є також орнаменти у формі кола, а 
також лексеми із відповідним значенням, на-
приклад: колічканя (СБ, т. 1, с. 369), півколі-
щатко (СГ, т. 3, с. 157), проскурчастий (СГ, 
т. 3, с. 479) тощо. 

Виокремилися також номени зі значенням 
орнаменту, що складається зі стібків у формі 
прямих ліній чи їх пересічення, як от: лавочка 
(СБГ, с. 249), резка (СГ, т. 4, с. 14), решітка 
(СГ, т. 4, с. 14) та ін. 

Вивчаючи назви, які утворені за подібністю 
до різних геометричних фігур, помічаємо, що 
вони досить поширені серед матеріалів опра-
цьованих нами словників. 

5. Назви орнаментів за подібністю до інших 
реалій та понять. Ця група лексем є найменш 
чисельною серед виділених нами груп орнамен-
тів. Вона налічує всього 7 назв, такі як: вихор 
(ЗПГ, т. 1, с. 62), звізда (СБ, т. 1, с. 300), ляпє-
нікі (ПГ, с. 119), мочарек (СБ, т. 1, с. 454), пар-
тички (СБ, т. 2, с. 42), починок (СГ, т. 3, с. 392), 
прибір (СГ, т. 3, с. 406). Можливо, це зумовлено 
тим, що людина, як правило, ототожнювала чи 
сприймала себе через об’єкти чи явища навко-
лишнього світу, які видавалися їй більш доступ-
ними й зрозумілими, які легко осягнути чи 
торкнутися, з якими часто стикалася, які вміла 
пояснити. Тому явища і поняття, які ми умовно 
зарахували до цієї групи мають обмежений 
кількісний вияв. 

Варто зауважити, що у говірковому мовле-
нні гуцульських вишивальниць зафіксовано чи-
мало назв до виділеної групи. Це, в першу чер-
гу, назви астрономічних понять, наприклад, зір-
нички, звіздочки, штернечко, півштерник (літ. зі-
рочка), сонейко, місячок; назви географічних 
понять, наприклад, стропочка (літ. доріжка), 
гори, острівец, циганска дорога та ін.; назви 
явищ природи, наприклад: веселичка, райдуга, 
крапельки, блискавка та ін. [8]. 

Розглянувши назви орнаментів, ми ще раз 
мали змогу переконатися, що люди здавна ви-
являли щире зацікавлення, любов та повагу до 
мистецьких народних витворів, художньої ви-
шивки зокрема. Про це засвідчує значна кіль-
кість пестливих форм як серед назв, які утво-
рюються за подібністю до рослинного й тва-
ринного світу: баранкові уставки (ГЛЕ, с. 148), 
вічко (СБ, т. 1, с. 134), воловке очко (СБГ, 
с. 374), копитце (СГ, т. 2, с. 281), лапки (СГ, 
т. 2, с. 344; СБ, т. 1, с. 403) маківки (СГ, т. 2, 
с. 399), метелик (СГ, т. 2, с. 420), павутичка 
(СБГ, с. 375), павучки (СБГ, с. 376), петрушеч-
ка (СГ, т. 3, с. 149), пупчик (СГ, т. 3, с. 500), ра-
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чок (СГ, т. 3, с. 8), реберця (СГ, т. 4, с. 9), реп’я-
шок (СГ, т. 4, с. 13), ріжечок (СГ, т. 4, с. 21), 
сосонка (СГ, т. 4, с. 170), хмелик (СГ, т. 4, с. 405), 
так і серед назв, які створені за подібністю до 
побутових речей та геометричних фігур: грє-
душка (ГГ, с. 48), драбинка (СБ, т. 1, с. 231), 
заступець (СГ, т. 2, с. 103), зубчик (СБ, т. 2, 
с. 188), кривулька (СГ, т. 2, с. 304; СБГ, с. 233), 
лавочка (СБГ, с. 249), півколіщатко (СГ, т. 3, 
с. 157), рогачик (СГ, т. 4, с. 27), сокирка (СГ, т. 4, 
с. 165), стовпчик (СГ, т. 4, с. 208), столичок 
(СБГ, с. 523), сухарик (СГ, т. 4, с. 232), церківця 
(СГ, т. 4 с. 427), човник (СГ, т. 4, с. 471) та інші. 

Серед зібраного матеріалу 42 лексеми, як 
мають пестливі форми. Для цих назв характерні 
суфікси, що можуть вказувати як на розмір 
виробу чи вишивальної техніки, орнаменту, так 
і, зчаста, на відношення майстрині до улюб-
леної роботи та її результатів – готових виро-
бів. Це такі суфікси, як: -ок-, -очк-, -івц-, -к-, -ець-, 
-ик-, -ечок-, -ц-, -инк-. За нашими спостереже-
ннями, в складі народної вишивальної номен-
клатури (у спеціальних професійних виданнях) 
перелічені суфікси частково втратили емоційне 
забарвлення, наприклад, низинка, хрестик, пру-
тик, мережка, черв’ячок, вівсяночка,  гладьова 
стежинка та ін. 

Назви орнаментів, утворені за допомогою 
здрібнілих і пестливих суфіксів, дають досить 
чітку уяву про джерела й мотиви, які лягли 
в основу створення  народних назв на позна-
чення орнаментів художньої вишивки, про дію 
закону психологічних асоціацій та зміну акцен-
тів та понять про окремі предмети, явища, їх 
властивості, що виникають на цій основі, а також 
в процесі їх переосмилення. Твірні основи назв 
орнаментів, утворені за допомогою здрібнілих 
і пестливих суфіксів, надзвичайно різноманітні.  

 Серед них виділяємо: а) назви тварин, птиць, 
комах: метелик (СГ, т. 2, с. 420), павучки (СБГ, 
с. 376), рачок (СГ, т. 3, с. 8) та ін.; б) назви 
частин живого організму, які здебільшого вхо-
дять до складу двослівних найменувань: очко 
(волове, гусяче) (СБГ, с. 374); в) назви різнома-
нітних побутових предметів: драбинка (СБ, т. 1, 
с. 231), заступець (СГ, т. 2, с. 103), столичок 
(СБГ, с. 523) та інші; г) назви загальновживаних 
рослин, переважно давнього походження: ма-
ківки (СГ, т. 2, с. 399), павутичка (СБГ, с. 375), 
петрушечка (СГ, т. 3, с. 149), пупчик (СГ, т. 3, 
с. 500), реп’яшок (СГ, т. 4, с. 13) тощо; д) осо-
бові назви: ханівка (СГ, т. 4, с. 385). 

У народно-розмовному мовленні можуть спів-
існувати по декілька однокореневих утворень із 
емоційно забарвленими суфіксами, що мають 
різний ступінь здрібнілості чи пестливості. На-

приклад, хрестик – хрестики – хрестички – 
хрестикове, братки – братчики. У таких назвах 
здрібніло-пестлива функція втратилася повністю. 

Під час здійснення лексико-семантичного ана-
лізу ми помітили, що назви орнаментів можуть 
утворюватися за основним елементом, який 
повторюється й у вишивальному ремеслі має 
професійну назву рапорт. Зазвичай, у таких ви-
падках орнамент має назву, виражену іменни-
ком у множині, наприклад: чорнобривці, коники, 
ріжки та ін. Серед найменувань орнаментів, 
виписаних нами з діалектних словників, вияв-
лено значну кількість номенів-іменників у назив-
ному відмінку однини, наприклад: вічко (СБ, т. 1, 
с. 134), коник (СГ, т. 2, с. 277; СБ, т. 1, с. 372), 
копитце (СГ, т. 2, с. 281), лавочка (СБГ, с. 249), 
хмелик та ін. Хоч трапляються також назви орна-
ментів, виражені іменником у множині, але 
значно рідше, наприклад: лапки (СГ, т. 2, с. 344; 
СБ, т. 1, с. 403), маківки (СГ, т. 2, с. 399) та ін. 

Ряд назв орнаментів утворені шляхом пере-
ходу прикметників до граматичного класу іме-
нників (в однині чи множині), наприклад: го-
ловчастий (СГ, т. 3, с. 286), зубцьований (СГ, 
т. 2, с. 188), зубчастий (СГ, т. 2, с. 188), шуті 
(СГ, т. 4, с. 520) криловате (СБ, т. 1, с. 388), ро-
жевий (СГ, т. 4, с. 29) та ін. 

Виявлено ряд назв-кострукцій, які утворені: 
а) поєднанням іменника з прийменником, на-
приклад: на драбинки (СБ, т. 1, с. 231), на зуб-
чики (СБ, т. 1, с. 321), на звізди (СБ, т. 1, с. 300), 
на мочарекі (СБ, т. 1, с. 454) та ін.; б) поєдна-
нням іменника з прийменником плюс іменник в 
орудному відмінку, наприклад: човники з вирі-
зуванням (– з крильцями, – з попиками) (СГ, т. 4, 
с. 468) та ін.; в) поєднанням прикметника з іме-
нником (в однині чи множині), наприклад: гуся-
че око (СГ, т. 3, с. 47), волове очко (СБГ, с. 374); 
барвінкові уставки (ГЛЕ, с. 148), копичасті 
уставки (СГ, т. 2, с. 281), макові уставки (СГ, 
т. 2, с. 399) та ін. 

Серед назв орнаментів, зафіксованих у дослі-
джуваних нами матеріалах діалектних словни-
ків, не виявлено таких, які утворені способом 
основоскладання. Незначною є також їх кіль-
кість у говірковому мовленні вишивальниць, 
наприклад: вос’ми'р’іжки, вос’мираме'нев’і з’ір'ки, 
само'р’іжки та ін. 

Назви орнаментів відбивають також і фоне-
тичні діалектні риси південно-західного наріччя 
української мови. Це особливо помітно, коли 
спостерігаємо у назвах орнаменту перехід [о] 
в [у], наприклад ружа (ГГ, с. 166; СБ, т. 2, с. 23). 

У назвах, які утворені за подібністю до твари-
нного світу, частіше, ніж в найменуваннях, змо-
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дельованих на основі подібності до рослинного 
світу, побутових речей та геометричних фігур, 
переважає умовність назви. Так, наприклад, наз-
ва орнаменту волове очко (СБГ, т. 3, с. 85) 
тільки умовно і дуже віддалено нагадує реалію, 
яку називає. 

Досліджуючи орнаментальні мотиви народ-
ної вишивки та її назви, можна переконатися 
у тому, що в українській вишивці явно вира-
жені національний характер та місцеві особли-
вості. Деякі дослідники, вивчаючи орнамен-
тальні вишивки, робили висновки, що україн-
ський народ нічого самостійного, самобутнього 
не створив. Павлyцький вважає український 
орнамент за „уламок сивої давнини античного 
світу”, бо, на його думку, він „скидається на 
твори античного геометричного стилю; бо навіть 
форми орнаменту не пізнали великої зміни”, він 
стверджує, що батьківщиною українського гео-
метричного стилю „треба визнати Cхід” [14, 
с. 19]. С.К. Маковський [10], який досліджував 
Прикарпаття, також висловлював думку, що 
український орнамент східного походження. Він 
не визнавав того, що орнамент вишивки цього 
регіону є складовою частиною одного з най-
багатших орнаментального фонду українців і 
має місцеву специфіку, яка виражається у формі,  

сюжетах  орнаментальних мотивів їх компози-
ції та кольоровій гамі. 

Ф. Вовк не визнавав самостійної творчості 
народу, батьківщину орнаменту українців до-
слідник шукав на сході – в Румунії, Болгарії, 
Польщі та інших країнах. Він не погоджувався 
із твердженням про спорідненість українського 
й російського орнаментів, у зв’язку з чим ствер-
джував, що орнамент Центральної України має 
певну аналогію з перським рослинним орна-
ментом, а геометричний поліхромний орнамент 
виник під сильним „мадярським” та древньобол-
гарським впливом „звичайно з візантійським, а 
потім з турецьким впливом” [3, с. 213]. Ми у 
загальному погоджуємося з думками науковців-
етнографів. Цілком можливо, що орнаментальні 
мотиви могли мати чимало спільного у багатьох 
етносів, оскільки відтворюють єдину концепту-
альну картину світу. Зазвичай, у пізнанні дов-
кілля переважає принцип аналогії. Водночас 
дотримуємося думки про своєрідність і непов-
торність українців, а також у створенні мовної 
картини світу носіями культури кожного етносу 
зокрема (відповідно до наявних мовних засобів: 
лексичних, семантичних, фонетичних, фразео-
логічних та ін.). 

 
Література 

 
1. Білецька B. Українські сорочки, їх типи, еволю-

ція і орнаментація // Матеріали до етнографії та 
антропології. – Т. 21-22. – Ч. І. – Львів, 1929. – 
91 с. 

2. Вербицький Л. Взори промислу домашнього. Ви-
шивання селян на Русі. – Львів, 1887.– 30 с. 

3. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та 
антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 335 с. 

4. Гасюк О.О. Художнє вишивання. Альбом. – К.: 
Вища школа, 1981. – 103 с. 

5. Гургула І. Народне мистецтво західних областей 
України. – К., 1966. – 80 с. 

6. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишив-
ка. Західні області УРСР. – К.: Наук. думка, 
1988. – 190 с. 

7. Зінченко І.В. Міграційні процеси і запозичення 
в системі термінолексики вишивання карпат-
ського регіону // Демографічна ситуація в Кар-
патському регіоні: реальність, проблеми, про-
гнози на ХХІ століття: Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції. – Чернівці – 
Київ, 1996. – С. 427-432. 

8. Зінченко І.В. Номінація вишивальних технік у 
гуцульських і суміжних з ними говірках: 
Автореф. дис.... канд. філол. наук. – К., 1997. – 
С. 11-13.  

9. Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних обла-
стей УРСР. – К., 1959. – 15 с. 

10. Маковский Е.М. К истории народного орна-
мента // Искусство и художественная промыш-
ленность. – 1899. – № 7. – С. 540-545. 

11. Матвєєва В.Я. Назви способів вишивання Пол-
тавської області // Лексикографічний бюлетень. – 
Вип. 7. – К., 1960. – С. 3-12.  

12. Новицька М.О. Гаптування в Київській Русі: За 
матеріалами розкопок на території УРСР // 
Археологія. – т. 18. – К.: Наук. думка, 1965. – 
С. 24-38. 

13. Павел В.К. Лексическая номинация: На материа-
ле молдавских народных говоров. – Кишинёв: 
Штиинца, 1983. – 231 с. 

14. Павлуцький І. Історія українського орнаменту. – 
К.: Вид-во Української Академії Наук. Архео-
логічний комітет, 1927. – 90 с. 

15. Селівачов М. Лексикон української орнаменти-
ки. – К., 2006.  

16. Симоненко І.Ф. Народна вишивка Закарпаття // 
Матеріали з етнографії та художнього про-
мислу. – К., 1957. – Вип. 3. – С. 56-86. 

17. Шухевич В. Гуцульщина // Матеріали до укра-
їнсько-руської етнології. – Львів, 1899-1908. 

18. Языковая номинация: Виды наименований. – 
М.: Наука, 1977. – 357 с. 

                              



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 64 

Словники: 

19. Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. – 
т. 1-2. – Луцьк: Вежа, 2000. 

20. Василенко В.И. Опыт толкового словаря народ-
ной технической терминологии по Полтавской 
губернии. Отдел I, II, III. Кустарные промыслы, 
сельское хозяйство и земледелие, народные 
поговорки и изречения. – Харьков, 1902. 

21. Грінченко Б.Д. Словарь української мови / 
Упоряд., з дод. власного матеріалу Б. Грінченка. – 
К., 1907-1909. – Т. 1-4. 

22. Гуцульські говірки. Короткий словник. – Львів, 
1997. 

23. Дорошенко С.І. Матеріали до словника діалект-
ної лексики Сумщини // Діалектол. бюл. Ін-ту 
мовознавства АН УРСР. – Вип. 9. – К., 1962. – 
С. 101-122. 

24. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – 
т. 1-5. – К., 2006. 

25. Корзонюк М.М. Матеріали до словника західно-
слов’янських говірок // Українська діалектна 
лексика. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 62-267. 

26. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.: 
Наук. думка, 1974. – 260 с. 

27.  Матейко К. Український народний одяг. Етно-
графічний словник. – К., 1966. 

28. Онишкевич М. Словник бойківських говірок. – 
Ч. 1-2. – К.: Наук. думка, 1984. 

29. Словник буковинських говірок / за ред. 
Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута. 2005. – 688 с. 

30. Словник гуцульських говірок (літера „Б”) // 
Гуцульщина. Лінгвістичні етюди. – К.: Наук. 
думка, 1991.  

31. Хобзей Н. Гуцульська міфологія. Етнолінгвіс-
тичний словник. – Львів, 2002.  

32. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні. 
Словник народної термінології. – К., 1997. 

33. Яворницький Д.І. Словник української мови. – 
Катеринослав, 1920. – т. 1: А-К. – 412 с. 

 
Перелік умовних скорочень та використаних джерел 

 
ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник. – Львів, 
1997. 
ГЛЕ – Словник гуцульських говірок // Гуцульщина. 
Лінгвістичні етюди. – К., 1991. – С. 112-270. 
ЕС – Етимологічний словник української мови: 
В 7 т. Т. І-V. – К., 2006. 
ЗПГ – Аркушин Г.Л. Словник західнополіських 
говірок. У 2-х т. – Луцьк : Вежа, 2000.  
ЛСГ – лексико-семантична група 
МО – мотиваційна ознака 

ПГ – Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.: 
Наук. думка, 1974. – 260 с. 
РВ – реалії вишивання 
СБ – Онишкевич М. Словник бойківських говірок. У 
2-х т. – К.: Наук. думка, 1984. 
СБГ – Словник буковинських говірок / за 
ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута. 2005. – 688 с. 
СУМ – Словник української мови. – Т. І-ХІ. – К.: 
Наук. думка, 1970-1980 рр. 
ТГЛ – тематична група лексики 

 
Iryna Zinchenko, Natalija Horboot 

 
EMBROIDERY PATTERNS NAMES (BASED ON DIALECT DICTIONARIES) 

 
Study of the popular terminology of folk arts is an important issue of the Ukrainian dialect 

lexicography. The article offers the analysis of the embroidery patterns names focusing on how they are 
reflected in the dialect dictionaries. 
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СЛОВОТВІРНА ТА ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ДІАЛЕКТНІЙ МОВІ 

 
Наявність великої кількості варіантних і сино-

німічних утворень є однією з найхарактерніших 
ознак діалектної мови. Праць, безпосередньо 
присвячених функціонуванню словотвірних ва-
ріантів чи словотвірних синонімів, в україн-
ській діалектології недостатньо; чи не єдиним є 
дисертаційне дослідження Л.П. Денисенко, де 
описано фонетичні і словотвірні варіанти слова 
в говірках нижньої Наддніпрянщини [5].  

У дериватологічних дослідженнях немає уста-
леного терміну для позначення однокореневих 
слів з одним значенням, але різними суфіксами. 
Найчастіше дослідники вживають термін слово-
твірні варіанти. Його синонімами виступають 
терміни словотвірні паралелі, словотворчі діа-
лектизми, лексико-словотвірні діалектизми, слово-
твірні синоніми, словотвірні дублети, слова-
деривати, словотвірні варіанти. На наш по-
гляд, у тих випадках, коли йдеться про наяв-
ність однокореневих утворень в одній говірці, 
доцільно вживати термін словотвірні синоніми – 
однокореневі похідні слова з однаковим або 
близьким словотвірним значенням, яке виража-
ється в них за допомогою різних афіксів або 
їхніх варіантів. 

У цій статті представляємо діалектний мате-
ріал з Бориспільського району Київської області 
(полісько-середньонаддніпрянське порубіжжя; за-
гальний опис говірок Бориспільщини подано в 
[1, пункти 297, 301, 328, 332, 337, 241] та [4]). 
Матеріал зібрано нами за спеціально розробле-
ним питальником у 24 говірках сіл району, а 
також взятий із великої кількості діалектних 
текстів з цієї території (частину текстів опублі-
ковано в [2, с. 33-294]). Проаналізовані говірко-
ві свідчення дають змогу визначити такі основні 
причини виникнення словотвірної синонімії імен-
ників у діалектній мові:  

1). Тиск продуктивного в певних говірках 
словотвірного типу: продуктивний суфікс при-
єднується до твірної основи, не додаючи нового 
значення і не змінюючи значення лексеми. Такі 
деривати демонструють структурну надлишко-
вість: д’ог׀т’ар – д’ог׀т’арник, оў׀чар – оў׀чарник, 
горш׀чар – горш׀чарник, переп׀родух – переп׀родушник, 
ко׀л’ій – ко׀л’ійшчик, ло׀за – ло׀зина, ׀лата – 
ла׀тина, риб׀ро – риб׀рина, ׀хата – ха׀тина, 

скот – ско׀тина, ма׀куха – маку׀шина. У спон-
танному мовленні такі пари часто трапляються 
в одному відрізку мовлення: [там ло׀за та׀ка 
йак ׀чашка заў׀тоўшк’і / ота׀ка ста׀ра ло׀зина //] 
(Лб); [׀руку пола׀мала / ׀ребра / три реб׀рин’і 
пере׀ламано бу׀ло //] (Лб). На подібні явища 
вказує П.І. Білоусенко. Аналізуючи суфікс -ник 
у найдавніших староукраїнських пам’ятках, до-
слідник зауважив, що часто цей суфікс приєд-
нується до основи твірного слова без потреби, 
оскільки виражає вже по суті виражене зна-
чення [3, с. 94]. На наш погляд, такі приклади 
свідчать про тиск продуктивного в досліджу-
ваних говірках типу. Це ще раз підтверджує 
думку Я.В. Закревської про те, що на різних 
територіях визначається і функціонує точно 
окреслений словотворчий тип, який у межах 
можливих синонімічних варіантів дозволяє ви-
рівнювати оформлення слова за певним актив-
но діючим зразком [6, с. 30]. 

2). Утворення слова від основ, що належать 
до різних частин мови: бузо׀вик – бу׀зоўник – 
бу׀зин:ик, горш׀чарник – горш׀чечник, тр’ап׀ник – 
тр’а׀пошник, скирду׀вал’шчик – скиртоўш׀чик, 
 ,нишнишче׀чишче – пше׀нишче, пшени׀печишче – пич׀
л’о׀нишче – л’оно׀вишче, горох׀вишче – горо׀ховишче, 
про׀сишче – п׀р’ісвишче – просо׀вишче, г׀речишче, 
гре׀чишче – греч׀ковишче – гре׀чанишче, бу׀р’ачишче, 
бур’а׀чишче – бур’а׀ковишче, к׀ладвишче – 
к׀ладовишче, ׀пастбишче – пасо׀вишче, кала׀чин’:е – 
калачо׀вин’:е, горох׀вин’:е – горохо׀вин’:е, 
морк׀вин’:е – морко׀вин’:е.  

3). Наявність у системах говірок синоніміч-
них суфіксів: хлоп׀чак – хлоп׀йак – хлоп׀чук, 
оди׀нак – оди׀нец’, ча׀вунчик – чаву׀нец’, 
сл’і׀пунчик – сл’іпу׀нец’, г׀робик – г׀робчик, п׀раник – 
прач, ׀коўзанка – ׀коўзалка, гра׀бил’ник – гра׀билно – 
г׀раблишче, бур’а׀коўка – бур’а׀чиха, шпа׀кіўн’а – 
шпак’іў׀ниц’а, крик׀ливи – крик׀ливиц’а, бож׀ник – 
бож׀ниц’а, г׀линишче – г׀лин’аниц’а, ко׀риўник – 
ко׀риўн’а, во׀лоўник – во׀лоўн’а, сви׀нарник – 
сви׀нарн’а, о׀вечник – оў׀чарник – оў׀чарка – 
воў׀чарка – оў׀чарн’а, мо׀лошн’а – моло׀чарн’а, 
гол׀тина – гол׀тин’:е, горох׀вишче – горох׀вин’:е, 
кукуру׀зишче – кукуру׀дзин’:е, капус׀тишче – 
капус׀тин’:е, сойашни׀чишче – сойашни׀чин’:е, 
картоп׀лишче – картоп׀лин’:е. Визначити, який 
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із зафіксованих варіантів у говірках пошире-
ніший, буває важко, оскільки часто такі пари 
зустрічаємо в говірці одного села чи навіть у 
мовленні однієї людини, наприклад: [і картоп׀лин’:ам 
бу׀ло ж па׀лили / ׀писл’а вой׀ни да ни було ж 
чим / до ׀ланками бу׀ло йак виб’і׀райемо 
кар׀топл’у / ׀кажне сво׀йу п׀лошчу ׀викопайе / а 
картоп׀лишче скла׀дайе // а йак гур׀том виб’і׀райем / 
дак картоп׀лишче то׀д’і скла׀дайем у ׀купи / а 
то׀д’і по ко׀пиц’і по׀д’ілимос’ на ׀кажду / да й 
картоп׀лишчем топим //] (Гл); [і ׀д’іткам во׀рож’ат’ / 
пома׀гайут’ / йес’т’ от крик׀лиў / ׀кажут’ / 
крик׀ливиц’у / нас׀лали крик׀ливиц’у //] (Ів). 

4). Вплив характерних для діалектного мов-
лення демінутивних форм: ри׀бак – ри׀балик, 
д’ог׀т’ар – д’огт’а׀рик, бубо׀н’іст – бубо׀н’істик; 
окремі з демінутивів втрачають демінутивне 
значення і виступають як нейтральні: сл’і׀пун – 
сл’іпу׀нец’, сто׀йак – стойа׀нец’. 

5). Наявність індивідуальних утворень: шин׀кар – 
ши׀ноўник, ко׀н’ушн’а – ко׀н’ушник, ри׀бак – 
ри׀бал’шчик, ко׀л’адник – кол’аду׀вал’ник, 
шчед׀р’іўник – шчедру׀вал’ник, пово׀дир – пово׀датир – 
провож׀дател’, розкурку׀л’оўка – розкурку׀л’ац’ійа. 

У говірках Бориспільщини зафіксовано лек-
сичні синоніми, поява яких зумовлена наявністю 
утворень від різнокореневих основ: бу׀зин:ик – 
сапи׀тон:ик, ׀бондар – д’іж׀ник, чобо׀тар – швец’, 
моргу׀нец’ – сл’іпу׀нец’, гон׀чар – горш׀чечник, 
 – кур’атник׀ ,рач׀пахар – о׀ ,мисник׀ – судник׀
кур׀ник; шаму׀шин’:е – цибу׀лин’:е, грабо׀вишче – 
к׀ладбишче, поупо׀виха – пови׀туха, крит׀ник – 
к׀ройшчик, ми׀рошник - ׀мел’ник. Зазначимо, що 
серед таких пар, як правило, одна форма є менш 
вживаною, давнішою. Наприклад, лексему 
грабо׀вишче вживають переважно старші мовці: 
[гра׀бовишче ка׀зали / те׀пер о׀це к׀лад’бишче 
кажут’ //] (Жв); [бу׀  ’кажут׀ ран’ше׀ ло׀
гра׀бовишче / на гра׀бовишче //] (Гл); [ста׀ри 
 бовишче //] (Рв). Показово, що׀зали гра׀л’уди ка׀
структура грабо׀вишче у спонтанному мовленні 
була зафіксована тоді, коли людина згадувала 
давноминуле, наприклад: [там посе׀лилис’а 
берди׀ґани / ׀л’уди та׀ки / берди׀ґани з Бер׀дичева / 
де той Бер׀дичеў / Бог йо׀го зна / там і 
грабо׀вишче йе //] (Кй). І хоча ця інформаторка 
запевняла: [ми ׀кажем грабо׀вишче //], однак у 
своїх подальших розповідях вживала тільки 
к׀лад’бишче: [і ма׀шини повики׀дали / з к׀лад’бишча 
пови׀качували //]; [йіх о׀бойіх заб׀рали і повез׀ли 
на к׀лад’бишче //] (Кй). Лексема ми׀рошник 
відома у всіх досліджуваних говірках, однак 
лише як пасивна форма у мовленні людей стар-
шого покоління. Мовці середнього віку вжива-
ють лексему ׀мел’ник. Лексема чобо׀тар вжива-
ється рідко, частіше зустрічаємо са׀пожник або 

швец’ ‘людина, яка шиє чоботи’. Лексема гон׀чар 
у прямому значенні ‘людина, що виготовляє 
гончарний посуд’ зафіксована тільки у двох 
говірках – у селах Кийлів і Сулимівка, де 
раніше були гончарні. В усіх інших селах – це 
людина, яка привозила і продавала посуд. У 
цьому значенні гон׀чар є синонімом до більш 
вживаного горш׀чечник. Лексема куз׀нец’ хоча й 
відома майже у всіх говірках, однак частіше 
вживається ко׀вал’. Лексема п’іч׀ник є новішим 
утворенням порівняно з лексемою п’іч׀кур. Про 
це свідчить те, що старше покоління вживає 
тільки п’іч׀кур, тоді як молодше п’іч׀ник. Зок-
рема, у говірці села Іванків на питання ‘хто 
клав печі?’ мати 1923 р.н. відповіла: п’іч׀кур, а 
її дочка 1944 р.н. – п’іч׀ник. 

Окремі утворення можна вважати лексикалі-
зованими явищами. Зокрема, дериват ׀пахар утво-
рено від па׀хати, тоді як ілюстрація свідчить, 
що в говірці села Вороньків землю орють: 
[у׀же паха׀р’і о׀рали ׀кин’ми //]. Зауважимо, що 
в досліджуваних говірках лексема па׀хати має 
значення ‘обробляти, доглядати город’: [׀Гал’ка 
са׀ма па׀хала вес’ го׀род / нихто ни помоа׀гаў / а 
 .т’ат’ //] (Лб)׀хати ўс’і хо׀

В обстежених говірках лексична синонімія в 
багатьох випадках зумовлена впливом російської 
мови, особливо серед агентивів: приби׀рал’ниц’а – 
у׀боршчиц’а, прий׀мал’ниц’а – при׀йомшчиц’а, 
ўйа׀зал’ниц’а – ўйа׀зал’шчиц’а, ׀вагар – в’есоўш׀чик, 
ко׀вал’ – куз׀нец’, обл’і׀ковец’ – у׀чотчик, чобо׀тар – 
са׀пожник, кро׀вел’ник – к׀ровел’шчик, тор׀гашка – 
тор׀гоўка, Гопка׀лиха – ׀Гопкал’ша (від поши-
реного прізвища Гопкало). Наприклад, носії го-
вірок Бориспільщини знають українські літера-
турні відповідники назв професій із записів у 
трудових книжках (обл’і׀ковец’, ׀вагар, приби׀-
рал’ниц’а), у спонтанному ж мовленні вони 
частіше вживають російські назви професій (як 
правило, адаптовані до фонетичної системи 
своєї говірки). Характерною для діалектів є 
наявність синонімічних пар в одному відрізку 
мовлення, де одна з лексем є українською, інша – 
запозиченою, російською, наприклад: [д’іў׀чушка / 
 погриб׀] ;тири //] (Лб)׀доў чо׀д’іўчина / мо го׀
 тошкойу׀то кар׀топл’і буў / дак о׀поўний кар׀
ту׀йейу ׀вижили //] (Гл); [жон׀к’і ўйа׀зали / 
 .зали //] (Лб)׀женшч’іни ўйа׀

Аналіз матеріалу дав можливість з’ясувати 
основні причини появи синонімії в досліджува-
них говірках: тиск продуктивного словотвір-
ного типу, творення від основ різних частин 
мови, переважно від іменникових та прикмет-
никових, співіснування в говірках давніших і 
новіших форм, вплив української літературної 
мови, російської мови, індивідуальні утворення.
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ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНОГО АСПЕКТУ  

ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ОНІМІЇ 
 
У праці М. Худаша „З історії української 

антропонімії” (1977), що, безперечно, належить 
до найфундаментальніших досліджень з україн-
ської антропоніміки другої половини ХХ ст., фольк-
лор, зокрема пісенну та епічну творчість на-
роду, було названо одним з джерел вивчення 
історичної антропонімії [15, с. 32]. Проте три-
валий час у вітчизняній ономастиці дослідники 
неохоче використовували тексти фольклору для 
дослідження реальної, зокрема регіональної 
системи найменування. Ономастів, як зрештою 
і лінгвофольклористів, цікавила насамперед ес-
тетична та символічна функція фольклоронімів. 
Деякі мовознавці, не лише українські, до сьо-
годні доволі скептично налаштовані до студій 
регіональної онімії на фольклорному матеріалі 
з огляду на мандрівний характер сюжетів, мо-
тивів, зрештою, самих текстів фольклору. Вва-
жаємо, що така позиція є упередженою і по-
требує певних коректив. 

Щодо мови фольклору в українському мово-
знавстві усталилися дві основні позиції: одні 
дослідники вважають фольклорну мову різно-
видом художнього стилю [6, с. 31], інші – од-
ним із проявів діалектного мовлення, художнім 
стилем діалектної мови [9, с. 16]. Очевидно, що 
прихильники і першої, і другої точок зору так 
чи так обмежують можливість діалектологіч-
них студій на матеріалі усної народної твор-
чості. Проте, гадаємо, як одні, так і інші не 
заперечуватимуть, що пісенний фольклор, гли-
боко закорінений у явища і ситуації буденного 
життя [7, с. 200], є відбитком реального буття 
українців протягом багатьох віків. Останнє дає 
підстави стверджувати, що реалістичність зоб-
раження зумовлює вживання у фольклорі, зо-
крема пісенному, як реальних власних особових 
найменувань, так і реальних географічних назв, 
які нерідко мають виразну діалектну основу. 
Російські вчені П. Богатирьов та Р. Якобсон, роз-
мірковуючи над природою фольклору як особ-
ливою формою творчості, свого часу зауважи-
ли, що у фольклорі затримуються тільки ті фор-
ми, які для певного колективу є функціонально 
придатними, відповідними [4, с. 2]. Перефразо-
вуючи сказане ними, підкреслимо: у пісенному 

тексті, зорієнтованому на моделювання повсяк-
денного життя його творців і виконавців, за-
тримуються тільки ті власні назви, які, наче 
маркери, роблять його „своїм”, відповідним ре-
гіональному іменникові, адаптують до місцево-
го репертуару, творять неповторний регіональ-
ний колорит, відмежовуючи чуже, яке нерідко 
сприймалося як вороже або ж комічне, не-
долуге. З іншого боку, як один із проявів куль-
тури, усна народна словесність є знанням, 
пам’яттю народу про найважливіше, найвагомі-
ше в його житті. Отож, частину фольклорних 
найменувань складають оніми культурно зна-
чимі, осмислені, усвідомлені, емоційно пере-
житі народом, оніми-символообрази, оніми-кон-
цепти. Має рацію Л. Копаниця: „…фольклорну 
пісню слід розглядати на двох рівнях: з одного 
боку, у її глибинному закоріненні у явища і 
ситуації буденного життя, а з іншого боку – 
через її міфо-ритуальну основу” [7, с. 200]. 

Вважаємо, що як перший, так і другий під-
ходи передбачають можливість використання 
поряд з дескриптивними формами подачі мате-
ріалу картографічне опрацювання власних назв, 
засвідчених фольклорними пісенними текстами.  

Попередні наші дослідження пісенного оно-
мастикону засвідчили, що фольклорні твори є 
відбитком певних, насамперед найпоказовіших 
тенденцій реальної, у першу чергу регіональ-
ної, онімії, зокрема в антропонімії й топонімії 
(саме ці розряди є найуживанішими серед фольк-
лоронімів), а саме: 

1. Фольклорні тексти доволі точно фіксують 
найуживаніші особові імена того чи того ре-
гіону. Так, порівняння репертуару чоловічих імен, 
засвідчених співанками-хроніками у записах з 
Гуцульщини (це Рахівський район Закарпат-
ської області, Верховинський, Коломийський і 
Косівський райони Івано-Франківської області, 
Вижницький і Путильський райони Чернівець-
кої області) кінця ХІХ-ХХ ст., з реальним імен-
ником Косівщини 1880-2000 рр. у дослідженні 
С. Павелко [11] на матеріалі метричних книг та 
актових записів про народження дітей, що 
зберігаються в Косівському районному архіві, 
показало, що 8 з 10 найпопулярніших фольк-
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лоронімів і в живомовній системі називання 
гуцулів протягом тривалого часу (понад сто-
ліття) належать до найпоширеніших імен. Отже, 
попри упереджене ставлення деяких лінгвістів 
до фольклорної онімії як одного з джерел ви-
вчення регіональної системи називання, фольк-
лорні тексти правдиво відтворюють антропо-
німні уподобання гуцулів на певному часовому 
відтинку. 

2. Фольклорні твори, незважаючи на їх тя-
жіння до піднесеної мови, належність до так 
званого поетичного койне, містять діалектні ва-
ріанти особових імен, цікаві як у квалітатив-
ному, так і квантитативному аспектах: 

• Загальновідомо, що найчисельніші ряди 
варіантів мають, як правило, найпоширеніші 
імена. Однак у фольклорі відображення цієї 
тенденції має свої особливості. Так, якщо в 
загальнонаціональному масштабі ім’я Юрій за 
кількістю демінутивних форм належить до дру-
гого десятка чоловічих найменувань, то, як за 
фольклорними текстами з Гуцульщини, так і за 
спостереженнями реального ономастикону із 
Закарпаття (дослідження П. П. Чучки 60-х рр. 
ХХ ст. [17]), воно посідає четверте місце. На-
приклад, нами засвідчено такі форми згаданого 
імені: Юр, Юра, Юрик, Юрочко, Юрочок, Юри-
чок, Юрічко, Юрчек, Юрунечко, Юрина, Юри-
ло, Юрук, Юрья, Юря, Юрійко, Юрієчко, Юріє-
чок, Юрко, Юрча, Юрчуча, Юрась(о), Юрасько, 
Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юрисечко.  

• Р. Осташ, говорячи про українські особові 
імена як об’єкт лексикографії, зауважив давню, 
ще від часів „Лексикону словенороського” Памви 
Беринди (1627 р.), традицію вводити оніми до 
реєстру словників. Але це були переважно спис-
ки офіційних варіантів власних особових імен 
або найпоширеніших їхніх форм. „Новим яви-
щем в українській лексикографії стала публіка-
ція в науковому збірнику словника народних 
варіантів традиційних імен українців Закарпат-
тя” П. П. Чучки 2003 року [10, с. 393]. Фольк-
лор, зокрема пісенний, звичайно не демонструє 
усього розмаїття антропонімійної системи та її 
регіональних підсистем, але нерідко поряд з по-
ширеними діалектними варіантами містить за-
старілі форми, фіксація яких в інших джерелах 
доволі обмежена або й взагалі відсутня. На 
нашу думку, фольклорний іменник, укладений 
на основі фольклорних записів ХІХ – початку 
ХХ ст. (а це був період нечуваного до того часу 
інтересу до усної народної творчості, запису-
вання та публікація фольклору на теренах усьо-
го слов’янського світу), став би суттєвим до-
повненням лексикографічного опрацювання україн-

ської народнорозмовної, зокрема регіональної, 
системи народних варіантів імен українців. Не-
випадково і в словнику Л. Скрипник та Н. Дзят-
ківської „Власні імена людей”, і в словнику 
І. Трійняка „Словник українських імен” [13; 14] 
фольклорні тексти використано не лише як 
ілюстративний матеріал, але й як джерела ва-
ріантів особових імен. Так, в останньому з них, 
наприклад, з 352 варіантів імені Іван 22 подано 
лише за фольклорними джерелами. Цю кіль-
кість ми могли б ще збільшити, адже опрацьо-
вані нами записи пісень містять 6 варіантів, не 
засвідчених цим словником: Еванойко, Івану-
ненько, Івасі, Івасечко, Івасунє, Їваночок. До 
речі, наш матеріал чітко локалізований як у 
часі, так і в просторі, а отже, придатний для 
картографування.  

Ще в 70-х рр. ХХ ст. польська дослідниця 
С. Курцова, вивчаючи демінутивні варіанти чо-
ловічих особових імен українсько-польського 
пограниччя на матеріалі зібрання фольклору 
О. Кольберга, дійшла висновку, що попри певні 
застереження щодо студій на матеріалі фольк-
лору, вони можуть бути прекрасним доповнен-
ням чи підтвердженням спостережень, здійсне-
них на основі інших матеріалів [18, с. 236]. 
Проведені нами дослідження фольклорного імен-
ника підтверджують справедливість цієї тези. 

3. Пісенний фольклор з Гуцульщини засвід-
чив найпродуктивніші словотвірні моделі прі-
звищ, поширені в цьому регіоні, із суфіксами 
-ук (-юк), -чук та -ак (-як), -чак: Варварук, Дми-
треюк, Довганюк, Костюк, Крамарчук, Магде-
люк, Марисюк, Миронюк, Туманюк; Гавриляк, 
Іванчак, Крутоняк, Марисяк, Марусяк, Мочер-
нак, Петиляк, Чунтуляк. Їх кількісне співвідно-
шення з дериватами, утвореними за допомогою 
інших формантів, – більше 50%, виявилося до-
волі близьким до показників реальної історич-
ної ономастики (див. праці Б. Близнюк [2; 3]). 
Записи українських народних пісень І. Манжу-
ри з Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщи-
ни та Марка Вовчка і Опанаса Марковича з 
Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Поділ-
ля фіксують як превалюючу словотвірну мо-
дель із суфіксом -енко (-єнко): Бондаренко, 
Ваненко, Карпенко, Коновченко, Кравченко, Мо-
розенко, Ничаєнко, Папаєнко, Якименко, що 
теж має підтвердження в реальному ономасти-
коні. За даними досліджень історичної антропо-
німії, у ХVІІ ст. утворення на –енко належать 
до найпоширеніших на всій східноукраїнській 
території [8, с. 25] та й у сучасному іменнику 
Південно-Східної України, Північного Степу 
України та Лубенщини репрезентовані чи не 
найбільшою кількістю уживань [1, с. 99]. 
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Гадаємо, методом картографування різних 
варіантів певного особового імені, враховуючи 
частоту вживання конкретних словотвірних 
афіксів, що використовуються для їхнього тво-
рення, моделей прізвищ можна було б увираз-
нити межі територіального поширення відпо-
відних форм. Це, безперечно, доповнило б кар-
тину основних говіркових ареалів антропонімів, 
уточнило б наші знання про діалектні межі 
загальнонаціональної мови. Донині в україн-
ській лінгвогеографії ономастичні дані залуча-
лися доволі спорадично, а загальнонаціональ-
ний словник українських прізвищ Ю. Редька у 
2-х томах з’явився щойно у 2007-2008 рр. (рів-
но ж у 2005 році побачив світ історико-етимо-
логічний словник прізвищ, але лише на мате-
ріалі прізвищ Закарпаття). Окрім того, працю-
ючи з фольклоронімами, засвідченими пісен-
ним матеріалом українсько-польського, українсько-
словацького, українсько-угорського, українсько-
білоруського, українсько-російського, українсько-
румунського, українсько-молдавського погра-
ниччя, здійснивши відповідно їх картографува-
ння, можна було б з’ясувати просторову глиби-
ну та давність взаємодії мов на ономастичному 
рівні. Говорячи про напрями лінгвістичного карто-
графування в Україні, П. Ю. Гриценко зауважив, 
що „досі не охопленими регіональним карто-
графуванням залишаються Підляшшя, Берес-
тейщина, Курщина, Кубань..., території давнього 
поселення українців, відповідно – давнього 
функціонування українських діалектів” [5, с. 77]. 
У ХХ ст., особливо в другій його половині, 
українці згаданих вище етнічних земель зазнали 
потужних асиміляційних процесів, а їхні систе-
ми найменування поготів. Отож, нерідко саме 
фольклорні записи ХІХ – поч. ХХ ст. є чи не 
єдиним джерелом як дескриптивного, так і кар-
тографічного опрацювання історичного антро-
понімікону етнографічних районів України, що 
опинилися за межами української держави. 

Вивчення топонімів на основі фольклорних 
фіксацій регіональних варіантів географічних назв 
доволі обмежене, оскільки лише невелика їх кіль-
кість має у фольклорі загальнонаціональне поши-
рення. Цікавою є, наприклад, фіксація хороніма 
Русь, Рус-край на позначення підавстрійської 
України на противагу підросійській у буковин-
ських народних піснях із записів Ю. Федьковича: 

Гой, цісарю, ти наш капітане, 
Пусти ж ти нас в Польшу за ляшками! 
Бо ті ляшки зрадливії люде, 
Зрадять Рус-край, та й Русі не буде! 
До речі, стосовно Буковини, як і інших західно-

українських земель, назву Україна офіційно по-
чали використовувати лише по Другій світовій 

війні. У співанці-хроніці із записів початку ХХ ст. 
з Галичини читаємо: І сам плакав панотець, що 
невинно загинув, / Що вже руску Україну навіки 
покинув. Як бачимо, щоб хоронім Україна сприй-
мався однозначно і для галичанина, необхідним 
є уточнення – руска. Можливо, саме на позна-
чення Західної України вжито у щедрівці з Новго-
родсіверщини в записах Б. Грінченка хоронім 
Руска зямля: 

Обізвався молодець: 
Я споймаю, я осідлаю, 
Да поїду в Руску зямлю, 
Возму собі русяночку-паняночку. 
Загалом назви сіл, міст і містечок, рік і гір, 

етнічних земель та країн фіксовані у фольклор-
них творах доволі часто. Зауважимо лише, що 
записи з одних регіонів інтенсивно послугову-
ються топонімами, з інших – значно рідше. 
Наразі не можемо відповісти однозначно, чим 
це спричинене: можливо, мобільністю населе-
ння певного регіону, його контактами із сусід-
німи землями, давніми торговельними зв’язка-
ми, способом життя, особливостями ведення 
господарства, етнічним складом тощо. 

В аналізованих нами фольклорних матеріа-
лах вирізняємо також кілька груп ойконімів: 

1. Географічні назви, що локалізують події, 
про які йдеться у фольклорному творі, кваліфі-
куємо як регіональну топонімію. Вона включає 
переважно назви сіл, містечок і міст та їх 
передмість: 

• у записах з Буковини засвідчені Василеве, 
Дубівці, Шубранець, Віжниця, Кіцмань, Путилів, 
Сучава, Коломия, Львів, Чернівці, Садиґура; 

• у записах з Гуцульщини – Ворохта, 
Жаб’є, Косів, Кути, Ростоки;  

• у записах з Лемківщини – Білична, Ізби, 
Мурава, Червениця; 

• у записах з Полісся – Мужичі, Хворостів, 
Берестя, Глухів, Ковель, Ніжин, Луцьк; 

• у записах з Тернопільщини – Богородчани, 
Бучєч, Делятин, Заболотів, Зарваниця, Кути, 
Мишин, Отинія, Заліщики, Коломия, Львів (Ільвів), 
Новий Торг, Снятин, Станіслав, Сянок, Тарнопіль;  

• у записах з Харківщини, Дніпропетров-
щини, Сумщини – Пурхівка-слобода, Одес, Пол-
тава, Харків; 

• у записах з Київщини, Полтавщини, Чер-
нігівщини, Поділля: Дергач, Дешево, Кутик, 
Лихвин, Оленівка, Сичівка, Сокиринці, Сороки, 
Страдниця, Богослав, Гайсин, Кременчук, Лебе-
дин, Лубни, Немирів, Ніжин, Полтава, Прилуки, 
Харків, Хорол, у Києві на Подолі та ін.  

Так, у веснянках з Хмельниччини та Київ-
щини співають: А у Губчі серед села там стояло 
дівок сорок...; Помандрував козаченько з Лубен 
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до Прилуки,/ За ним іде дівчинонька здіймаючи 
руки...; у купальській пісні із Садків на Терно-
пільщині: Ой літав соколонько через наші Сад-
ки…; а в жартівливій з Прилуччини: Куплю тобі 
черевички в Прилуці на Йвана./ Ой в Прилуці 
купував, в Пирятині підкував… 

Серед виокремлених нами ойконімів є такі, 
що називають місця ярмарків: на ярмарочок – 
на Новий торг; у Сяноці на ярмарці (записи 
з Тернопільщини); Ой у Слуцьку на риночку 
(з Полісся); осередки релігійного та культур-
ного життя :Гой піду я у Сочаву ба й на прощі! 
(з Буковини); з славного міста Львова (з Полі-
сся); у Кієві грім загримів (із Запоріжжя); війсь-
кову службу тощо. Наприклад, у рекрутських/жов-
нірських піснях з різних регіонів України співа-
ють: Ой лишив я кучерики у Хусті на ґанку (із 
Закарпаття); Я кучерики любила з малої дитини, 
що в Кіцмани облетіли за квадра години (з Буко-
вини); А учора ізвечора прийшла карта з Гай-
сина (з Вінничини). Ми погоджуємося з Н. Пас-
тух, що „кожен регіон має свій топонімний „репер-
туар”, яким маркуються найважливіші точки того 
чи іншого етнографічного району” [12, с. 510]. 
Згадані вище власні назви у фольклорі є важли-
вим засобом самоідентифікації, не менш важли-
вим, ніж ім’я та прізвище [19, с. 187]. 

Частина фольклорних географічних назв – 
це найменування адміністративно-культурно-
економічних осередків, регіональних і націо-
нальних: Київ, Львів, Відень, Варшава, Коломия, 
Немирів, Харків, Чернівці і т. д. Деякі з них, зо-
крема Львів і Київ, за спостереженнями Н. Пас-
тух на матеріалі весільних пісень, використано 
у піснях майже всіх регіонів України [12, с. 511]. 
Подібна тенденція зберігається, як засвідчили 
наші дослідження, у пісенному фольклорі, взя-
тому в повному обсязі. 

Картографування фольклорної онімії дало б, 
гадаємо, підстави для висновків про особливості 
фольклорної картини світу українця залежно 
від місця народження та проживання. Доволі 
показові в цьому плані також хороніми. Якщо 
уявлення буковинця про світ окреслено влас-
ними назвами Німеччина, Угорщина, Польща, 
Волощина, Молдовица, Італія, Поділля, Загір’я, 
то світ галичанина – Німеччина, Туреччина, 
Польща, Венгри (Угри), Прусія, Буковина, Поді-
лля, Підгір’я, світ мешканця центральних тере-
нів України – Волинь, Крим, Польща, Воло-
щина, Молдова. 

Хочемо звернути увагу на фіксацію фольклор-
ними текстами з усіх майже без винятку укра-
їнських земель, окрім назв Киів, Львів, також 
астіоніма Краків і хороніма Польща, які вжи-
ваються в обрядових піснях, що свідчить не 

лише про давні торговельні зв’язки, а й про їх 
символічний вимір. Вважаємо, що опрацьова-
ний в повному обсязі та відповідно картографо-
ваний фольклорний ономастикон (не лише 
український, але й польський) підтвердив би 
наші попередні спостереження про тісні куль-
турні зв’язки давніх Польщі й України, значно 
давніші й глибші, ніж з іншими сусідніми краї-
нами, тому що географічні назви, засвідчені 
українським фольклором, сягають углиб поль-
ських теренів, незалежно від сучасних адмі-
ністративно-державних поділів. 

Окрім того, фольклорна онімія показує ви-
разне внутрішньоукраїнське тяжіння, навіть на 
тих споконвічних українських землях, які три-
валий час перебували у складі інших держав. 
Наприклад, на Покутті функціонують тексти з 
астіонімами Киів, Берестечко, в Галичині – 
Київ, Біла Церква, на Закарпатті – Київ, Крим, 
Буковині – Крим, і в усіх регіонах без винятку 
зафіксовано хоронім Україна (йдеться про за-
писи фольклору ХІХ – початку ХХ ст.). Щодо 
останнього маємо ще кілька спостережень. Як 
ми вже зауважували, на західноукраїнських 
землях спадкова назва Русь, рівно як і русин, 
руський, місцевим українським населенням збе-
рігалася найдовше, до першої половини ХХ ст. 
Отож, не дивно, що в піснях з Галичини, Буко-
вини, Закарпаття, Західного Полісся та ін., не 
кажучи вже про Лемківщину, Холмщину, Під-
ляшшя, Надсяння, співається: в далеку Україну; 
аж заграю, буде чути аж на Україну; гей їхав 
козак з України; Усіх поховали у одній могилі,/ 
Так, як колись козаченьків та на Україні; Та 
підемо на Вкраїну шукати гаразду. Однак фольк-
лорні тексти з Волині, Полтавщини, Черкащи-
ни, Харківщини теж містять подібні вживання 
хороніма: Ой заїхав козак та з Україноньки; 
Стелеться мені на Вкраїну дорога; Ой піду, 
молод, / На ту Україну / Щастя, доленьки шу-
кати; Та йди на Вкраїну, там знайдеш дівчину; 
Сідлає козак коня вороного / Та й їде на 
Вкраїну; Ой десь у мене на тій Україні / Отець 
і рідная мати. Представлений картографічно, з 
урахуванням не лише просторової, але й жанро-
вої локалізації, смислових відтінків, цей мате-
ріал підтвердив би висловлені М. Худашем мір-
кування про генезу хороніма Україна. Учений 
вважає, що назва Україна починає вживатися з 
ХV ст., „а особливо з ХVІ ст. стосовно не всієї 
колишньої Русі, а лише стосовно її колишніх 
прикордонних східних, південно-східних та пів-
денних територій, що збіглися в основному з 
територіями тодішніх Київського та Брацлав-
ського воєводств, або, інакше кажучи, з тери-
торіями, на яких, починаючи з кінця ХV ст., 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 72 

активно й динамічно зростало і розвивалося 
українське козацтво... Про ці землі, як про 
Україну, а не Русь, ширилася слава у фольк-
лорі” [16, с. 681]. 

Загалом картографування фольклорних топо-
німів лише увиразнило б те, що попри багатовікову 
бездержавність і розірваність між різними імпе-
ріями етнічні українські землі зберігали сильні зв’яз-
ки і тяжіння одне до одного, що, зрештою, за-
безпечило постання незалежної України, хоча, як 
показують фольклороніми, у межах значно вужчих 
за терени, здавна замешкані українцями. 

Стосовно потамоніма Дунай, то його не все-
українська і навіть не всеслов’янська, а євро-

пейська поширеність у фольклорних текстах 
спонукає звернутися до порівняльних студій. 
Картографування, яке б покривало мови цілого 
континенту, відтворюючи при цьому особли-
вості кожної з мов, допомогло б виявити межі 
поширення потамоніма та його варіантів, ви-
раження ним різних символічних значень, що 
дало б можливість українським мовознавцям 
вияскравити концептуальні основи української 
ономастичної картини світу, виявити її зв’язки 
як з іншими слов’янськими, так і індоєвропей-
ськими топонімними системами загалом, уви-
разнюючи не лише проблему міжмовних кон-
тактів, але й етногенезу слов’ян. 
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The article deals with the reasons for the application of method of mapping for studies of proper names that 

are used in folklore, in particular in songs. Possible application of the method is discussed in the article. 
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ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ІМЕННОЇ СИСТЕМИ СЛОВОЗМІНИ 
ГОВІРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

З природою розвитку мови місцеві говірки 
заховують риси, властиві різним етапам чи ста-
діям еволюції мовних явищ – вихідні, а також 
проміжні форми. У різних говірках і якість, і 
кількість таких реліктових, чи пережиткових, 
явищ різна. Для історичного порівняння особ-
ливо багато цінного матеріалу дають ті говірки, 
які порівняно з іншими зберегли багато тради-
ційних елементів, тобто так звані архаїчні діа-
лекти. Як правило, такими архаїчними діалекта-
ми найчастіше виявляються окраїнні, чи лате-
ральні, діалекти, які звичайно зазнають тих ін-
новаційних процесів із деяким запізненням по-
рівняно з іншими. У діалектах, як відомо, мо-
жуть зберігатися давні форми словозміни і 
виникати нові. Саме тому говіркові особливості 
є матеріалом для пояснення змін, що відбува-
ються на різних етапах розвитку мови.  

Серед українських говірок до числа архаїч-
них належать, наприклад, карпатські (бойків-
ські, закарпатські, лемківські), гуцульські, буко-
винсько-покутські, поліські та ін. До територій 
з діалектними ознаками архаїчності належить 
Північна Буковина. Незважаючи на довготри-
вале контактування українських говірок Буко-
вини з іншими говірками української мови та 
іншими мовами, саме тут можна почерпнути 
чимало реліктових явищ слов’янської давнини, 
які чітко репрезентують діалектні особливості, 
що, за висловом К. Германа, „є живими свідка-
ми історії мови, часто більш переконливими, 
красномовнішими, ніж могили, кістки та зброя” 
[10, с. 3]. 

У мовознавчому аспекті українські говірки 
Північної Буковини належать до найбільш зди-
ференційованих не тільки в лексиці, фонетиці, 
але й граматиці. Їх вивчення представляє знач-
ний науковий інтерес. Така специфіка досліджу-
ваних говірок пояснюється певними історични-
ми й економічними умовами життя буковинців. 

Однією з перших наукових розвідок про буко-
винські говірки Буковини, слід вважати працю 
І. Верхратського „Дещо до говору буковинсько-
руського” [5], що була опублікована в 1908 ро-

ці. Учений розглянув у ній деякі фонетичні та 
морфологічні особливості українських говірок 
сіл Кимполунг, Руська Молдовиця, Рус Бовл у 
Південній Буковині. 

Об’єктом наших спостережень є словозміна 
українських говірок Північної Буковини, що 
здавна привертає увагу таких дослідників, як 
В. Німчук, П. Гриценко, Ф. Жилко, С. Бевзенко, 
А. Залеський, К. Герман, К. Лук’янюк, В. Лима-
ренко, С. Ніколаєв, М. Леонова, В. Прокопенко, 
В. Бузинська та ін.  

Особливості словозміни в українських говір-
ках різних діалектів відбито у дослідженнях 
В. Німчука, М. Сюська, П. Чучки, Й. Дзендзе-
лівського (закарпатські говірки); В. Логвин (го-
вірка правобережної Наддністрянщини); М. Пере-
тятька (волинсько-поліські говірки); В. Ващен-
ка, О. Маштабей (полтавські говірки); П. Ли-
сенка, І. Матвіяса, А. Могили, Л. Рябець (середньо-
наддніпрянські говірки); І. Ощипко і М. Зубри-
цької (бойківські говірки); В. Чабаненка, Я. На-
гіна, В. Дроздовського, Т. Шевченка і А. Мукан 
(степові говірки); П. Лизанця (українські говір-
ки Пінщини); Д. Бандрівського, Г. Шила, В. Ли-
маренко, І. Пагір’я, П. Приступи і К.Германа 
(говірки галицько-буковинської групи). 

Проблемі добору діалектного матеріалу з 
граматики українських говірок, опису їх мор-
фологічних і власне словозмінних особливос-
тей було присвячено праці, вміщені в ряді збір-
ників: „Українська діалектна морфологія” (1969 р.), 
„Структура українських говорів” (1982 р.), „Фо-
нетична, морфологічна і лексична система укра-
їнських говорів” (1983 р.), „Структура і розви-
ток українських говорів на сучасному етапі” 
(1983 р.), „Структура і семантика мовних оди-
ниць” (1985 р.), „Структурні рівні українських 
говорів” (1985 р.). 

Тривалий час описи словозміни імен у говір-
ках мали місце у працях І. Верхратського „Про 
говір долівський” (1900 р.) [3], „Про говір га-
лицьких лемків” (1902 р.) [4], „Говір батюків” 
(1912 р.) [6] та ряді інших, де використано ре-
презентативний підхід до опису словозміни. 
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Автор на підставі великого мовного матеріалу 
визначив фонетичні, морфологічні, синтаксичні 
особливості досліджуваних діалектів, навів зра-
зки живого мовлення, короткі списки діалект-
них слів. Опис особливостей словозміни дослід-
ник подав у вигляді констатації певного від-
мінкового закінчення іменника, принагідно вка-
зуючи на частоту вживання зафіксованих пара-
лельних флексій; так у праці „Про говір гали-
цьких лемків” автор звернув докладну увагу на 
словозміну іменника, прикметника, числівника, 
проте лише для окремих з них подав пара-
дигми, а в більшості випадків обмежився кон-
статацією формальних відмінностей зафіксова-
них словоформ у порівнянні із нормативними. 

Значно ґрунтовнішим є дослідження І. Пань-
кевича „Українські говори Підкарпатської Руси 
і суміжних областей. І. Звучня і морфологія” 
(1938) [29], у якому автор на підставі великого 
діалектного матеріалу із залученням свідчень 
реґіональних пам’яток визначає фонетичні і 
морфологічні риси середньозакарпатського, лем-
ківського і суміжних діалектів, встановлює їх 
межі. Дослідник не просто констатував певні 
відмінкові флексії та вказав на частоту вжи-
вання паралельних флексій, а й подав комен-
тарі до відзначених давніших форм, до геогра-
фії поширення засвідчених форм у межах За-
карпаття, зіставив зафіксовані форми з матеріа-
лами інших говорів. У монографії широко пред-
ставлено зразки живого мовлення окремих гові-
рок, у яких реалізовані відзначені в описах 
словоформи. Порівняно з іншими монографіч-
ними описами словозміни праця І. Панькевича 
стоїть ближче до праць відносно повних, де 
зафіксовано класичні описи словозміни.  

У завдання системного вивчення діалектної 
мови входить і з’ясування особливостей діа-
лектної словозміни, оскільки в ній, як і в фоне-
тиці чи лексиці, виявляється специфіка кожної 
говірки. В українських говірках зберігаються як 
давні елементи морфологічної будови, так і ін-
новаційні, які вже поширилися на значних те-
риторіях. Нові елементи сягають різних етапів 
мовного розвитку, що передбачає їх розгляд не 
лише на сучасному зрізі, а й в історичній 
ретроспективі. 

У працях С. Бевзенка, І. Керницького, Л. Са-
мійленко, С. Самійленка, Г. Воронич, О. Маш-
табей, В. Передрієнка, Г. Стрільчук, Т. Бичко-
вої про словозмінну систему за пам’ятками ок-
ремих регіонів і різних часових зрізів знаходи-
мо переконливі свідчення того, що українські 
пам’ятки відображають процеси формування 

норм у системі словозміни та історичні зміни у 
розвитку української мови.  

У фундаментальних дослідженнях історії мор-
фологічної будови української мови Н. Прилип-
ко подано ґрунтовний аналіз щодо словозміни 
імен, зокрема, прикметника, числівника на син-
хронному зрізі, однак в багатьох випадках роб-
ляться й історичні зіставлення, аналіз форм.  

У працях С. Бевзенка здійснено аналіз істо-
рії відмінювання не тільки за даними писемних 
пам’яток, але й із залученням свідчень україн-
ських говорів.  

Питання взаємодії діалектної словозміни зі 
словозміною літературної мови, дію аналогіч-
них процесів сучасної системи відмінювання 
розглядає у ряді праць І. Матвіяc – це „Іменник 
в українській мові” [25], „Взаємодія основ з 
твердими і м’якими приголосними у відмінко-
вій парадигмі іменника” [26], „Називний, ро-
довий, давальний і місцевий відмінки однини 
іменників І відміни” [21], „Орудний відмінок од-
нини іменників І відміни в українській мові” [22], 
„Форми множини іменників І відміни в україн-
ській мові” [23], „Форми іменників ІІІ відміни в 
українській мові” [24], „Форми іменників IV від-
міни в українській мові” [20] та ін. 

Базою для нашої спроби встановити та ви-
явити особливості словозміни українських гові-
рок Північної Буковини в лінгвогеографічному 
аспекті є праця К. Германа „Атлас українських 
говірок Північної Буковини. Словозміна. Служ-
бові слова” [12]. У цій праці репрезентовано 
морфологічний аналіз граматичних форм імен-
ників, прикметників, числівників досліджува-
ної території в лінгвогеографічному аспекті, 
описано особливості категорій роду, числа і 
відмінка, а також причини появи діалектних 
змін та їх територіальних ізоглос. 

У працях К. Германа широко застосовано 
прийом лінгвогеографічного вивчення діалект-
них явищ. Підсумком багаторічної праці вчено-
го з фонетики та морфології буковинських гові-
рок є його двотомна праця „Атлас українських 
говірок Північної Буковини. Фонетика, фоноло-
гія” [11], „Атлас українських говірок Північної 
Буковини. Словозміна. Службові слова” [12], де 
визначені ареали поширення, ізоглоси розмежу-
вання всіх варіантів парадигм словозміни час-
тин мови, в тому числі й іменних (іменника, 
прикметника, числівника), а також зазначені 
різновиди форм службових слів буковинських, 
гуцульських та подільських говірок південно-
західного наріччя української мови на території 
Чернівецької області та суміжних земель. Його 
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праці присвячені проблемі словозміни – це 
„Имена прилагательные в системе восточно-
славяно-молдавских языковых заимствований” 
[7], „Словозміна іменників українських говірок 
Буковини” [14], „Система відмінювання імен-
ників ІІІ відміни в українських говірках Буко-
вини” [15], „Залишки форм двоїни в україн-
ських говірках Північної Буковини” [13], а та-
кож „Походження та класифікація українських 
говірок Північної Буковини” [8], в якій також 
цікаво досліджено походження етноніма гуцул і 
топоніма Гуцульщина, „Українські говірки Буко-
вини” [9] та ін.  

На рівні сучасної української літературної 
мови опис закономірностей будови словозмін-
ної системи здійснила Л. Комарова. Так, на-
приклад, для побудови повної морфологічної 
класифікації словозмінних парадигм іменників 
дослідниця визначила ознаки, які характеризу-
ють словоформи і парадигми; це 1) набір флек-
сій; 2) морфологічна структура основи; 3) схе-
ма наголосу (акцентуації). Сукупність усіх екві-
валентних між собою словозмінних парадигм 
утворює парадигматичний клас. 

Дослідження Л. Комарової „Якісні і кількіс-
ні характеристики системи словозміни в сучас-
ній українській мові” [18] здійснене на основі 
словоформ, які відповідають нормам сучасної 
української літературної мови. Діалектна ж 
мова виявляє певні особливості у словозміні. 
Відмінності діалектів на морфологічному рівні 
зумовлені нерівномірністю розвитку морфоло-
гічної структури української мови в її терито-
ріальних виявах. 

Дослідження М. Зубрицької „Бойківська імен-
никова словозміна” [17] показало, що згадані 
говірки у словозміні іменника зберігають арха-
їчні риси; у різних говірках виділяється неодна-
кова кількість типів словозміни; ті самі лексеми 
можуть належати до типів відмінювання у різ-
них говірках. У цій роботі знайшла підтвер-
дження думка про необхідність врахувати ха-
рактер кінцевого приголосного основи іменни-
ка (твердий, м’який, шиплячий), належність 
іменника до певного граматичного роду (чоло-
вічий, жіночий, середній), окремого розгляду 
заслуговують однинні і множинні іменники, а 
також ті, які виявляють хитання у віднесеності 
до певного граматичного роду. 

Систематизації та лінгвістичній інтерпрета-
ції явищ граматичної аналогії в діалектній 
словозміні іменника присвячене дисертаційне 
дослідження Н. Бекеш „Граматична аналогія в 
говорах української мови: Словозміна іменни-

ків” [2], у якому з’ясовано основні напрями та 
причини дії аналогії у формуванні відмінкових 
форм іменників; встановлено типи граматичної 
аналогії та їх продуктивність на загальноукра-
їнському мовному тлі; досліджена географія пев-
них типів аналогії; виявлено спільні та відмінні 
морфологічні риси на рівні субстантивної слово-
зміни. У цій та ряді інших праць Н. Бекеш на 
матеріалі іменникової діалектної словозміни по-
казала динаміку дії граматичної аналогії, про-
слідкувала історію вивчення цього питання в 
українському мовознавстві, довела, що грама-
тична аналогія сьогодні залишається одним із 
важливих морфологічних чинників у визначен-
ні напрямків еволюції словозміни іменника. 

Дисертаційне дослідження Л. Рябець „Слово-
зміна іменників в говірках центральнополісько-
середньонаддніпрянської суміжності” [33] є зраз-
ком опису системи субстантивної словозміни 
говірок перехідної між середньополіським та 
середньонаддніпрянським говорами зони, ви-
значення словозмінних типів іменників у окре-
мо взятих говірках центральнополісько-середньо-
наддніпрянської суміжності. Авторка роботи 
проводить системний опис субстантивної слово-
зміни говірок перехідної зони. 

Досить грунтовне дослідження Т. Токар „Сис-
тема словозміни українських говорів Боснії” 
[34] в синхронному описі словозмінної системи 
українських переселенських говірок Боснії, де 
автор простежила, як відбувається взаємодія 
української мови, представленої говірками, з 
сербохорватською мовою на рівні словозміни, 
виявила результати взаємодії українських гові-
рок в іншомовному оточенні. При дослідженні 
у роботі вихідними („матерніми”) говірками 
виступають давно сформовані наддністрянські 
та волинські говірки південно-західного діа-
лектного типу, що стали основою для сучасних 
українських говіркових груп Боснії. 

Розгляд проблеми словозміни також частко-
во розкрито у кількадесятилітніх грунтовних 
дослідженнях про українську мову в її лемків-
ській, бойківській, надсянській, наддністрян-
ській, холмсько-волинській та підляській діа-
лектних формах Польщі відомим славістом 
М. Лесівим працею „Українські говірки у Поль-
щі” [19]. 

Чимало свідчень про давніші етапи розвитку 
своєї структури зберегли досі українські говір-
ки Румунії на різних структурних рівнях. Це 
переконливо засвідчують описані І. Робчуком 
лексика, фонетика та граматика цих говірок. 
Праці І. Робчука (частина з них підготовлена у 
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співавторстві з проф. М. Павлюком) відбива-
ють пошуки прийомів точного відтворення го-
вірок як діалектних систем. У дослідженнях 
М. Павлюка та І. Робчука „Словозміна іменни-
ків в українських говірках румунської Добру-
джі”, „Вивчення українських говірок Румунії. 
Словозміна”, „Вивчення українських говірок Ру-
мунії. Морфологічні особливості говірки с. Ма-
рицеї Сучавського повіту” [32], щодо субстан-
тивної словозміни, спостерігаємо відхід від тра-
диційного методу опису іменників; дослідники 
визначають типи відмінювання, класи і підкла-
си на підставі парадигматичного принципу і 
вказують на основні зв’язки, що встановлю-
ються між елементами (флексіями) системи від-
мінювання. Тип відмінювання іменників харак-
теризується відповідною системою відмінкових 
закінчень. У межах типу відмінювання виділя-
ються менші групи – класи, а в класах – під-
класи. І. Робчук не обмежує свої граматичні 
описи розрізненими чи поодинокими свідчен-
нями; визначальна риса його праць – системне 
представлення граматики говірок, намагання 
подати словозміну як парадигматичну цілість. 

Цілий ряд статей і розвідок присвячено 
окремим питанням про числівники як в літе-
ратурній мові, так і в діалектах, серед них – 
місце числівника в системі частин мови, його 
морфологічна структура (Н. Прилипко „Дробо-
ві числівники в українських говорах” [30], 
„Збірні числівники в українських говорах” [31], 
Д. Баранника „Морфологічні особливості чис-
лівників” [1], М. Онишкевич „Категорія роду і 
числа числівників два-чотири в західній частині 
говорів української мови” [28]), частково за-
торкуються й особливості словозміни числівни-
ків у працях Й. Дзендзелівського „Спостере-
ження над системою числівників говірок Закар-
патської області” [16] та В. Німчука „Словотвір 
числівників у верхньонадборжавських говір-
ках” [27] та ін. 

Лінгвогеографічне дослідження буковинських 
говірок на морфологічному рівні (особливості 
словозміни) додає нову інформацію в розв’язання 
проблеми становлення цих говірок та мовлен-
нєвої диференціації південно-західного наріччя. 
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ОПИС ОСОБЛИВОСТЕЙ ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК 

У МОВОЗНАВЧИХ ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА В. СІМОВИЧА 
 

Як відомо, діалектологія виокремилася в 
окрему науку лише на початку ХХ ст., а до того 
діалектологічні явища розглядали лише як від-
хилення від тих мовних форм, які вважалися 
літературно нормативними. Серед розділів мово-
знавства діалектологія вважається однією із най-
пізніших за часом створення. 

Роки інтенсивної наукової праці відомого 
мовознавця Василя Сімовича припадають якраз 
на початок ХХ ст. І хоча він не написав спе-
ціальних праць, присвячених говорам україн-
ської мови, роботи В. Сімовича з мовознавства 
зачіпають і ті моменти, які пов’язані з діалект-
ною основою української мови. Праці вченого 
вирізняються тим, що в них подаються числен-
ні зіставлення літературної та говіркової мов-
них форм, щедрі коментарі та поради щодо 
вживання слів та зворотів української мови. 

Багатство діалектних форм В. Сімович вва-
жав радше позитивним явищем: „Як усі мови, 
має й українська мова і свою письм ен -
ницьку  мову, має і свої г ов ірки . Великий 
простір заселений українським народом і, зда-
валося б, багацько в українській мові говірок. 
Звичайно, говірки є, але як на такий великий 
простір, то їх розмірно мало . Із тих говірок 
вирізняється мова закарпатських українців, де-
які галицькі й буковинські говірки (Гуцули, 
Лемки, Бойки, Підгіряни), мова Поліщуків і 
мешканців північної Чернігівщини. А так, у ці-
лому, ще трошечки своєю мовою вирізняються 
хіба що західноукраїнські говірки (галицькі, 
західно-волинські, західно-подільські). Зрештою 
ж, одна говірка п ов ол ень ки ,  неп ом і тн о  
переходить у другу. Через те воно не диво, що 
українська письменницька мова зрозуміла скрізь 
на цілому просторі України” [6, с. 13-14]. 

Мета нашої роботи полягає у висвітленні 
особливостей гуцульського говору за працями 
Василя Сімовича. 

В. Сімович завжди виділяв Гуцульщину, її 
діалектні колоритні мовні вияви. Окрім того, 
безпосереднє ставлення до Гуцульщини вияв-
лялося й у родинних зв’язках В. Сімовича. 

Анна-Галя Горбач згадує, що племінниця 
вченого Марія Ясеницька [мама якої походила з 

давнього гуцульського роду Лисинецьких й бу-
ла одружена зі старшим братом В. Сімовича 
Михайлом] впродовж життя підтримувала тісні 
дружні взаємини з В. Сімовичем [7, с. 437-438], 
а сам він часто гостював на Гуцульщині: „Я 
собі пригадую, що в липні чи серпні 1900 р. в 
домі о. Ємануїла Лисинецького в гуцульському 
селі Космачі, де я тоді пробував, зав’язалася 
була дуже цікава дискусія з приводу таких 
новел Черемшини: „Злодія зловили”, „Св. Ми-
колай у гарті” та „Основини”, та що шешор-
ський панотець Рогожинський дуже ними за-
хоплювався” [8, с. 620]. 

У працях В. Сімовича не знаходимо нама-
гання викорінити чи замінити діалектні форми, 
навпаки, багатство гуцульських говірок вража-
ло науковця: „Коли оцінювати цей переклад 
[переклад В. Кміцикевича твору Шіллера „Віль-
гельм Тель” – прим. авт.] із теперішнього стану 
нашої мови, коли мати на увазі сьогочасного 
читача, який може мати в руках Грінченків 
переклад „Теля” в дуже добрій, дбайливій ре-
дакції Дмитра Загула – то навряд чи він може 
нас задовольнити. На всякий спосіб над ним 
треба б іще дуже багацько напрацюватися. Але 
ж на свій час для західноукраїнського читача 
він був і задовільний, і таки гарний, і Франко з 
чистим серцем міг „поручити його громаді”. 
Прикметна для перекладу наша говорова, гір-
ська (гуцульська) лексика, гірські форми, яки-
ми перекладач хотів „зльокалізувати” дію, від-
дати словами, що вона відбувається в горах, 
хоч не у швайцарських, але – в горах. Тим-то 
ви найдете в перекладі такі слова: цара, мар-
жина, джуркало, шпиця, барда, борва йде і 
т. д.; почитаєте такі форми, як спасли-м (спасли 
ми) полонину; ратуйте ми житє; перевезіть 
мя…, такі фрази, як: нанесло старосту; по-
ратував бим чоловіка, але неспосіб; як займете, 
то ще його ймете; простибі матимете і т. д. 
<…> Ні – мова перекладу дуже цікава й дуже 
багата, і для людини, що за такими речами 
стежить, чиста розкіш його прочитати ще й 
тепер” [8, с. 747]. 

Навіть у спогадах „Перед 20 роками” (1939), 
де В. Сімович ділиться враженнями своєї ро-
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боти в таборах полонених, він використовує 
колоритний гуцульський вислів: „Новий Рік 
<…> в Берліні стрічали в не дуже ясних на-
строях. Скрізь почувалась якась „невстіч”, ска-
зати б по-гуцульському…” [8, с. 792]. У літера-
турознавчій праці „Сімсот п’ятдесят років 
тому” (1935), аналізуючи київський літопис 1185 р., 
В. Сімович порівнює давню лексему молнії з 
українським словом блискавиці, наголошуючи, 
що на Гуцульщині використовується форма 
мовня б’є, тобто блискає [8, с. 499-500]. 

У виданні „Кобзаря”, що його готував до 
друку В. Сімович [10], містяться коментарі до 
творів Тараса Шевченка, серед яких знаходимо 
й вказівки на лексичні особливості гуцульських 
говорів. Учений звертає увагу на наступні лек-
семи: челядь – „жіноцтво” [11, с. 126], плече – 
„чашовина ярма у волів”, підгорниця – „підгір-
ля”, смики – „снізки” [11, с. 181], деревище – 
„труна” [11, с. 231], облаз – „урвище” [11, с. 237], 
городник – „заступ” [11, с. 262], ковтки – „сереж-
ки” [11, с. 300], притикач – „притика” [11, с. 306]. 

Та все ж найголовнішим внеском В. Сімо-
вича у дослідженні гуцульських говірок, є, на 
нашу думку, вивчення мови Юрія Федьковича – 
письменника, що одним із перших почав вводи-
ти у свої твори гуцульські мовні форми. В. Сі-
мовичеві належить ретельний аналіз мовних 
форм творів Ю. Федьковича, визначення голов-
них рис у фонетиці, морфології, лексиці та 
фразеології. За оповіданнями Ю. Федьковича 
В. Сімович уклав словничок, який додано до 
редакційних заміток. 

Для пояснення обрано слова і вислови, що 
відображали специфіку гуцульського побуту, 
мови, вірувань і обрядів, ландшафтні особли-
вості природного середовища. У словничку зна-
ходимо лексику на позначення реалій гуцуль-
ської обрядовості і звичаєвості: вíно – „прида-
не”; завити (завинути) – „покрити (невінчану 
дівчину)”; князь – „молодий на весіллі”; колачин-
ня – „час після весілля, коли новоженцям дають 
гостинці (четвертого дня)”; сабáш – „забава, 
угощення, танці (пор. сабаш грати, сабаш пла-
тити)”; храм – „празник, свято”; клик виклика-
ти – „гуцульські чари відмовити – як хтось 
кинув на когось погане слово, закляв когось”. 

В описі побутових предметів В. Сімович по-
дає не тільки окремі слова-синоніми для їх на-
зивання, а й важливі, надзвичайно цікаві й для 
сучасного читача, деталі щодо особливостей їх 
виготовлення, призначення: браний рушник – 
„збираний у складки, складений у збірки”; бра-
ний пояс – „плетений із маленьких ремінців”; 
ґердан – „насилюване взорами дрібненьке на-

мисто, пришите опісля на стьожку; носять ґер-
дани то на шиї, то на голові”; ґуґля – „довгий 
зверхній одяг із білого сукна”; жировані по-
рошниці – „прикрашений узорами та оздобами з 
мусянжових дротиків”; ліліткú – „жовті чи білі 
округленькі бляшечки, що їх нашивають на ви-
шиття”; монéство – „намисто з монет, що його 
носять дівчата на шиї (зґарда)”; ногавиці – 
„штани”; όпинка – „хвартух, що його носять 
гуцулки (їх буває дві: одна спереду, друга 
ззаду) – замість спідниці”; прόшивка – „комір (у 
кептарі)”; сардак – „сукняний зверхній одяг”; 
стусόваний (капелюх) – „з підрізаними криса-
ми, а то й без крис”; топірець – „ціпок (палиця) 
із ручкою в формі сокирки, багато різблений і 
висаджуваний цятками й мосяжем”; чéрес – 
„шкуратяний пояс, що його носять чоловіки”; 
зсипати (топірчик) – „збивати, зробити”; на-
саджувати (ніж) – „викладати намистечком, 
чи узористим деревом, різьбити”; сипаний (пер-
стень) – „кований, вирізьблений”. 

Важливі для розуміння значення слова ко-
ментарі В. Сімович додає і при назвах осіб, у 
тому числі й за спорідненістю і свояцтвом: 
вуйко – „дядько (на Буковині без ріжниці, чи 
брат батька, чи брат сестри, чи сестрин чоло-
вік)”; ґазда – „хазяїн, господар”; передній ґазда – 
„багач”; ґаздиня – „хазяйка”; дєдьо, дєдик – 
„батько”; стариня – „батьки, старі люде”; 
стрий – „дядько (брат батька), в Федьк[овича] 
вживається в загальному значінню, для всіх 
старших людей, як на Україні – дядько (на 
Буковині цього слова немає, Федьк[ович] узяв 
його від галичан, дарма що і в Галичині в 
останньому розумінню це слово рідко де вжи-
вається; є у Франка в „Лисі Микиті”)”; калфа – 
„ватажок, воєвода”; кермáнич – „кермівничий 
дараби (плота) або човна, людина, що кермує, 
править”. Для історизма опришок подане таке 
пояснення: „розбишака, гайдамака; опришки в 
XVIII ст. нападали на панські оселі, грабили їх, 
часто віддаючи награблене бідним; у народі 
задержалося про опришків багато переказів – 
вони живуть у пам’яті гуцулів як народні герої 
(Довбуш)”. 

Особливості гірської природи та господарю-
вання в горах В. Сімович розкриває при пояс-
ненні таких слів: дівинá – „пільна квітка, висо-
ка, жовто цвіте, зветься ще декуди „царська 
свічка”; косúця – „1. квітка; 2. пір’я півня, що 
вигинається луковато; 3. промінь течива, що 
луковато виприскує звідкілясь”; чічка – „квіт-
ка”; плай – „стежка в горах почерез ліси”; по-
лонина – „місце, в горах, де пасуть товар”; 
строминá – „стрімка гора”; царинá – „лука, до-
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лина”; ватерка, здр[ібніле від] ватра – „вог-
нище, вогонь”; колешня – „повітка на вози (ко-
лісниця, возівня); нераз по колешнях стоїть і 
худоба (маржина)”; кошара – „загорода на 
вівці”; сегельба – „ліс, що його мають корчува-
ти й випалювати, щоб ізробити з нього поле” 
[8, с. 316-322] . 

У своїй „Граматиці української мови”, що 
вийшла двома виданнями – 1918 і 1921 р. – і 
відіграла важливу роль в утвердженні норм 
української літературної мови, В. Сімович виді-
ляє особливі ознаки гуцульських говорів на фо-
нетичному та морфологічному рівнях. 

1. На фонетичному рівні науковець виділяє 
наступні риси гуцульських говорів. По-перше, 
це ствердіння м’якого р. Як відомо, мовне 
явище ствердіння м’якого звука р унормоване, 
лише в окремих говірках існує вагання р – рь в 
кінці складу: „Після р теж ніколи м ’ яког о  
зн а ку  н е  ста витьс я , хоч у багатьох околи-
цях України (Лівобережжя, Гуцульщина, По-
куття, Буковина) воно живе і м’яко вимовляєть-
ся (пор. літер.: рямка, рятувати, рябий, буряк і 
т. д.). Треба писати: косар, а не косарь,  Харків, 
а не Харьків, тюрма, а не тюрьма” [6, с. 48]. 

В. Сімович наголошує і на невідповідності 
написання р: урядовий правопис (грінченківка) 
зазначає м’якість р, А. Кримський його не за-
значає, наприклад, книгар. В. Стефаник та Ю. Федь-
кович у своїх творах пишуть слова з м’яким 
звуком, наприклад, церькова.  

2. Іншою фонетичною ознакою, що вирізняє 
гуцульські говори, на думку В. Сімовича, є м’я-
кість шиплячих приголосних. Шиплячі звуки 
української мови тверді, але можуть в певних 
позиціях зазнавати палаталізації (перед і з h): „І 
після шиплячих – ч, ш, щ, ж – в українській 
мові ніколи н е  може  бути м’якого знаку. Ці 
шелестівки всюди тв ер д і  (тільки в деяких 
говірках, н. пр., у Гуцулів, на Підгіррі, подекуди 
на Буковині та на Київщині вони м’які” [6, с. 49]. 

Саме через таку особливість, вважає вчений, 
Г. Хоткевич свій роман про гуцульське життя 
назвав ,,Камяна душя”. Також герої В. Стефа-
ника в розмовах говорять: шьо (= що), чьис 
(= час), пічь, шьистє (= щастя). Так само пише 
І. Нечуй-Левицький: курчят, мережять, вчять 
ся та й Ю. Федькович: душя, бжьоли. 

3. Губні приголосні української мови тепер 
відомі лише як тверді звуки, вони можуть бути 
пом’якшеними в положенні перед і різного по-
ходження. В. Сімович наголошує, що колись в 
українській мові пом’якшувалися ще й губні 
приголосні, причому перед є та и також. Таке 
пом’якшення називають історичним або ста-
рим. Нині ми говоримо: 

любити, але – люблю, а тепер: люблять(мос. 
любят) 
лупити, але – луплю, а тепер: луплять (мос. 

лупятъ) 
ломити, але – ломлю, тепер: ломлять (мос. 

ломятъ) 
здоровий, але – здоровля (мос. здоровье) і т. д. 
„Є такі говірки, що такого м’якшення вж е  

не знають, н. пр.; Підгіряни, Гуцули, які гово-
рять: любю, лупю, здоровє” [6, с. 49-50]. 

У гуцульських говорах пом ’якшення  губ-
них приголосних не відбувається. Через це там 
говорять: купю, любю, ловю. Слова, саме з та-
кими формами, використовує Ю. Федькович та 
В. Стефаник у своїх творах: Я їм рога ви-
правю... Я єго ще живого захопю (Федькович – 
Ангел Хранитель). Я з Богом за барки не ловю 
си (ловлюсь)… Я на дїти дивю ся (дивлюсь), 
але я не гадаю, аби воно було чемне (В. Сте-
фаник – Кленові листки). Спю, як камінь спю 
(В. Стефаник). Таких форм теж уживати не  
можна  [6, с. 308]. 

4. В. Сімович наводить приклади, коли нена-
голошений голосний приймає протетичний, по-
передній приголосний звук. Таке явище прита-
манне для гуцульських говорів також: „Та, крім 
того, безнаголосна голосівка тра тить  св ою  
сил у  (є такі мови, в яких безнаголосні голосів-
ки просто проковт ують , н. пр., німецька) 
так, що з часом може цілком в ідпа сти . У 
нашій мові прикладів на це т еп ер  мало (ко-
лись було дуже багато), але все таки вони є. 

Відпад ненаголошених голосівок зустріча-
ються на  п оча тку  с л ів , головно відпадає і 
та и, н. пр.: 
мати –  пор. ймати (вхопити), мос. имhть 
голка – пор. игольник, гуцульськ. : иглиця, 

покут : ігла 
грати, грач, грець, грище, –  побіч: играшка, 

ігрище [6, с. 74]. 
5. У гуцульських говорах іноді зникали цілі 

склади у словах, наприклад: тра, тре (треба), 
адú (а диви!), Івá, Пé, Палá, Михá... (Іване, 
Петре, Палагно, Михайле). У романі Г. Хотке-
вича „Камяна душя”: Чи ти ба’ (-бачиш), що 
твоя мати виробляє? Вживається також скоро-
чена форма тра: Коли язик свербить у кого, 
прочухать тра (Черкасенко) [6, с. 79]. 

З особливостей гуцульських говірок на мор-
фологічному рівні В. Сімович вказує на такі риси: 

1. Широке використання форми бих умов-
ного способу дієслова, яку вживають Ю. Федь-
кович та В. Стефаник. Наприклад, Відтогди 
абих го (щоб я його) був і на свої очи не видїв 
(Ю. Федькович). Так менї весело, що сто миль 
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перелетїв бих, [перелетїв би я] (В. Стефаник). 
Я сватьбу сю розбити мушу, хоч бих запропас-
тила [хоч запропастила б я) душу (К. Устіяно-
вич). Най би над нами і пес не гавкнув на чу-
жі(й)сторонї, але най бих (щоб ми) укупі жили 
(В. Стефаник) [6, с. 256]. 

2. Використання форми -сми [сьмо], які до-
даються до 1. ос. одн., чол. роду: ходив-сми, 
був-сми, напив-сми (я ходив, я був, я напився) 
[6, с. 258]. 

3. В окремих гуцульських говорах викорис-
товується допоміжна дієслівна форма няти, 
яка стоїть перед дієсловом: А Бога не меш 
бояти ся? (В. Стефаник). Гірш, ніж птахи ті 
блудні, мете за слова марні ввесь свій вік 
крутитись (І. Франко). І аж доки сю гору в’ни 
(соколи) семикрот муть облїтати... (Ю. Федь-
кович). Вівці муть, кумочку, пастиря пасти, 
яйця муть, кумочку, курку учити; люде леґаль-
ні муть грабити й красти, чесних почнуть 
злодіяки тіснить (І. Франко) [6, с. 278]. 

4. Для утворення майбутнього часу викорис-
товуються форми му, меш, ме: робúти му, 
брáти меш, ходúти ме, які в гуцульських го-
ворах частіше стоять перед дієсловом, ніж в 
постпозиції: „У гуцульській говірці в ідч ува -
ютьс я  ці форми цілком як самос т ійн і  слова 
й уживаються цілком у тому самому значінні 
що форми буду, будеш, буде. 

Порівняти б тільки фразу А май (= більш) 
меш? Тобто: А ще будеш! – коли мати виб’є або 
вилає дитину за провину яку. 

У Ю. Федь ковича : Ми  бити  вас не 
мемо [Любá-згуба]. Теп ер  у письменстві вже 

ніхто так не вживає тих форм, а ще тільки у 
В. Стефаника  в розмовах вони всюди стріча-
ються: Тепер дьидя (= батько) ме в рантухових 
сорочках, ходити  та по Жидах води до -
носюв ати  (Синя книжечка). Ану-ко покажи, 
як ти меш ї хати  в воську на кони (Мамин 
синок)” [6, с. 348]. 

Отже, східнокарпатські (гуцульські) говірки 
в „Граматиці української мови” В. Сімовича ви-
різняються такими фон е т и ч н и м и  о з н а -
к а м и : 1) пом’якшення звука р; 2) пом’якшен-
ня шиплячих приголосних ч, ш, щ, ж; 3) по-
м’якшення губних приголосних; 4) наявність про-
тетичного звука г; 5) зникнення кінцевих складів 
у словах. Серед м орф о л о г і ч н и х  рис вче-
ний виділяє: 1) використання форми бих під час 
творення умовного способу дієслова; 2) вико-
ристання форми -сми [сьмо] під час творення 1 ос. 
одн. чол. роду; 3) використання дієслівної фор-
ми няти в препозиції; 4) форми му, меш, ме 
для творення майбутнього часу дієслова. 

Отже, наведений матеріал засвідчує, що 
В. Сімович був добре обізнаний з особливос-
тями гуцульських говірок і використовув кож-
ну нагоду, щоби популяризувати ці відомості 
насамперед у своїй „Граматиці української мо-
ви”. В. Сімович не оминав увагою й інших діа-
лектів української мови, хоч, звичайно, частіше 
звертався до особливостей говірок південно-
західного наріччя, пояснюючи відмінність їх 
форм від тих, що закріпилися як літературно-
нормативні. 
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The article is devoted to the features of guzul vernaculars after the works of the famous Ukrainian 

linguist V. Simovych. The analysis of dialectal forms can be found in comments to T. Shevchenko 
„Kobzar” edition, „Grammar Ukrainian language” by V. Simovych and the articles devoted to the study 
of Yuriy Fedkovych’s language, in particular. 
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ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. НА БУКОВИНІ 

 
Весільна обрядовість – одна з найголовні-

ших форм родинно-обрядової творчості – ста-
новить цілісну систему обрядодій. Деякі риту-
али з нагоди одруження наречених ще у гли-
бині віків втратили свою реальну основу і стали 
театралізованим дійством. Весільний обряд на 
Буковині, як і в інших регіонах України, скла-
дається з багатьох сцен, які за змістом та хроно-
логічною послідовністю можна поділити на 
4 етапи: 1) передвесільний; 2) приготування до 
весілля; 3) весілля; 4) післявесільний [7, с. 205].  

На основі розповідей автохтонних носіїв буко-
винських говірок ми аналізуємо вербалізацію 
післявесільного етапу цієї родинно-обрядової 
драми. Оповідачами були жінки старшого віку, 
таким чином, розповіді діалектоносіїв, які ми 
інтерпретуємо як обрядовий дискурс, відтворю-
ють події першої половини ХХ ст. Діалектні 
тексти, записані на території Чернівецької об-
ласті протягом 2000 – 2007 років, репрезенту-
ють буковинські говірки з їх регіональними 
особливостями (гуцульськими, буковинськими, 
подільськими, за класифікацією К.Ф. Германа [1]).  

Післявесільний період розпочинався одразу 
після весілля і тривав протягом тижня. Межу 
між весільним та післявесільним етапами не-
легко встановити. Вважаємо, що післявесіль-
ний етап розпочинався з того часу, коли в дім 
молодого приходила наречена.  

Головні дійові персонажі весільної драми – 
наречені (молоді, князь і княгиня) – у після-
весільному етапі називаються „фіни”. Пор.: Фін – 
2. Вінчальний син; людина (чоловік) стосовно 
своїх вінчальних батька й матері [СБГ, с. 591]. 
Вони залишаються у центрі обрядодій протя-
гом тижня. А взагалі у післявесільних обрядо-
діях беруть участь не всі гості: на 'вечір к'личут / 
йе'ких 'хочут 'гостий / 'али тих йе'кі 'були на 
весі'лі // (с. Іспас Вижницького р-ну). 

Обрядодії післявесільного етапу поділяють-
ся на дві групи: обрядодії, які відбувалися у 
понеділок і які можна розглядати як продов-
ження весілля, і обрядодії, які проводилися че-
рез тиждень після весілля. 

Весільні обрядодії, що тривали у понеділок 
на деяких територіях України називалися по-
неділкування [Лановик, с. 205], хоча на Буко-
вині такої назви не зареєстровано.  

У буковинських говірках на позначення після-
весільного обряду використовується назва – бать-
чини ['бач:ини]: батьчини – „забава у весільних 
батьків”. У значенні культурного терміна бать-
чини актуалізується місце дії, його семантика 
містить локальну визначеність. Назва обрядодії 
зумовлюється назвою головних осіб весільного 
дійства – весільні батьки. У Хотинському ра-
йоні батьчини відбувалися у понеділок. Бать-
чинам передували ще дві обрядодії: відвідини 
маткою молодих та похід матки з молодими до 
батька. Причому перша обрядодія – відвідини 
маткою молодих – у говірках не зберегла своєї 
назви, вона існує як опис, що пояснюється 
втратою актуальності обрядодії. Вона просто не 
виконується або ж набуває статусу театралізо-
ваного дійства. Відсутність назви показує роль 
номінації як згорнутої ситуації. З розповідей 
діалектоносіїв зрозумілою стає одна із функцій, 
яка колись покладалася на матку, – перевірка 
цноти молодої. У цій обрядодії важливу функ-
цію виконує червоний колір, він є символічним 
свідченням дівочої честі. Символічність базу-
ється на зоровому сприйнятті. У такий спосіб 
мовці економлять мовні засоби, уникають при-
вселюдних розмов на делікатні теми. Друга 
обрядодія має специфічну назву – вона існує у 
формі предикативної одиниці, побудованої за 
схемою простого двоскладного речення з інвер-
сованим порядком головних членів речення, з 
локальним детермінантом в кінці предикатив-
ної одиниці. Діалектоносії, відчуваючи незвич-
ність номінації, уводять її в текст за допомогою 
дієслова 'кажут, яке є своєрідним „покликан-
ням” на односельців, вказує на сталість мовної 
одиниці: 'кажут / піш'ла 'матка за 'бат’ком. 
Необхідним атрибутом цього дійства є калачі, 
які фіни несуть батькові. Третя обрядодія – 
батьчини – полягає у „спільному споживанні 
їжі” – батьки пригощають фінів і гостей. Особ-
ливістю цієї обрядодії є „величання” батьків. 
Реальна основа „звеличення” може ховатися за 
жартівливою формою. Жартівливому „звеличенню” 
батьків сприяє пісня, яку їм співають. У наступ-
ному ДТ пісня створює прийом „текст у тексті”:  
При'ходи 'матка до моло'дойі в пони'ділнок / 

'рано / рош'чісуйе і зап'літа 'коси/ йак'шо во'на 
дос'тойна / то во'на приби'ра / а йак'шо ні / то 
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моло'да приби'райіса са'ма // 'матка вби'райе 
ві'нок з моло'дойі / да'йе гра'фін го'ріўки с 
чир'вону 'китицу ка'лини // 'матка пириў'йа-
зана чир'вону 'коду // по'том і'дут за 'бат’ком / 
бо там при'лагодили сто'ли // і 'майут при-
гош'чати вс’о ви'сіл’а // і'де і 'файно гу'л’айе і 
'файно с’пі'вайе до 'бат’ка // 'кажут / піш'ла 
'матка за 'бат’ком // фі'ни 'майут по 'парі 
кола'чіў в 'білих пла'точках // ко'ли 'сіли по-
о'бідали / то 'файно с’пі'вали / шо п'росим 'вас / 
'бат’ку / з 'нами / з 'нами / паруп'ками // ку'ди 
'бат’ко прой'де / ту'ди ва'сил’ок зій'де // ку'да 
'матка прой'де / ту'да м'йатка зій'де // (с. Паш-
ківці Хотинського р-ну). 

Післявесільні обрядодії не мали сталого, 
обов’язкового характеру, у різних населених 
пунктах відбувалися у різні дні: Це 'бат’чини 
ни'ма ш’е// ко'лис і ни ро'били 'бат’чини // 
'бат’чини ро'били ў 'тиждин’ / 'бат’ко ро'биў 
су'бі / а ві'так ни ро'били // (с. Митків Застав-
нівського р-ну). 

Обрядодії післявесільного етапу відзначали-
ся веселим характером, вони супроводжувалися 
розвагами, сміхом, жартами. 

У понеділок у населених пунктах Буковини 
відбувалося декілька обрядодій різного харак-
теру. Деякі з них не зберегли назви. У мовній 
картині світу носіїв буковинських говірок вони 
існують у розгорнутому вигляді – у формі 
опису. Відсутність номінації зумовлюється їх-
нім архаїчним характером, тим, що, по суті, 
вони відійшли у минуле. Так, одна з після-
весільних обрядодій пов’язана з водою. Етно-
графи вважають, що у цій жартівливій обрядо-
дії відчувається відгомін давнього культу води 
[5]. Такі розваги мали колись магічну основу. 
Молоду вели до протічної води і там обливали 
водою, у такий спосіб, напевно, відбувалася 
ініціація – перехід у інший стан. Ритуал, який 
відтворював культ води, перетворився у жарт. 
Діалектоносій розповідає:  
Заби'райе то'ди моло'дий моло'ду / до 'себи // 

заби'райе / за'вод’а до 'хати // 'робйа та'ке / 
ви'дут до во'ди / би'рут ко'чаргу / ло'пату / 
ви'дут дес до кир'ници // на'мочут йі'йі / так 
шо 'поки шо // ду'рійут так // (с. Митків За-
ставнівського р-ну).     

„Перевірка” молодої господині, її терпіння, 
її характеру може відбуватися таким чином: Ну 
'рано вже / а 'рано зби'райуц:и вата'жели / 
'пару х'лопціў // наби'райут су'бі в торбин'ки 
'сіно / со'ломи йі'койіс / 'січки йдут до 'тойі 
моло'дойі / ту'да / по'р’атки 'нібито ро'бити // 
нас'міт’а йі'йі / нас'міт’а // ўна заби'райе / 
замі'тайе / ни 'годна // і тут во'на зби'райіси / 
бо 'майе 'нести // 'мама 'зарас при'носе йі'йі 
ве'чер’у // а ўна 'робе по'р’адок // бо 'мама 

п'рийде / с'каже / шо тут та'ке // кирин’'ки // 
тай при'носе ве'чер’у // і во'ни пове'чер’айут і 
вс’о // (с. Рідківці Новоселицького р-ну). Така 
обрядодія називалася у говірках йти до мо-
ло'дойі по'р’атки ро'бити. 

Важливою частиною будь-якого народного 
дійства є „спільне споживання їжі”, яке є ви-
явом гостинності, добросердечності його учас-
ників. Так, назва однієї із обрядодій після-
весільного етапу, яка має на меті відвідання 
молодої господині, зумовлюється ідеєю спожи-
вання їжі, причому ця ідея – „споживання їжі” – 
по різному відображена у її номінації. Прихід 
гостей молодої до неї має назву – і'ти с 
сні'данком, або просто сн'іданок. Батьки моло-
дої та її гості приходять відвідати молоду. Не-
зважаючи на те, що вона відбувалася в обід або 
й увечір, у її номінації збереглась часова 
ознака, яка не відповідає дійсності: При'ход’а с 
сні'данком / при'нос’а йі'йі сні'данок / це вже 
ў пони'діўнок попо'лудн’у / при'нос’а сні'данок / 
'віц:и від моло'дойі / вс’а ро'дина і хто йак 'хоче / 
і зноў шо там / а тут пи'ребрані всі'л’акі / і // і 
моло'дий / і моло'да по с'войему і всі'л’акі / 
всі'л’акі / йак хто хо'тіў так си пириби'раў / 
вс’о тут ду'рійут по'казуйут всі'л’акі 'фіґлі/ 
по'том за'вод’а до 'хати // за'вод’а до 'хати і 
прий'майут тих шо при'несли сні'данок / і вс’о 
// це сні'данок // по'том / вже рос'ход’аси / і'дут 
с сні'данком // (с. Митків Заставнівського р-ну). 

Ця обрядодія могла номінутиватися і'ти з 
ве'чер’еў до моло'дойі. Наприклад, у записі, 
зробленому в с. Брідок Заставнівського р-ну: 
'Потим 'піс’л’а о'біда ў пони'діўнок ўсі 'гос’кі 
с'ход’аси // 'мама розда'йе 'кожні 'жінці ў 
по'лумисок / со'лоткого // чоло'викови / кола'чі // 
це всім ві'сіл’ним // хтос пириби'райеси на 
моло'ду і моло'дого / хто йак 'хоче // 'кожда 
'жінка чіп'йайе со'бі на 'голову к'віточку с 
'кодоў із ре'сованого па'пер’у // пи'ребрані і'дут 
до'рогоў з 'музикоў / гу'л’айут/ ў'с’еке віроб-
'йайут на смі'хи // і'дут із ве'чер’еў до 
моло'дойі //. 

У деяких буковинських говірках збереглась 
назва і'ти с пиро'гами, або пироги, основна ідея 
„споживання їжі” тут втілилася у метонімічну 
назву, утворену за схемою „назва страви – на-
зва обрядодії”: Сваш´ки моц ´файно спі´вали, 
йак прийш´ли с пиро´гами (с. Неполоківці 
Кіцманського р-ну). 

У понеділок гостина у молодого у с. Рідківці 
мала назву ўкло'н’ати 'кури, номінація побудо-
вана за схемою відомої обрядодії кло'нити ко-
ла'чі, яка належить до весільного етапу. Сми-
слове навантаження у дієслівно-іменниковому 
словосполученні припадає на слово кури, з 
яким усвідомлюється ідея споживання їжі, 
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обов’язково пов’язана із стравою з курки: Так / 
а ў пони'діўнок вже к'личут до моло'дого ўсіх / і 
ро'дичіў моло'дойі i бат’'кіў / а по'тому вже 
ўкло'н’айут 'кури / да'йут кола'чі // і вс’о / до 'ран-
ку гу'л’айут // (с. Рідківці Новоселицького р-ну). 

Обрядодія післявесільного обряду може на-
зиватися від'йідини. Внутрішньою формою тер-
міна служить дієслово їсти, в якому у найбільш 
чистому вигляді втілюється ідея споживання 
їжі: Ў пони'ділнок на 'вечір к'личут / йе'ких 
'хочут 'гостий / 'али тих йе'кі 'були на весі'лі // 
на від'йідини си'д’ут до 'ранку і набу'вайуц:и // 
(с. Іспас Вижницького р-ну). 

Післявесільна обрядодія у буковинських го-
вірках може називатися поп'раўка. Номінація 
становить собою віддієслівний іменник, утво-
рений за допомогою суфікса -к-: поправля-
ти(ся) – поправка, тобто термін утворено за 
узвичаєною для буковинських говірок схемою. 
Ця термінолексема нерідко вступає у синтагма-
тичні відношення із дієсловом робити: ш’е 
поп'раўка там / 'робиси. У понеділок ця забава 
відбувалася у хаті молодого, у вівторок – у 
молодої: Ш’е ў пони'діўнок / ш’е поп'раўка 
там / 'робиси // к'личут 'родичіў моло'дойі до 
моло'дого // а ві'так на д'ругий / ў віў'торок 
ўже моло'дого до моло'дойі // та так на цім 
ўже кін'чайіси вісі'л’а // і най здо'рові жи'йут // 
(с. Топорівці Новоселицького р-ну). 

У деяких населених пунктах молоді у поне-
ділок ішли до церкви - і'ти до 'віводу. Однією з 
особливостей номінацій-словосполучень після-
весільних обрядів є те, що до їх складу входить 
дієслово „руху”: А ў пони'діўнок прихо'диў о'ден 
вата'жел / до моло'дих / де ўни ўже си'д’е / 
тай браў йіх / ўбох / іш'ли до по'па / до 'віводу / 
піп чи'таў / прікл’е'кали / піп чи'таў / йо'му 
пла'тили за то // шо чи'тау? / то ни памн’е'тайу // 
а по'тому ўже 'мусіли ґазду'вати пот'рошки // 
(с. Кам’янка Глибоцького р-ну). 

З автохтонних розповідей діалектоносіїв 
можна зробити висновок, що у першій половині 
ХХ ст. такі обрядодії, як зави'вати молоду ў 
'фустку; с'кидати з молодих ві'нок відбувалися 
у понеділок. Мовці, пояснюючи зміст кожної 
обрядодії, використовують обмежену кількість 
мовних одиниць. Смислове навантаження в об-
рядовому дискурсі припадає на дієслова. У по-
ясненні обрядодії зави'вати молоду ў 'фустку 
використовуються дієслова зі значенням конкрет-
ної фізичної дії зави'вати, ски'дати, які нази-
вають протилежні дії. Обрядодія с'кидати з 
молодих ві'нок пояснюється через дієслова 
ві'ч:епл’увати, ски'дати, зні'мати, які вступа-
ють у синонімічні відношення, отже, можна 
говорити про використання різноманітних мов-

них засобів на позначення однієї дії. Порівняй-
мо: П'раўда зави'вайут моло'ду / вже йак пі'дут 
с сні'данком вже то'ди моло'ду зави'вайут / ў 
'фустку / вже д’орда'ни ски'дайут / ві'нок / вс’о 
і зави'вайут моло'ду // 'фустку / а ві'нок 
ві'ч:епл’уйут від д’орда'ніў і кла'дут на 'фустку / 
і моло'дий з моло'доў і'дут до йі'йі 'мами / 
зна'чит 'шоби 'мама с 'татом с'кинули з них 
ві'нок / ни ски'дайут тут а з д’орда'ніў на 
'фустку / а 'мама вже зні'майе ко'ли прий'дут 
до 'нейі // (с. Митків Заставнівського р-ну). 

У понеділок у деяких селах відбувалася ще 
один обрядодія, яка не зберегла своєї номінації 
у говірках – молоду водили по селу. Молоду 
водили селом для того, щоб вона „забула” до-
рогу до рідного дому. Ця обрядодія має вигляд 
театралізованого дійства, головними персона-
жами є наречені та вінчальні батьки, необ-
хідний атрибут – свічка у руках батьків. Основу 
опису обрядодії становлять дієслова зі значен-
ням руху, які неодноразово повторюються, 
формуючи синтагми. Порівняйте: Ві'вод’а за 
с'тола / би'рут свіч'ки / 'бат’ко би'ре свіч'ки з 
'маткоў // би'рут моло'дих за 'руки / і 'вод’а 
т'рохи вули'цами / а'би ву'на за'була ку'да 
ду'дому 'майе йти / шо во'на вже 'майе тут 
'бути // 'вод’а т'рошки вули'цами // по'вод’а / 
по'вод’а і при'вод’а ду'дому // (с. Рідківці Ново-
селицького р-ну).  

Від’їзд молодої до молодого у с. Кам’янка 
Глибоцького р-ну набував театралізованого 
вигляду. Театралізація полягала у „костюму-
ванні” молодої, молода також повинна була 
„забути” дорогу додому: А / а моло'да 'була пок'рита 
так торо'ками / так / шо моло'да по'межи 
торо'ки лиш ди'виласи / ни 'виділа по'межи торо'ки / 
а'би ни 'виділа / ку'ди ті'кати // (с. Кам’янка 
Глибоцького р-ну). 

Через тиждень після весілля у селах Буко-
вини відбувалися забави. У ряді населених пун-
ктів вони називалися іти на хліб. Такі діє-
слівно-іменникові словосполучення – типова 
форма номінацій обрядодій. Номінацію обрядо-
дії мовець уводить у текст за допомогою слово-
форми кажут – це типовий структурний еле-
мент: йдут на хліп кажут Ця забава відбува-
лася у молодого – тут / ку'да моло'да піш'ла до 
моло'дого. Так діалектоносій описовою плео-
настичною формою передає локальне значення. 
Забава могла мати продовження у батьків мо-
лодої – сватів: вже сва'ти заби'райут то'ди до 
'себи / і то ў 'себи ш’е // і то так 'черис 
'тиждин’ вже по висі'л’у /.  

Обрядодія іти на хліб могла закінчуватися 
ще й батьчинами: А 'бат’чини так // йак 
'бат’чини йе ў ни'діл’у / ў 'тиждин’ по весі'л’у 
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'робе 'бат’ко 'бат’чини / то зна'чит 'часом 
с'ход’аси на хліб до ў'біду // тут поба'л’уйуц:и / 
тут де во'на ві'д:аласи / а / 'бат’ко на 'вечир 
скли'кайе / і 'робе 'бат’чини (с. Митків Застав-
нівського р-ну). 

У деяких говірках Буковини перше гостю-
вання молодої сім’ї у родичів має назву смі'йіни, 
назва обрядодії мотивується словом сміятися, 
що відповідає „духу” післявесільних обрядодій; 
батьки розпитують молодих про перші радощі, 
невдачі, жартують і сіються: У ´тижден’ по 
вісі´л’у ´робйа смі´йіни (c. Суховерхів Кіцман-
ського р-ну). 

У говірках Путильському району ця обрядо-
дія має назву с´міни. Родинно-обрядовий тер-
мін сміїни внаслідок економії артикуляційних 
зусиль мовців редукується до сміни. Сміни на 
Гуцульщині відбувалися у домі батьків. Жарти, 
як необхідний елемент післявесільного обряду, 
зводилися до того, що молодий повинен був 
щось непомітно забрати із дому батьків, тобто 
вкрасти на сміх. Порівняймо текст, записаний у 
с. Стебні Путильського р-ну: Тай вже ку'да / 
йшла до моло'дого // а ў 'тиж’ден’ / бо моло'да 
йшла до моло'дого / то моло'дий ў 'тиж’ден’ 
йшоў до моло'дої ў с'міни // а йек'шо так / 
наобо'рот / то до моло'дойі йшли ў с'міни // шо 
'мали / то да'вали там // 'мама да'вала ко'рову 
а'бо 'телі / або там шо с пос'т’ел’ного біл’'йа / 
'коўдру / 'лижник / тай ўс’о // с'міни / 'тайек до 
моло'дойі так іш'ли / ци до моло'дого / так 
'мама шо там 'мала / з'лагодила / йкес та'ке / 
'віно / 'коўдру / ци 'мала 'лижник той /'дати / ци 
моло'дий ци моло'да / во'ни ни 'майут і'ти 
т’'хаті // 'тиж’ден’ / а ў 'тиж’день там і'дут 
бе'рут бат’'ки мат'ки тай 'мама з 'татом та 
йдут до моло'дого ци до моло'дої та й во'ни 
тай т'раба шос’ ў'з’ети / ні / 'тайек шос 
вк'расти порт'рет й'кис а'бо шо / шос’ при'нес-
ти т’'хаті і ў 'хаті пока'зати шо ти шос 
при'несла 'видти // . 

Під час смін відбувався посаг – батьки да-
вали молодим віно: То да'вали там // 'мама 
да'вала ко'рову а'бо 'телі / або там шо с 
пос'т’ел’ного біл’'йа / 'коўдру / 'лижник / тай 
ўс’о // (с. Стебні Путильського р-ну). 

На Буковині посаг давали молодій у поне-
ділок, коли молодий забирав її до свого дому, з 
цього, власне, і розпочинався післявесільний етап: 
Ў пони'діўнок 'рано моло'дий заби'райе 

моло'ду до 'себе // 'мама ві'носи до'ц:і при'дане // 
'десіт’ поду'шок / піт'націт’ ви'рін’ / дві 'парі 
половин'кіў / ко'вериц/ 'тайстру / і 'мебел’ // 
(с. Брідок Заставнівського р-ну). 

Післявесільні обряди на Буковині мають дві 
характерні зовнішні ознаки: веселість і спільне 
споживання їжі. Веселість, притаманна післяве-

сільним обрядам, зводилась до розваг і жартів. 
На основі діалектних записів можна сформу-
вати концепти – „розваги” і „жарти”, причому 
концепт „жарти” входить до концепту „розва-
ги” як включення. Пор.:  

Розвага, и, ж. 1. Те, що розвеселяє, розважає 
людину; забава, потіха, розривка, розваження, 
звеселяння, сміхи [НТСУМ, т. 3, с. 145]. 

Концепт „розвага” формується поняттями 
співати, гуляти. 
Ко'ли за'ход’а на пирит'хату / ўсі спі'вайут 

(с. Брідок Заставнівського р-ну). 
Ко'ли 'сіли поо'бідали / то 'файно спі'вали 

(с. Пашківці Хотинського р-ну). 
Слово гуляти у буковинських говірках за-

звичай використовується із значенням „танцю-
вати”: І'де і 'файно гу'л’айе і 'файно с’пі'вайе до 
'бат’ка (с. Пашківці Хотинського р-ну). Пи'ре-
брані і'дут до'рогоў з 'музикоў / гу'л’айут/ 
ў'с’еке віроб'йайут на смі'хи // (с. Брідок За-
ставнівського р-ну). 

У синонімічні відношення, відношення взаємо-
заміни, у буковинських говірках вступають 
слова гу'л’ати і данцу'вати: 'Гос’кі дан'цуйут / 
а моло'дий з моло'доў ві'ход’а з:а с'тола // 
(с. Брідок Заставнівського р-ну). 

Жарт, ч. 1. Сказане чи зроблене для розваги, 
сміху; дотеп [НТСЛУ, т. 1, с. 663]. Так, у носіїв 
буковинських говірок сміх викликає: 

– неспроможність виконати дію: молода не 
може замести хату, бо гості постійно смітять: 
по'том при'ход’а і шоб моло'да замі'тала // 
'майе позамі'тати // це ў пони'діўнок / йак ўже 
при'віў / напо'лудни // во'на замі'тайе// зо пйат’ 
раз / лиш до по'рога // а тут раз ай-ай-ай // і то 
смі'т’а розни'сут // во'на ш’е раз так / ну раз 
пйат’ замі'тайе / са'рака / по'том це во'на 
'роби// (с. Митків Заставнівського р-ну); 

– кумедний зовнішній вигляд молодої, коли її 
обливають водою: заби'райе то'ди моло'дий 
моло'ду / до 'себи // заби'райе / за'вод’а до 'хати // 
'робйа та'ке / ви'дут до во'ди / би'рут ко'чаргу / 
ло'пату / ви'дут дес до кир'ници // на'мочут 
йі'йі / так шо 'поки шо // ду'рійут так // 
(с. Митків Заставнівського р-ну); 

– невідповідний зовнішній вигляд людей: 
розповсюдженими у буковинських говірках роз-
вагами є переодягання – переберія: а тут 
пи'ребрані всі'л’акі / і // і моло'дий / і моло'да по 
с'войему і всі'л’акі / всі'л’акі / йак хто хо'тіў 
так си пириби'раў / вс’о тут ду'рійут по'казуйут 
всі'л’акі фіглі (с. Митків Заставнівського р-ну); 
пи'ребрані і'дут до'рогоў з 'музикоў / гу'л’айут// 
(с. Брідок Заставнівського р-ну). 

Характерно, що дії, які викликали сміх, сто-
сувалися в основному молодої. 

Сміх викликає і жартівлива пісня, якою 
супроводжувалася та чи інша обрядодія: ко'ли 
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за'ход’а на пирит'хату / ўсі спі'вайут // рос-
пи'хайте / с'вату / 'хату / бо і'де нас ба'гато // 
ни 'дурно 'ми і'дем / сні'данок ни'сем // бо тут 
зали'тіло 'нашейе 'гус’етко межи вас // по-
зна'чене / на го'лоўці назна'чене // ни са'ме во'но 
йшло/ з гуса'ком прийш'ло // за'ход’а до 'хати // 
(с. Брідок Заставнівського р-ну). 

Носії гуцульських говірок як жарт сприйма-
ють „викрадання” речей, таке „викрадання” на-
буває форми гри: Тай т'раба шос’ ў'з’ети / ні / 
'тайек шос’ вк'расти порт'рет й'кис а'бо шо / 
шос при'нести т’'хаті // (с. Стебні Путиль-
ського р-ну). 

Зі значенням „жартувати, розважатися з ме-
тою викликати сміх” носії буковинських гові-
рок використовують мовні одиниці ў'с’еке ві-
роб'йайут на смі'хи, дуріти, показувати фіглі: 
Гу'л’айут/ ў'с’еке віроб'йайут на смі'хи (с. Брі-
док Заставнівськогор-ну); Вс’о тут ду'рійут 
по'казуйут всі'л’акі фіглі (с. Митків Заставнів-
ського р-ну). 

Друга риса післявесільних обрядів, як і 
будь-яких народних ритуалів, – спільне спожи-
вання їжі. Стосовно гостей ця дія у буковин-
ських говірках реалізується лексичним діалектиз-
мом ба'л’уватис’а. Однак це слово має ширше 
значення: балювати – це „бути в гостях, роз-
важатися”, тобто воно може входити до концеп-
ту „розваги”: С'ход’аси то так піўвісі'л’а // і вже 
тут ба'л’уйуц:и / вже сва'ти заби'райут то'ди 
до 'себи / і то ў 'себи ш’е // і то так 'черис 
'тиждин’ вже по висі'л’у // (с. Митків Заставнів-
ського р-ну). Із таким же значенням функціонує 
слово набу'ватиси: На від'йідини си'д’ут до 'ран-
ку і набу'вайуц:и // (с. Іспас Вижницького р-ну). 

Стосовно господарів дія „спільне спожи-
вання їжі” у буковинських говірках відтворю-
ється семантичним діалектизмом прий'мати: 
За'вод’а до 'хати і прий'майут тих шо при-
'несли сні'данок / (с. Митків Заставнівського р-ну). 

Таке ж значення може мати словосполу-
чення при'лагодили сто'ли, де основне сми-
слове (асоціативне) навантаження припадає на 
слово стіл, у такий спосіб ця ідея набуває 
романтичного, незвичного вияву: Бо там 
при'лагодили сто'ли // і 'майут пригош'чати 
вс’о ви'сіл’а // (с. Пашківці Хотинського р-ну). 

Ідею „спільного споживання їжі” стосовно 
господарів у обрядовому діалектному дискурсі 
може втілювати слово кликати: К'личут 'ро-
дичіў моло'дойі до моло'дого // (с. Топорівці 
Новоселицького р-ну). 

Отже, як бачимо, післявесільний етап пер-
шої половини ХХ ст. складався із ряду обрядо-
дій, які на території Буковини відзначалися 
мінливістю, не мали сталого характеру, репре-
зентатовані різними назвами, відбувалися у 
різні дні тижня, однак всі вони завершувалися 
через неділю після весілля. Деякі обрядодії 
післявесільного етапу на Буковині мають назву, 
а деякі передають її описово. У мовній картині 
світу носіїв буковинських говірок номінації 
обрядодій першого типу існують у згорнутому 
вигляді, обрядодії другого – у розгорнутому, 
тобто як опис. Назви обрядодій можуть бути 
одиницями різних мовних рівнів, однак їхньою 
характерною особливістю є те, що всі вони 
тяжіють до прозорості. 
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НАРОДНІ НАЗВИ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ 
У ГОВОРАХ БУКОВИНИ 

 

Активізація наукового осмислення історії 
української термінології як підсистеми загаль-
ної лексичної системи мови пов’язана з відродже-
нням національних традицій, а отже, і потребою 
впорядкування української медичної терміноло-
гії. У багатьох сучасних мовознавчих дослідже-
ннях проаналізовано теоретичні аспекти терміно-
систем – процеси їх формування, а також лексико-
семантичні та словотвірні явища. Необхідність 
унормування та стандартизації національних тер-
мінів у різних галузях їх використання спричи-
нила увагу до народного, у тому числі й діалект-
ного, термінотворення, у процесі якого ство-
рено низку регіональних мікросистем, які зали-
шаються і до сьогодні не вивченими.  

Медична лексика, зокрема сучасна клінічна 
термінологія, знайшла докладний аналіз у праці 
Н. Місник. Окремі групи медичної термінології 
описані в працях Р. Стецюк (кардіологічна термі-
нологія), І. Корнейко (радіологічна терміноло-
гія), О. Петрової (назви шкірних хвороб) [20].  

Терміносистема, що формується на базі ме-
дичної лексики, потребує уважнішого вивчення 
народних назв хвороб.  

Актуальність дослідження про функціонування 
медичної лексики зумовлена необхідністю її си-
стематизації для подальшого унормування і за-
кріплення у термінологічних словниках, у поглиб-
леному вивченні лексики живого мовлення зага-
лом з урахуванням когнітивних та етнолінгвіс-
тичних особливостей. Як справедливо зазначає 
В. Баденкова, „відсутність суцільного вивчення 
лексики народних говорів гальмує роботу з істо-
рії української мови, визначення тенденцій ста-
новлення українських національних норм, дослі-
дження складного процесу змін живого мовле-
ння в просторі і часі” [1, c. 1]. 

Останнім часом, правда, дещо активізувалась 
робота зі структурно-семантичного та лінгво-
географічного аналізу лексики народної меди-
цини на Поліссі (маємо на увазі дисертаційне 
дослідження В. Мойсієнка „Номінація в полі-
ській народній медицині та лікувальній магії” 
(Київ, 1994) [15]. 

Вивчення особливостей територіальних діалек-
тів має велике значення для мовознавства. Діа-

лектні матеріали містять цінні відомості про зако-
номірності розвитку мови, історію населення 
даної мовної території, відображають елементи 
матеріальної і духовної культури різних епох. 

Тому останнім часом помітно пожвавилося 
вивчення особливо лексичного рівня говірок як 
невичерпного джерела збагачення української 
літературної мови.  

Вивчення буковинських говірок, в яких збе-
реглося чимало відмінностей від літературної 
мови, залишається одним з актуальних завдань 
української діалектології. Серед недостатньо 
досліджених тематичних груп лексики особли-
вий науковий інтерес становлять спеціальні лек-
семи на позначення назв хвороб. Своєрідністю 
цієї лексики є те, що в ній відбито різноманітні 
зміни в живому мовленні її носіїв, простежу-
ється давність і найтісніший зв’язок з життям 
народу, його історією. Багато з цих назв істо-
рично і семантично співвідносні не тільки в 
межах певної групи говорів чи окремої мови, 
але і у межах споріднених і навіть неспорід-
нених мов.  

Медична лексика, що становить народні на-
зви хвороб неодноразово привертала увагу мово-
знавців, як на літературному, так і на діалект-
ному рівні. 

Лінгвісти звертали увагу передусім на діахро-
нію творення українських медичних термінів. 
Початком вивчення історії українського медич-
ного називництва вважають працю Т. Олещук 
„Медична лексика в давньоруській книжно-
писемній мові (назви хвороб та хворобливих ста-
нів)” (Київ, 1983) [12]. Подальший діахронний 
аналіз назв хвороб учені здійснювали одночасно 
з публікацією спеціальних медичних пам’яток, 
як-от: „Український травник XVI ст.” (В. Нім-
чук) [18], трактат другої половини XVII ст. „Нау-
ка о вчасномъ и потребномъ кровопущанию” 
(І. Чепіга), лікарські порадники XVIII ст. (В. Пе-
редрієнко, Б. Галас [6] та ін.). 

Менше досліджені українські назви захворю-
вань на рівні діалектичних фіксацій. Уперше до 
цієї проблематики звернулася Я. Вакалюк („Лек-
сика народної медицини говорів Прикарпаття”, 
1974) [3]. У наш час вивченням українських 
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діалектних назв хвороб займаються В. Баден-
кова (Північне Причорномор’я) [1], В. Мойсі-
єнко (Полісся) [14] та ін. Лексика народної меди-
цини активно вивчається в різних регіонах 
України, хоча, безперечно, вивчена ще недос-
татньо з урахуванням семантичних, структур-
них особливостей та в етимологічному плані. 

Ґрунтовним дослідженням медичної номен-
клатури на основі пам’яток української мови 
XVI-XVIII ст. вважаємо дисертаційну працю 
Г. Дидик-Меуш (Львів, 2001) [8]. 

Лексика народної медицини в буковинських 
говірках, що розвивалась в умовах довготрива-
лого територіального відриву Північної Буко-
вини від основного масиву українських земель 
і жорстокого національного і політичного гніту 
з боку австрійських і румунських колонізаторів, 
ще не була предметом спеціального дослідже-
ння. Ці обставини обмежували вплив норм за-
гальноукраїнської літературної мови та буко-
винської говірки і створювали умови для виник-
нення і збереження в них значної кількості діа-
лектних відмінностей.  

Про народні назви хвороб та способи їх лі-
кування у буковинських говірках йдеться у ста-
тті В. Прокопенко [23]. Деякі відомості про хво-
роби та способи їх лікування знаходимо в етно-
графічних збірниках, у регіональному „Слов-
нику буковинських говірок” [СБГ] та загально-
мовних словниках. 

Наша стаття написана на основі матеріалів, 
зібраних у 70-ти населених пунктах Чернівець-
кої області за спеціально підготовленим питаль-
ником. Метою дослідження є системний опис 
народних назв відомих науковій медицині хі-
рургічних хвороб, а саме: грижа (кила), апен-
дицит, виразка шлунка, заворот кишок, пана-
рицій, пухлина (рак). Ми ставимо перед собою 
завдання зіставити народні назви, зафіксовані 
в буковинських говірках, з їх літературними 
відповідниками та фіксаціями в інших слов’ян-
ських мовах. Для цього ми використовуємо 
словники: „Словник української мови” [13], 
Белорусско-русский словарь [1], І. Верхрат-
ський „Знадоби до словаря южно-руского”[2], 
М. Галин „Медичний латинсько-український 
словник” [3], В. Даль  „Толковый словарь живого 
великорусского языка” [4], „Етимологічний 
словник української мови” [6], Є. Желехівський 
і С. Недільський „Малорусько-німецький сло-
варь” [7], М. Книпович „Словник медичної тер-
мінології. Латинсько-українсько-російський” [8], 
„Русско-украинский словарь” [9], „Словник 
буковинських говірок” [10], „Сербско-хорватско-
русский словарь” [12], „Словацько-український 

словник” [14], „Словар української мови” / За ред. 
Б.Д. Грінченка [16], „Українсько-російський слов-
ник” [19], „Українсько-російський словник” / 
За ред. І.М. Кириченка [20], М. Фасмер „Этимо-
логический словарь русского языка” [21], 
„Чешско-русский словарь” [22]. 

Хірургічні хвороби пов’язані з хірургічним 
втручанням – операцією, що в українських 
буковинських говірках називається по-різному: 
реперацією, рипирацією, рубанням. Порівняймо 
ці фіксації і у „Словнику буковинських гові-
рок” [10]. Реперація, рипирація – операція. Заг. 
Марію повезли у шпиталь до Заставни на ри-
пирацію (Веренчанка Заст.); Реперувати, рипи-
рувати – оперувати. Заг. Він ші фист слабий, 
бо їго нидауно рипирували (Брусниця Кіцм.) 
[СБГ, 453].  
Грижа живота (hernia abdominalis) – захво-

рювання, клініко-морфологічним проявом якого є 
вихід черевних органів під шкіру чи в інші між-
тканинні простори через отвори, які з’єднують 
ці грижі з черевною порожниною. 

У говірках досліджуваної території для гри-
жі вживаються назви: грижа (Тисовець, Че-
реш, Михальча Стор.; Клішківці, Зарожани Хот.; 
Витилівка, Ставчани, Ревне Кіцм.); гриза біле 
(Банчени, Байраки Герц.); гріжа (Вашківці, Сер-
бичани, Шебутинці Сок.); кила (Горошівці, Репу-
жинці, Прилипче Заст.; Витилівка, Ревне, Оши-
хліби Кіцм.; Панка, Михальча, В. Кучурів Стор.); 
кили (Юрківці, Шубранець, Чуньків Заст.; Лу-
жани, Мамаївці Кіцм.; Череш, Тисовець Стор.; 
Поляна, Станівці, Кам’янка Глиб.); килавий (Го-
рошівці, Онут Заст.; Вовчинець, Іспас, Банилів 
Вижн.; Мамаївці, Лужани Кіцм.); килавіти (Рев-
не, Шишківці Кіцм.; Заволока, Костинці Стор.; 
Михайлівка, Кам’янка, Луковиця Глиб.; Ваш-
ківці, Шебутинці, Вітрянка Сок.); прірва (Бани-
лів, Берегомет, Коритне Вижн.; В. Кучурів, Че-
реш, Панка Стор.; Михайлівка, Поляна, Чагор 
Глиб.); прирва (Карапчів, Кам’янка Глиб.; Чорно-
гузи, Іспас, Карапчів Вижн.; Заволока, Ми-
хальча Стор.). 

Лексема грижа, у буковинських говірках – 
(гриж’а, грижі) – загальновживана в україн-
ських говорах назва для описуваного поняття. 
Вона зафіксована низкою друкованих джерел 
[Книп., 81; Желех., 159; Верх., Зн., 21; Дзен., 
СДЗ, 15; КДА, 84]; пор. з цим значенням рос. 
грыжа [СРЯ, І, 474; Даль, І, 402; СРНГ, VII, 173]; 
біл. грыжа [БРС, 216]. Як бачимо, ця назва є 
спільносхіднослов’янською. Етимологічно пов’я-
зується зі словом грызть [Фасмер, І, 466], хоч 
Будилович відносить її до давньослов’янських 
назв [Будилович, 261]; пор. також з цим же 
значенням рижа [Онишк., ІІІ, 13]. 
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Назву гріжа пов’язуємо з фонетичною видо-
зміною у вимові румунів та молдован, зафік-
сована в різних словниках. У Словнику Є. Желе-
хівського ще угризка (ýгризок) – (Жел.), ІІ, 1002).  

Словосполучення гриза біле фіксує тісний 
зв’язок назви грижа від „гризти – боліти”, що 
передає особливий вид болю, діал. рос. гризь, 
гриза – різь, ломота, ниючий біль [ТС Даля, 
с. 401]. „Так народ називає будь-який біль, 
ломоту, поколювання” [ТС Даля, с. 401]. 

Словник української мови Б. Грінченка фіксує 
ім. гризь у значенні пупкової грижі [Грінч., І, 326]. 
Кила (мн. кили, діал. кили) також широко ві-

дома назва, зафіксована у лексикограрафічних 
джерелах у цьому ж значенні: [Галин, 32, 107; 
ПСМС, 16; УРС, ІІ, 328; Грінч., ІІ, 238; Онишк., 
ІІ, 25; Верх., Зн., 25]; пор. з такою ж семанти-
кою рос. кила [СРЯ, ІІ, 60; Даль, ІІ, 108]; біл. 
кіла [БРС, 389]; чес. kýla [Travniček, 807; БРЧС, 
І, 305]; мак. кила [PMJ, I, 328; МРС, 212]; с.- хор. 
кила [РСХС, 312]. 

Отже, кила – давній слов’янський медичний 
термін [Будилович, 161]. М. Фасмер зближує зна-
чення цього слова з лат. kūla – наріст, шишка 
[Фасмер, ІІ, 232]. 

„Словник української мови” Б. Грінченка фік-
сує і похідні від кила – кứлавець (людина, хвора 
на килу, грижу) та килавий (хворий на килу) 
(Грінч., ІІ, 238). У буковинських говірках ми 
фіксували і фразеологізм: „Всі слабі, лиш сват 
килавий – здоровий”(Онут Заст.).  

Деякі діалектні фіксації в українській мові 
мають ще варіант ґила [МС, ІІ; Галин, 107; 
ПСМТ, 16; РУСл., І, 193; Talko, 53], де к>ґ у 
результаті одзвінчення, але у буковинських 
говірках він не зафіксований. 

„Словник буковинських говірок” фіксує мно-
жинну форму слова „кили”, у тому числі й у 
фразеологічних словосполученнях.  
Кили, -ів, мн., мед. Грижа. Заст., Кіцм., Вижн., 

Стор., Глиб. Ни підоймáй, хлóпчи, тотó дéриво 
сам, бо дістáниш кили (Драчинці Кіцм.). Він 
типéр ужé здорóвий, як му кили вíрубали (Зве-
нячин Заст.). Питáїси, чогó був доробивси в тó-
го пана. Кили дістáв та й мýчуси на стáрість 
(Слобідка Глиб.) [СБГ, 199]. 
Кила. Заст., Кіцм., Стор. Він пíди до бóлниці, 

бо мáє килу (Мусорівка Заст.) [СБГ, 199]. 
Від іменника кила утворені і похідні килавий 

та килавіти. Порівняймо фіксації у „Словнику 
буковинських говірок”:  
Килавий – хворий грижею (Заст., Кіцм., Вижн., 

Стор., Глиб., Сок.). Е, той вýйко вже віддáвна 
килавий (Звенячин Заст.). А чо він ни йде на ри-
пирáцію, як килавий (Старосілля Кіцм.) [СБГ, 199]. 
Килавіти – хворіти на кили( Заст., Кіцм., Стор., 

Глиб.). Підоймáєш сам ті мішки, а вітáк бýдиш 
минí килавіти (Малятинці Кіцм.) [СБГ, 199]. 

Інша діалектна назва на означення цієї хво-
роби – „прірва” зафіксована у Вижницькому, 
Сторожинецькому та Глибоцькому районах. 
Прірва – грижа (хвороба). Він слабий на 

прíрву, і нічóго не підоймáє (Горбівці Глиб.) 
[СБГ, 445]. 
Прирва – фонетичний варіант від прірва, 

зафіксований у Глибоцькому, Сторожинець-
кому та Вижницькому районах.  

Є. Желехівський виводить етимологію назви 
від дієслова рвати (проръва), проривати. Цю 
назву фіксує і В. Прокопенко у праці „Назви 
хвороб, способів їх лікування та лікувальних 
установ у буковинських говорах” [23] (від діал. 
прірвати – прорвати) [23]. 
Апендицит – одне з найпоширеніших гост-

рих хірургічних захворювань органів черевної 
порожнини. Про існування червоподібного від-
ростка відомо ще з часів Древнього Єгипту. 
Перші його описи і замальовки належать Лео-
нардо да Вінчі (1472 р.). Червоподібний відрос-
ток (Processus vermiformis s.appendix) як самос-
тійний орган формується в ембріона довжиною 
60-75 мм. Хвороба викликана запальним про-
цесом червоподібного відростка, що виникає 
в результаті дії ряду факторів: первинної неспе-
цифічної інфекції, змін загальної та місцевої 
реактивності, порушення кровопостачання, зу-
мовлених дисфункцією нейрогуморального апа-
рату місцевого чи загального походження. На 
означення апендициту у досліджуваних говорах 
виявлено такі найменування: апендиціт (Бани-
лів, Берегомет Вижн.; Заволока, Панка, Кос-
тинці Стор.; Рідківці Нов.); апендеціт (Іспас, 
Банилів, Чорногузи Вижн.); апендціт (Юрківці 
Заст.); ампедіціте (Банчени, Байраки Герц.); 
апендичита (Банчени, Байраки Герц.); пинди-
цит (Вартиківці, Комарів, Грушівці Кельм.; 
Вашківці, Шишківці Сок.); піндіціт (Комарів, 
Вартиківці, Іванівці Кельм.; Чуньків, Юрківці 
Заст.); запалинє сліпої кишки (М. Дихтинець, 
Розтоки Пут.; Круглик, Рашків Хот.; Михальча 
Стор.); сліпá кишка (весь ареал); сліпа кешка 
(Сергії, Розтоки, Стебні Пут.; Горошівці, Репу-
жинці, Прилипче Заст.; Шишківці, Ставчани 
Кіцм.); слепа кишка (Коритне, Чорногузи Вижн.); 
сліпа киша (Репужинці Заст.); хробаковица (За-
рожани, Клішківці, Круглик Хот.; Репужинці, 
Онут, Прилипче Заст.); хробаковий відросток 
(Шубранець Заст.). 

Назва апендицит (від лат. appendix – при-
даток) була введена Реджинальдом Фітцом 
(Бостон, 1866 р.), який довів, що клубковий на-
рив є наслідком прориву запального червопо-
дібного відростка [БМЭ, II, 487]. 
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Під впливом літературної української мови 
[СУМ, І, 54; УРС, І, 16] певного поширення, зо-
крема, серед представників молодого і серед-
нього віку, у досліджуваних, як і в інших україн-
ських говорах, набула назва пиндицит (відпада-
ння початкового а – можливо, афереза). Цей інтер-
національний медичний термін фіксується україн-
ськими медичними словниками лише з 20-х рр. 
XX ст. [МНПХС, 18; Книп., 47; УЛРМС, 37]; 
пор. також з цим же значенням рос. аппенди-
цит, біл. апендыцит, чес. appendicitis, слов. apen-
dicitida, болг. апандисит, с.-хор. апендицитис, 
нім. appendizitis, франц. appendicite, рум. apen-
dicită та ін. 

Як бачимо, назви апендціт (Бал. Заст.); пін-
діціт (Ком. Кельм.); ампедіціте (Хряцьк. Герц.); 
апендічіта (Валєнь Герц.) – це різні фонетичні 
варіанти літературної назви апендицит, зумов-
лені діалектною вимовою (м’який [ц], [д] і по-
м’якшений [п] втратою попереднього голос-
ного [а] – піндіціт і румунською транскрибо-
ваною вимовою назв ампедіціте і апендічіта.  

Найменування хвороби аппендицит – сліпа 
кишка пов’язане з місцем враження (сліпа киш-
ка – анатомічна назва початкового відділу товс-
того кишківника). 

Назва „сліпа кишка” є загальнослов’янською. 
Вона поширена і в інших регіонах України. 
Зокрема її фіксують і дослідники поліської на-
родної медицини [Ник., Ник., Мойс., с. 53 ]. 

Назви сліпа кишка, сліпа кешка, сліпак, зафік-
совані у буковинських говірках, вказують так са-
мо на місце болю; пор. з цим же значенням укр. 
запалення сліпої кишки [ПСМТ, 75], пол. розм. 
zapalenie šlepej kiszki [БРПС, І, 35]; пор. також 
чес. žapět slepeho střeva –id [БРЧС, І, 24]; слов. 
zápal slepého čreva –id [SSJ, V, 492; БРСС, І, 28], 
с.-хор. запальенье сліпого црева- іd [РСХС, 23].  

Назва хробаковий відросток і хробаковица 
пов’язані з місцем враження червоподібного від-
ростка [відповідно у говорах: черв’як = хробак]. 

Назва хробаковица утворена за допомогою 
суфікса -иц(я) – варіант -иц(а) від субстантива 
хробак. 

Що ж до назви сліпак, то вона, очевидно, 
утворена асоціативно від назви „сліпа кишка”. 
Проте можна вважати її оказіональною, оскіль-
ки в буковинських говірках ця назва вжива-
ється і на позначення фурункула [пор. фіксацію 
цього слова у „Словнику буковинських гові-
рок”: Сами на потилици зробивси сліпак у мої 
малої (Черепківці Глиб.). До сліпака треба ці-
бульки спекти (Ломачинці Сок.). Ця назва фіксу-
ється у Заст., Кіцм., Глиб., Нов., Кельм. та Сок. 
районах [CБГ, 500]. Назву сліпак зафіксовано із 

значенням „апендицит” у Хотинському, Сторо-
жинецькому, Путильському та Герцаївському 
районах Чернівецької області. 
Виразкова хвороба – хронічне захворювання 

шлунка, схильне до прогресування, в основі яко-
го лежить утворення виразкового дефекту в сли-
зовій оболонці шлунка в період загострення з 
наступним рубцюванням. Подекуди виразку лі-
кують і не хірургічними методами, проте іноді 
вдаються до хірургічного видалення виразки чи 
частини враженого органу (шлунка). 
Виразкова хвороба засвідчується у буковин-

ських говірках такими назвами: бáбиці (Стебні, 
Сергії Пут.; Коритне, Чорногузи Вижн.; Вити-
лівка, Ревне Кіцм.); золотник (Шишківці, Ше-
бутинці, Сербичани Сок.; Рідківці, Щербинці 
Нов.); уразка (Зарожани, Клішківці, Колінківці 
Хот.); шлункова язва (Ошихліби, Лужани, Мама-
ївці Кіцм.); язва (Шубранець, Юрківці Заст.; 
Ревне, Ставчани Кіцм.; Магала, Рідківці Нов.; 
Горбова, Дяківці Герц.; Вовчинець, Іспас, Бани-
лів Вижн.); язва желудка (Вашківці, Вітрянка 
Сок.; Магала, Костичани Нов.; Байраки, Бан-
чени Герц.; Михальча, Заволока Стор.); язва 
жолýдка (Горошівці, Онут, Репужинці Заст.; 
Рідківці Нов.; Колінківці Хот.; Плоска, Розтоки, 
Сергії Пут.); язва жулýдка (Грушівці, Іванівці 
Кельм.; Бисків, М. Дихтинець Пут.; Панка, Че-
реш, Тисовець Стор.; Топорівці, Костичани Нов.). 

Описувана хвороба в минулому, очевидно, 
спеціально з-посеред інших хвороб шлунка не 
розрізнялась. Відносно пізніше виділення цієї 
хвороби пояснюється, мабуть, тим, що всі за-
свідчені назви описові, серед яких виразка шлун-
ка, язва жулудка (жолудка, желудка) є загаль-
ними назвами, які уточнені означенням шлунка, 
жолудка, желудка, жулудка; пор. виразка – 
ранка, язва [Грінч., І, 181; Желех., 84]. 

Поширенню назви язва желудка (жулудка, 
жолудка) якоюсь мірою могла сприяти розмовна 
російська назва язва желудка. Структурно таки-
ми ж є назви укр. виразка шлункова [МНПХС, 16]; 
рос. язва желудка [РУС, ІІІ, 722]; біл. язва стра-
ўніка [БРС, 1045], пол. wrzód žoladka [БРПС, ІІ, 
1449]; чес. žaludečni vžed [БРЧС, V, 852]; слов. 
žaludočny vred [БРЧС, V, 755]; болг. язвена бо-
лест [РСБКЕ, ІІІ, 677]. У хорватській та сло-
венській мовах термінологічне словосполуче-
ння має варіант до прикметникового означення – 
іменник у непрямому відмінку: с. хор. чир у сто-
маку, чир на желудку [РСХС, 775]; словен. 
želodčni čir [РСС, 973]. 

Слово бабиці „Словарь української мови” 
Б. Грінченка тлумачить як „біль, коліки в жи-
воті” [Грінч, І, 14]. Можливо, назва пов’язана 
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з тим, що коліки та болі в животі „відшепту-
вали” баби (знахарки). 

Назва звина, очевидно, відображає таку харак-
терну рису перебігу, хвороби, як звиватися від 
болю. 

Слово корчі у буковинських говірках має зна-
чення „різкі болі, судороги” [СБГ, 226], тобто є 
найменуванням хвороби за характером болю 
(„шлункові коліки”). Очевидно, пов’язана з діє-
словом корчитися, гнутися від болю, кривитися 
від болю. „Словник української мови” фіксує 
слово корчі у множині без позначки „діал.” як 
„мимовільне скорочення м’язів (від болю, хо-
лоду, при деяких „жолудкові корчі” є діалект-
ними щодо відповідника „шлункові болі” чи 
„болі у шлунку”. 

 Цікавою є назва шлунковиця, зафіксована 
одночасно у різних районах Буковини – Герца-
ївському та Хотинському. Утворення від літера-
турної назви органа „шлунок” за словотвірною 
моделлю назв хвороб з суфіксом –иц(я) можна 
вважати власне українським відповідником до 
іншомовної назви гастрит. 

Назва катар є літературною і означає „за-
палення слизової оболонки деяких органів” 
[СУМ, ІV, 117]. Оскільки захворювання шлунка 
(гастрит) пов’язане з запальним процесом і в 
основному його слизової оболонки, то другою 
назвою хвороби гастрит є „катар шлунка”. 
Проте у досліджуваному матеріалі ця назва 
мало поширена. Вона зафіксована лише в селі 
Зарожани Хотинського району.  

Назва золотник засвідчена у „Словнику буко-
винських говірок” у значенні „біль черевної 
порожнини після підіймання важкого”, напр.: 
Наш бригадíр ни мóжи на золотник (Шишківці 
Нов.). Тяшко підоймив мішóк, то й золотник 
собі зрýшив (Романківці Сок.) [CБГ, 172]. Цю 
назву можна вважати найменуванням шлунка, 
яка зафіксована у Заставнівському, Новоселиць-
кому, Кіцманському, Сокирянському та Хотин-
ському районах, хоч вона ще позначає і жіно-
чий орган – матку [див.: СБГ, 172]. 

Назви болит жулудок, корчі усередині не мають 
виразного термінологічного значення, вони вка-
зують на місце болю, вживаються і на означення 
деяких інших шлунково-кишкових захворювань. 
Джіґірая – румунізм; пор. рум. jigăraie (за-

га), чумка (хвороба тварин), паршива собака 
[РМРС, 477]. Це запозичення широко вживане 
у південно-західних українських говорах [Грінч., 
І, 376]. Українське джигонути означає сильно 
вдарити, вжалити. Джигати – кусати. (Мож-
ливо, передає характер болю). 
Рак – злоякісна пухлина на зовнішніх або 

внутрішніх органах людини чи тварини. 

Рак – злоякісна пухлина епітеліальної тка-
нини. В обстежуваному регіоні має такі назви: 
рак (заг.); біда (Лужани, Шишківці, Ставчани 
Кіцм.; Клішківці, Колінківці, Зарожани Хот.; 
Чуньків, Репужинці, Прилипче Заст.); опух (Рід-
ківці, Щербинці Нов.; Клішківці, Зарожани, Раш-
ків Хот.; Вашківці, Шебутинці Сок.; Стебні, 
Сергії Пут.; Панка, Костинці, Заволока Стор.; 
Юрківці, Шубранець Заст.); óпухоль (Михальча, 
Панка Стор.; Ст. Вовчинець, Луковиця, Ста-
нівці Глиб.; Топорівці, Щербинці, Магала Нов.; 
Ленківці, Грушівці, Комарів Кельм.); пухлина 
(Михальча, Панка, Тисовець Стор.; Ленківці, 
Комарів, Іванівці Кельм.; Горошівці, Онут, При-
липче Заст.; Сергії, М. Дихтинець, Бисків Пут.). 
погана болезнь (Мамаївці, Ошихліби Кіцм.; Тисо-
вець, Череш, Михальча Стор.); страшна хворо-
ба (Мамаївці, Ошихліби Кіцм.; Рідківці, Топо-
рівці Нов.; Бисків, Плоска Пут.); тяжка бо-
лєзнь (Лужани, Мамаївці, Ревне Кіцм.; Колін-
ківці, Круглик, Рашків Хот.; В. Кучурів, Тисо-
вець, Костинці Стор.; Байраки, Банчени Герц.); 
щéзло би (Витилівка, Лужани, Мамаївці Кіцм.; 
Колінківці, Клішківці, Зарожани Хот.; Горо-
шівці, Онут, Прилипче Заст.);  

Назва рак є перекладом офіційного медич-
ного терміну cancer [УРЕ, ХІІ, 126]. Назва ця 
порівняно нова, українськими медичними слов-
никами вперше засвідчується лише у 20-х рр. 
XX ст. [Галин, 29; Книп., 75]. У буковинських, 
як і в інших українських говорах, ця назва 
поширилася в результаті впливу літературної 
мови. Порівняймо такі ж відповідники у різних 
слов’янських мовах: рос. рак; біл. рак; пол. rak; 
слов. rak; луж. rak; болг. рак; с. хор. рак; мак. рак; 
словен. rak; чес. rakovina [Trávniček, 1306; БРЧС, 
ІV, 34]; словац. рак rakovina [БРСС, IV, 106]. 

Слово рак праслов’янське. Фасмер відзна-
чає, що назва рак не має задовільної етимології 
[Фасмер, ІІІ, 437]. Назва рачиця вважається різно-
видом раку (саркоми). 

У „Словнику буковинських говірок” зафіксо-
вані і інші значення терміну „рак”.  
Рак¹, -а, ч. Ковзан. Заст., Кіцм. Я прив’язав 

рак до чóбота мотузкóм, той пійшóв на Дніс-
тéр (Василів Заст.) [СБГ, 449]. 
Рак², -а, ч. Прилад з кількома гачками, яким 

витягують затонулі відра з дна криниці. Заг. Я 
тогди трап додóму, тай вíкігнула пýтню рáком 
(Подвірне Нов.) [СБГ, 449]. 

Назви погана болєзнь, страшна болєзнь, страш-
на хвороба мотивується означальним оцінним 
компонентом, ставленням людей до цієї часто 
невиліковної хвороби. 

Назви щéзло би, біда є евфемізмами, що вза-
галі нерідке явище для означення особливо 
небезпечних хвороб у народному мовленні. 
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До евфемістичних назв раку належить і займе-
нникова назва той, а також нищисті, кара 
божа, зафіксовані у гуцульських та покутських 
говірках [Вакалюк, із спост., с. 245]. 

Цікаво, що іноді носії говірки уникають вза-
галі називати цю страшну хворобу. При цьому 
вони вживають спеціальні магічні вислови про-
тии злої сили, типу щезло би або щезни бідо 
[див.: Вакалюк, із спост., с. 245]. 

Назва опух, опухоль, пухлина виникли як на-
слідок того, що в організмі з’являються ново-
утворення. 

Діалектні назви вживаються переважно мов-
цями старшого покоління. Люди ж молодого 
покоління використовують загальновживане рак. 

Отже, значна кількість представлених номе-
нів має спільнослов’янські відповідники, пере-
важно це утворення з давнім коренем пух-. 
Найактивніше вживається словоформа опухоль. 

В окремих населених пунктах лексеми диферен-
ціюються за активністю вживання представни-
ками різних поколінь. Так, пухлина у населених 
пунктах Буковини більше зустрічається в жи-
вому мовленні людей старшого віку, а опухоль – 
молодшого. 

Вважаємо, що система дослідження народ-
них назв хвороб у буковинських говірках як 
підсистеми медичної лексики допоможе роз-
крити загальні тенденції розвитку української 
мови, виявити певні специфічні риси медичної 
номенклатури, а також основні принципи її фор-
мування і засоби номінації. Вивчення лексико-
семантичних груп діалектних назв хвороб, до-
слідження семантичної структури медичних ре-
гіоналізмів, а також лінгво-географічна характе-
ристика особливо актуальні у зв’язку з необ-
хідністю створення „Словника українських на-
родних говорів”. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ  
В ОБРЯДОВОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Загальновідомо, що могутнім чинником ві-
дображення об’єктивної дійсності в національ-
ній свідомості є рідна мова того чи іншого на-
роду. За допомогою її засобів формується етно-
мовна картина світу, що є водночас продуктом і 
рушієм національної самосвідомості. Адже, за 
І. Огієнко, мова народу – це невичерпне дже-
рело цілющих соків для розвитку мови літера-
турної [6, с. 110], вона – мати мови літературної 
[Там само, с. 108]. У ній закладена культура на-
роду, засвідчено ступінь народної свідомості, 
сформовано основи його життя, культурного й 
національного.  

Мовний код етноконтекстів виступає об’єк-
том посиленої уваги вчених ще у працях таких 
дослідників, як В. фон Гумбольдта, Д. Зеленіна, 
І. Огієнка, О. Потебні, Е. Сепіра. Згодом знач-
ний внесок у розвиток вивчення обрядового 
мовлення зробили: Є. Верещагін, В. Костома-
ров, А. Вежбицька, С. Єрмоленко, В. Жайворо-
нок, В. Русанівський, Ю. Степанов, О. Тищенко 
та інші. Сучасні дослідження мовних одиниць 
ґрунтуються здебільшого на широкому залу-
ченні позамовних чинників, пов’язаних з широ-
кими культурними надбаннями народу. Вивче-
ння етнографічної лексики дає можливість зану-
ритись у витоки матеріальної та духовної куль-
тури пранароду, в особливості його світо-
сприймання.  

Кожна національна мова, що має свої певні 
особливості, специфічні риси, які виявляються 
на різних рівнях системи, формує власну мовну 
картину світу. Мова відбиває мислення її носія, 
його світосприймання, специфіку його життя, 
культури, реакції на довкілля, оцінки його реа-
лій тощо. Від покоління до покоління переда-
ються мовні закономірності, що стають мовною 
традицією. Створюється своєрідний колорит 
образного слова. І саме розгляд мовних явищ в 
етнологічному аспекті з позицій етнолінгвіс-
тики доводить, що це є колективний витвір 
духовної енергії народу. У певному розумінні 
національно-мовна картина світу – це плід його 
фантазії, модель сприйняття ним світу як ціло-
го. Оскільки мовна модель є постійним пред-

метом пізнання, то пізнання світу проходить че-
рез процеси пізнання передусім мовного орга-
нізму в його динаміці, вічному порухові, взаємо-
зв’язках мовних явищ. Уніфікація останніх ви-
ступає як умовна класифікація динамічних явищ 
предметного світу. У цілісній етномовній кар-
тині світу дослідників приваблюють фрагмен-
ти, заповнені контекстами народних звичаїв, 
обрядів, вірувань. Часто це раритетні фрейми, 
оскільки багато чого з народних звичаїв, віру-
вань уже відійшло в минуле, стало історією або 
й стерлося в ній.  

Особливу роль в етноконтекстах відіграє пер-
сональний код, який полягає в тому, що тради-
цією визначаються особи (персоналії), які мають 
брати безпосередню участь у тих чи інших 
обрядодіях. Скажімо, обов’язковими дійовими 
особами весільних обрядодій виступають весільні 
гості, сватові (тобто рід молодого), свати (осо-
би, що супроводжують молодого), бояри (неод-
ружені товариші молодого), старости, запо-
рожці (незапрошені на весілля), свахи (жінки, 
які супроводжують молоду на весіллі), дружби, 
дружки (неодружені подруги молодої), світилка 
(святилка, світивка), шафериця (подруга моло-
дої), шиповий (чоловік на весіллі, що відає на-
поями), коровайниця, куховарка (яка відігравала 
одну з головних ролей у весільній церемонії). 
Та найповажнішими особами під час цієї обря-
довості були весільний (головатий, вінчальний) 
батько та матка, паніматка, підбатько (поміч-
ник весільного батька), хоча спостерігаємо, що 
в деяких селах Буковини ці особи носять назву 
нанашко (тобто весільний батько) і нанашка 
(весільна мати). Ці ж назви стосуються і хре-
щених батька та матері. Вони є запозиченнями 
з румунської мови – nas, nanas у значенні „ве-
сільний або хресний батько”, nasa – „весільна, 
або хресна мати”. Та найважливішу роль в 
обрядодії, звичайно, відігравала сама молода 
пара, на різних етапах весілля та на різних 
територіях їх називають по-різному: парубок, 
дівка, жених, сватач, відданиця, заручений, зару-
чена, князь, княгиня, молодий, молода, пан моло-
дий, пані молода (тут слова пан і пані є устале-
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ними шанобливими формами звертання у пев-
них говірках), жених, невєста, наречений, наре-
чена (наречені), молодята, молоді, молодожони. 
У весільній обрядовості Буковини натрапляємо 
також на назви фін і фіна щодо своїх він-
чальних та хрещених батьків [10, с. 591].  

Досліджуючи обрядове мовлення, спостері-
гаємо, що етномовна картина світу – це фраг-
ментарна картина світу, яка продиктована народ-
ними звичаями, обрядами, віруваннями. Тобто 
це звужена модель, оскільки багато чого вже 
відійшло в минуле, стало історією. Етномовну 
картину світу ми беремо з народного мовлення, 
яке має свої особливості, свою специфіку. При 
цьому спостерігаємо, що у народному мовле-
нні, відбувається певне закодовування довкі-
лля. Простежимо це на етносимволі рушник. У 
Словнику української мови це слово витлума-
чується як предмет побуту (довгастий шматок 
тканини бавовняної, лляної, полотняної), який 
служить для витирання частин тіла чи посуду, 
або як шматок декоративної тканини з виши-
ваним або тканим орнаментом, який тради-
ційно використовується для оздоблення житла 
та в обрядодіях, пор.: Вода в відеречку, – бра-
тіку, вмийся; рушник на кілочку, – братіку, 
втрися [11, Т. 4, с. 91]; На образах рушники 
шиті орлами та хмелем [Там само]; А мати 
завжди доню научала: Тримай хату, як у 
віночку, І рушничок на кілочку. Тримай відерця 
всі чистенькі і води повненькі. Прийдуть водиці 
пити, Будуть тебе люди хвалити [5, с. 109]. 
Обрядовий рушник набирає значення символу 
у зв’язку з його використанням в обрядодіях, 
пов’язаних як з земним життям людини, так і з 
уявлюваним нею потойбічним світом. Його 
образ проходить через усе єство кожного укра-
їнця, набуваючи розгалуженої символіки. Декоду-
вання її допомагає виявити той глибинний зміст, 
який вкладали у використання цього предмета 
наші предки. Ще в язичницькі часи, коли лю-
дина приклонялася божествам природи, вірила 
у могутність дерев, вона рушниками обв’язу-
вала дерева. Це були „рушники-обереги”.  

У народному мовленні, залежно від вико-
ристання та від території, спостерігаємо також 
різні діалектні назви цього предмета, напр.: для 
втирання обличчя – утирач (втирач, утирав-
ник, навтирач, полотенце), для посуду та стола – 
стирок, для прикрашення образів – покутник 
(божник, набожник), для похорону – поховаль-
ний, для пов’язування сватів – плечовий тощо. 

Рушник виступає символом рідної землі, ро-
динної злагоди, здоров’я, отже оберегом для 
кожної людини, бо символізує її долю, життє-

вий шлях, пор. традиційний вислів: Хата без 
рушників, що родина без дітей. Ця символіка 
закріплена в старовинному обряді зустрічі з 
хлібом-сіллю на вишитому рушнику. Рушники 
готувалися й для зустрічі бажаних сватів, тому 
кажуть: „Не лінуйся, дівонько, рушник виши-
вати – буде чим гостей зустрічати (шану-
вати)”. Рушник супроводжує людину все її 
життя, від народження до смерті. За допомогою 
нього приймали дитину від породіллі, з ним 
приходили на хрестини, його дарували кумам 
(хрещеним батькам), кладучи на нього калачі. 
У родильній обрядовості він символізував до-
рогу – життя, і був оберегом для новонародже-
ного. На таких рушниках здебільшого була ви-
шивка з символікою рослинного походження. 
Згодом у родильній обрядовості рушник замі-
нила смуга полотна, яка носить назву „криж-
ма” і наділена тією самою символікою. Над-
звичайно багата семантика цієї реалії у весіль-
ній обрядовості. Так перед весіллям відбувався 
обряд прощання з дівоцтвом, який здебільшого 
мав назву „дівич-вечір”, вінки”, а в деяких 
місцевостях цей обряд називали „торочини”, 
оскільки дівчата пришивали тороки до вишитих 
рушників. Під час цієї церемонії просили бла-
гословення розпочинати торочини: „Благо-
слови, Боже, і отець, і мати, своєму дитяті 
рушники торочити.” А тому співають у народ-
ній пісні: З ліска горішки летіли, Дружки го-
рілки хотіли. Вже рушники поторочили, А ще 
горілки не пили; або Торочи рушники, торочи, 
Аби було чим обділяти, Аби родини не образити. 

Під час сватання дівчина, погоджуючись 
вийти заміж за хлопця, перев’язувала його ста-
ростів рушниками: А в коморі сволок, А на ньо-
му рушників сорок, Біжіте, внесіте Та сватів 
прикрасі [5, с. 100] або: Рушнички ж мої, то-
ненькі та біленькі Я ж вас пряла, ніченьки не 
доспала, Я ж вас білила, всі береги обстелила, 
Я ж вас дарила, всю родину звеселила [Там само]. 

Кожна молода дівчина мала завчасно загото-
вити рушники, бо це означало подбати про свій 
посаг. Тому і висловлюється в народних піснях 
вдячність матері за те, що навчала дочку прясти, 
ткати, в результаті чого є з чим зустрічати ста-
ростів, тому співають у народній пісні: Та спа-
сибі тобі, моя ненько, Що будила мене ранень-
ко, А я слухала, вставала Та рушників напряла, 
По тихому Дунаю білила, На сухому бережку 
сушила або: Ой на Івана, на Купала Там ласті-
вочка купалася. На бережку сушилася, Молода 
Гануся журилася: А ще ж рушників не напря-
ла, А вже Василька сподобала. А ще рушнички 
на верстаті, А вже Василько в її хаті або: Ой 
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мамо, голубко, не плач, не ридай – Готуй руш-
ники і хустки вишивай.  

Стійкі мовні звороти подавати рушники, 
брати рушники, побрати рушники, дбати (да-
ти) рушники, готувати рушники, стати (ста-
новитись) на рушник, отримати рушники, 
слати (посилати) за рушниками, вернутися з 
рушниками засвідчують усталеність весільних 
ритуальних дій, де зберігається образне, внут-
рішньо вмотивоване значення лексеми рушник. 
В одній з народних пісень співають: Виходить 
дівчина засватаная, По личеньку видно, запла-
каная. Учора звечора рушник подавала, Мені 
молодому розлуку дала або Та ми з тобою на 
рушничку стояли, та ми з тобою й присягу 
мали [11, Т. 4, с. 91] або: Вернулися Люде з руш-
никами, З святим хлібом обміненим... Таку кра-
лю висватали, Що хоч за гетьмана, То не 
сором [14, с. 249] або у народній пісні: Ой у 
полі криниця стояла, В тій криниці дівка воду 
брала Та й впустила золоте відерце, Засмутила 
козакові серце. Ой, хто ж теє відерце дістане, 
Той зі мною на рушничок стане. Обізвався 
козаченько з гаю: А я ж теє відерце дістану І з 
тобою на рушничок стану або Ой ти, моя ма-
ти, пораднице в хаті, Порадь мене, що людям 
сказати: Ой чи ж мені по рушнику дати, Ой 
чи ж мені людей відказати; Дожидай, доню, 
та йди додому, Бо є у тебе аж троє гостей, 
Аж троє гостей, аж всі три старости. Ой, одні 
стали аж за садами, Другі стали під воро-
тами, А треті стали під сіньми кіньми. Що за 
садами – тим відказали, За воротами – тим 
слово дали. Під сіньми кіньми – рушнички 
дали [7, с. 79].  

У тій чи іншій обрядодії, як зазначає В. Жай-
воронок, рушник виступає не тільки символом 
як таким, але й певним ритуальним предметом, 
без якого неможлива сама обрядодія [3, с. 8]. 
Напр.: Такий білий пояс-рушник був обов’язко-
вим для молодої під час весілля [2, с. 343]; Мати 
з’єднала лляним рушником, Щоб не знали ви горя, 
розлуки, У парі весь вік воркували рядком [5, с. 57]. 

Важливу роль відігравав рушник і в похо-
вальній обрядовості, ним перев’язували надмо-
гильний хрест і людей, які несли труну з покій-
ником, опускали труну в могилу, пор. у Т. Шев-
ченка: Не хочу я панувати Не піду я, мамо! 
Рушниками, що придбала, Спусти мене в яму 
[14, с. 45]. Значення рушника у поховальній обря-
довості надзвичайно велике. Рушником чи шмат-
ком тканини завішували вікно у хаті на знак 
того, що у домі є покійник. При цьому на вікно 
ставили склянку з водою, а в кутку вішали 
рушник на знак того, що покійник прийде напи-

тися і матиме чим утертися. Рушником зав’язу-
вали ворота після виносу покійника з подвір’я, 
щоб смерть не повернулася назад.  

Як бачимо, в народному світогляді рушник 
виступає символом очищення перед далекою 
дорогою, зокрема перед дорогою у потойбічний 
світ. І нині могильний хрест перев’язують руш-
ником, що є символом нескінченності дороги у 
засвіти. Деякі дослідники вважають, що руш-
ник на хресті символізує пожертву представни-
кам потойбічного світу притаманну всім сло-
в’янським народам [12, с. 461]. Пов’язуючи на 
хрест рушник, родичі померлого вірили в захист 
та опіку від покійного родича у їхньому житті.  

Особлива увага зверталась і на колір руш-
ника. Він мав бути білого кольору, який симво-
лізував чистоту, святість. Особливою семанти-
кою наділений рушник із обрядовим хлібом, що 
символізує достаток, багатство, гостинність. 
Цікавим, на наш погляд, є уривок з повісті 
І. Нечуя-Левицького „Дві московки”: Спродала 
Ганна, що було зайве в скрині…Нічого їй так не 
було жалко, як тих рушників. Повиймала з 
скрині, розіслала по всьому столі, розвішала на 
образах, на стінах, щоб хоч надивитися. А руш-
ники все гарні, біло-біло убілені, повишивані 
орлами та червоним хмелем. Одійшла Ганна, 
підперла голову руками, оглядаючи рушники, 
згадала своє дівоцтво: 

– Рушники ви мої, повишивані! Чи я вас не 
вбілила, що обдарила вами свою долю й недолю, 
своє щастя й безталання! Я вас пряла, ночей 
недосипала, білила вас в зеленому лузі під чер-
воною калиною; вимочила вас, як соловейко по-
чав щебетати. Давала я вас милому, а, знать, 
моя недоля тоді між старостами в хаті сто-
яла! Рушники ви мої, шовком переткані! З ва-
ми я ждала свого милого, чорнобривого; роз-
стеляла вас при повному місяці, щоб життя 
моє було ясне, як зорі. Не продам я вас зроду-
віку!. Тут яскраво відбита народна символіка 
рушника, про яку йшлося вище. 

Підсумовуючи, в цілому символіку рушника 
можна подати через асоціативний ряд: рушник < 
життя, доля, достаток, щастя, оберіг, гости-
нність, смерть, вічний спочинок > людина. 

Концептуальна картина світу, як бачимо, яви-
ще динамічне, мовні одиниці, що її відобра-
жають, зазнають усіляких перетворень і набува-
ють концептуальних значень, що розширює по-
ле того чи іншого мовного знака. Концептуальна 
картина світу – це предметний, реальний світ. В 
результаті чого слово-знак функціонує не прос-
то як слово-номінація з одним чи кількома 
лінгвістичними значеннями, а як слово – куль-
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турний концепт. При цьому кожне культурне 
явище не може існувати без варіанту говірко-
вого найменування. Це особливо спостерігаємо 
досліджуючи обрядотексти.  

Так, у весняних обрядодіях одним із най-
більш поширеним жанром у народному мовлені 
є веснянки, які мають різні назви: гаївки, га-
гілки, ягілки, магілки, гагулки, на Буковині спос-
терігаємо – молоданчик, білоданчик, горобчик, 
перепілка тощо. Тобто в залежності від виду 
виконання ці весняні співанки носять різне най-
менування. Хоча мета їхнього виконання одна – 
закликати чим швидше весну, сприяти швид-
кому пробудженню природи, всього земного. 
Саме у веснянках спостерігаємо елементи гри, 
ритмомелодику виконання та певну рольову 
символьність. Напр.: Прийди, прийди, весно, 
Прийди, прийди, красна, Принеси нам збіжжя, 
Принеси нам квіток або: Ой весна, весна, днем 
красна, Що ти нам, весно, принесла?. У вес-
нянках, колядках спостерігаємо наявність пев-
них вигукових слів гай-га; ой, гаю; гаю-гаю, 
гей-гей, напр. у колядці: Гей! Гей! Ми прийшли 
у вашу хату сіяти й орати, гей, гей, кілько в 
решеті дірочок, кілько в оборі овечок. Гей! 
Гей! [5, с. 32]. 

Часто за певною лексемою стоїть етнокуль-
турне явище, розкрити зміст якої можна лише 
заглибившись у обрядодію. Так, лексема вогонь 
у народному обрядовому мовленні породжує 
традиційні сталі сполуки живий вогонь, вог-
ненне слово, вогонь душі, родинне (домашнє) 
вогнище, цар вогонь, цар неба, святий вогонь, 
жива ватра. Вираз жива ватра побутує в на-
родному мовленні у різних варіантах: жева 
ватра, живий вогонь, живий огень, пор. також 
у стійких словосполученнях – натерти живу 
ватру, крутити живої ватри, запускати жи-
ву ватру, викручували (запалювали) живу ват-
ру. Ці стійкі вирази постали з обрядодії, коли 
вівчарі, вигнавши на полонини у весняний день 
Святого Юрія стада овець, „викручували (запа-
лювали) живу ватру”, яка мала горіти все літо, 
аж до Покрови. При цьому не можна було 
допустити, щоб вогонь погас, бо це віщувало 
нещастя, оскільки вогонь виконував функцію 
охоронця. Недаремно кажуть у народі: „Цар – 
вогонь, а цариця – водиця” 

Лексема верба породила певні культові й 
сакральні найменування: Вербна (Шуткова, Беч-
кова) неділя, Вербний тиждень, Вербич, Вербна 
субота, вербова кладка, вербова дощечка. Це 
яскраво відбито у народному мовленні, напр. у 
приказках: Прийде Вербиця, назад земля вер-
неться; Верболіз б’є до сліз або Прийшов вер-
бич, два кожуха терич. 

За І. Огієнко, „мова завжди є своєрідним по-
кажчиком сили та висоти культури кожного на-
роду” [6, с. 34]. Саме в контексті обряду окрес-
люється внутрішня форма певних слів, їхні ко-
нотації, розкривається співвіднесеність мовної 
ознаки з її первинною та вторинною номінаціями.  

Деякі лексеми, характерні для даного типу 
дискурсивного мовлення, вживаються лише у 
сакральному значенні, а інші набувають сакраль-
ного значення в процесі вторинного семіозису. 
Це стосується і багатьох фразеологічних висло-
вів. Саме фразеологізми як мовні одиниці пря-
мо або опосередковано несуть у собі культурну 
інформацію про суспільство, світ, народ. Вони 
давно стали одним із важливих об’єктів етно-
лінгвістики, яка відстежує тісний взаємозв’язок 
мови та етносу, мови та культури. Фразеологія 
обрядового дискурсу є одним із мовних засобів 
бачення предметної картини світу. Нерідко при-
роду її символіки можна простежити не лише 
через внутрішній зміст виразу, але й через кон-
текст того чи іншого обряду. Скажімо, справж-
ній зміст номінації відкупні куми постає в кон-
тексті родильної обрядовості. Так називали 
чоловіка й жінку, які у разі, коли в сім’ї поми-
рають діти, для збереження життя новонарод-
женому запрошувалися його батьками бути дру-
гою парою кумів. Пізніше ця дитина викупля-
лася у таких кумів [11, Т. 1, с. 216]. Символіка 
предмета, речі, реалії переходить на символіку 
їхніх найменувань, тобто мовних одиниць, яки-
ми вони позначаються. Оскільки образність за-
кладена у мові, то при кожному новому слово-
вживанні відбувається взаємодія внутрішнього 
образу і значення як реалізації першого. А час-
тота вживання, в результаті перетворення дум-
ки, забезпечує створення порівняно широкого 
значення за допомогою одиничного обмеженого 
словесного образу. Щоб проникнути в етносим-
воліку мовних одиниць, треба передусім знати 
етнокультуру, етнопсихологію, народну філосо-
фію, розуміти силу, яку народ приписує мовле-
ному слову. Тому, досліджуючи обрядове мов-
лення, спостерігаємо ряд сталих словосполу-
чень, що є невід’ємним елементом практично 
кожної обрядодії, а також і наявність слів із сак-
ральним значенням, що виникли саме в кон-
тексті певної обрядодії. 

Скажімо, у вербальному контексті різдвяних 
обрядодій постає ряд фразеологізованих висло-
вів як загальнолітературного, так і діалектного 
характеру: носити вечерю – напередодні Різдва 
розносити хрещеним батькам свячену їжу; про-
ганяти кутю – обрядодія, яку здійснюють пе-
реважно діти напередодні Водохреща; вечірня 
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вода – вода, освячена у Надвечір’я Водохреща, 
вважається найсвятішою; штуки викидати – 
дотепно жартувати, зазвичай під час водіння 
„Маланки” селом; „виходу (виведення) на та-
нець” як один з елементів ритуального танцю 
парубочої та дівочої громади; тримати світло – 
обрядодія, за якою, дівчина, вже „виведена на 
танець”, могла спілкуватися з хлопцями; ро-
бити сабаш (очевидно, походить від рум. sabas – 
„винагорода”) – танцювати після закінчення об-
ходу села з „Маланкою”. На Північній Буковині 
ця обрядодія відома під назвами схід, пляс, данець.  

Або, скажімо, у весільній обрядовості сталі 
сполуки з лексемою хліб, наприклад, іти на 
хліб, бути на хлібі, ходити на хліб – брати чи 
взяти участь в етапі весілля, обміняти хліб – 
здійснити акт сватання, перший хліб – симво-
ліка домовленості про шлюб між родинами на-
речених через спеціально обраних сватів; про-
щевий хліб – символ батьківського благосло-
вення на шлюб. В обрядодії прощі залежно від 
призначення хліб носив різні назви: дивень, гас-

тінчик, дар Божий, дарунок (хліб, який беруть 
із собою йдучи сватати), доля, заручинний хліб, 
калач, коровай, лежень, палюнка, підвіночник, 
перепієць, плаксун, почесний хліб (власне ве-
сільний хліб). 

Отже, мова є не лише способом комунікації 
між людьми, а й засобом становлення етно-
культури. Вона засвідчує світоглядні орієнтири 
народу, характер сприйняття навколишнього 
світу, його національні особливості. Тим са-
мим, мова уособлює націю, збирає воєдино націо-
нальні надбання та відображає його історію 
розвитку. Концептуальні лексичні одиниці і 
мовні формули, якими таке багате народне дис-
курсивне мовлення, виводять, у свою чергу, на 
глибини національного духу. А звернення до 
етнографічного матеріалу дозволяє простежити 
за функціонуванням ритуальних словесних фор-
мул, обрядових термінів, які і створюють певну 
систему народних (часом напівзабутих, часом за-
кріплених за певною місцевістю) мовних одиниць. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ 
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ В МОВІ ТВОРІВ І. ФРАНКА 

 

Багатогранна постать Івана Франка – талано-
витого письменника, публіциста, вченого та 
громадсько-політичного діяча – вже тривалий 
час привертає увагу багатьох дослідників. Його 
постать сфокусувала в собі типові обставини 
розвитку і функціонування української мови на 
західноукраїнських землях. 

У кінці ХIX – на початку XX ст., коли жив 
і творив Іван Франко, українська літературна 
мова переживала складний етап свого розвитку, 
що було спричинене відмінними суспільно-полі-
тичними та культурними умовами на східно-
українських і західноукраїнських землях. На 
відміну від Східної України, українська мова в 
Австро-Угорщині в кінці ХIX – на початку XX ст. 
не була заборонена в громадському житті й мала 
більш розгалужені сфери функціонування. Це 
зумовлювалося тим, що в „підросійській Україні 
через цензурні утиски (Валуєвський циркуляр, 
Емський указ та ін.) українська мова могла роз-
виватися тільки в художньому стилі. На Захід-
ній Україні прямих заборон не існувало. Там діяла 
ліберальна конституція 1867 року” [19, с. 19], в 
якій окремими статтями проголошувалася рівно-
правність усіх народів, які входили до складу 
Австро-Угорщини, та їхніх мов. Українська мова, 
як і польська, чеська, румунська та ін., мала 
статус однієї з краєвих мов, була офіційно до-
зволена для вжитку у місцевому судочинстві, 
урядуванні, транспорті, школі, церкві, „проте 
через невиробленість урядових механізмів ви-
конання цієї статті національні права українців 
щодо вживання їх рідної мови раз у раз пору-
шувались” [11, с. 25]. Це було зумовлено насам-
перед економічно-правовими умовами життя на 
українських землях під владою Австро-Угор-
щини, де значного „поширення набувала дво-
мовність (спочатку українсько-польська, від сере-
дини ХІХ ст. – україно-німецька) з відповідним 
розподілом за сферами вживання: польська та 
німецька – для офіційного та прилюдного 
вжитку, українська – для родинного, хатнього” 
[10, с. 24]. Визначальною ознакою галицько-буко-
винського континууму було б а г а т о м о в н е  
середовище, у якому „внаслідок неоднакового 
соціального статусу та соціального престижу 

німецької, польської, української (на Буковині 
ще й румунської) мов, кожна з яких мала на 
кінець ХІХ – початок ХХ ст. в Галичині і Буко-
вині традиційно та юридично визначену сферу 
використання, відбувалася активна міжмовна 
взаємодія” [12, с. 87]. 

Усі названі обставини впливали й на особли-
вості культурного життя на західноукраїнських 
землях, і на розвиток української літературної 
мови цього періоду. Найбільший внесок у її 
скарбницю зробив І. Франко – мова його творів 
збагатила не тільки різні жанри художнього сти-
лю, а й наукового, й офіційно-ділового. Офіційно-
ділова термінологія, представлена в творах 
І. Франка, становить не лише стилістичну спе-
цифіку авторського мовлення, а й загалом відобра-
жає функціонування української мови у сфері 
офіційно-ділових стосунків Галичини й Буко-
вини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Одне з перших ґрунтовних досліджень мови 
І. Франка виконала Зиновія Франко – його ону-
ка. Вона подала лінгвістичний аналіз творів ра-
ннього та зрілого періодів творчості письменни-
ка, зазначивши, що діалоги та авторські партії 
характеризуються „розширенням кола профе-
сіонально-виробничої, абстрактної і наукової 
лексики іншомовного походження, широко вжи-
ваної тоді в освічених колах населення Гали-
чини” [18, c. 496]. Дослідниця подає ряд при-
кладів, характерних для сфери офіційного мов-
лення, це такі слова, як: авансувати, ад’юнкт, 
асистенція, екзекуція, інтерциза, інтерлокутор, 
канцеліст, конверсація, мандатор, офіціаліст, 
президент, пленіпотент, пропінатор, реститу-
ція, фундація, тощо, проте не кваліфікує наве-
дену лексику як лексику офіційно-ділового сти-
лю. Подавши наведені лексичні одиниці, до-
слідниця цим фактом накреслила подальші до-
слідження у цій галузі мовознавства. 

До вивчення цього питання зверталися та-
кож О. Сербенська („Особливості ділового мов-
лення Івана Франка” [5]) та Н. Жовтобрюх („Роль 
Івана Франка у становленні української ділової 
лексики” [2]), у чиїх працях висвітлено діяль-
ність І. Франка, пов’язану зі сферою ділового 
мовлення, подано спостереження над мовою і 
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стилем листів письменника, а також проана-
лізовано договір про видання історичної повісті 
„Захар Беркут”, програму радикальної партії, 
відозви офіційно-ділового характеру та інфор-
маційні газетно-журнальні твори. 

Проблеми формування термінологічної лек-
сики та актуальні питання розвитку тогочасної 
української літературної мови у світлі мовної 
дискусії, що розгорнулися на сторінках преси, 
розкрито у відомих працях Ю. Шевельова („Вне-
сок Галичини у формування української літе-
ратурної мови” [19] й „Українська мова в пер-
шій половині двадцятого століття (1900 – 1941): 
Стан і статус” [20]) та В. Статєєвої („Українські 
письменники про проблеми літературної мови 
та мовознавства кінця ХIX – початку XX сто-
ліття” [8]). 

До найновіших ґрунтовних досліджень у цій 
галузі належить монографія Л. Ткач „Україн-
ська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. Частина 2: Джерела і соціо-
культурні чинники розвитку”, де подано глибо-
кий аналіз суспільно-політичних обставин й 
функціонування української мови в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. В контексті цього дослідже-
ння важлива роль відведена постаті І. Франка і 
його ролі у формуванні норм сучасної україн-
ської літературної мови, зроблено важливі вис-
новки щодо репрезентації в українській мові 
латинізмів та германізмів, що служили для по-
значення спеціальних понять у сфері офіційно-
адміністративних та політичних відносин. Ґрун-
товно дослідивши буковинські і галицькі дже-
рела кінця ХІХ – ХХ ст., Л. О. Ткач доводить 
„існування спільного наддіалектного лексико-
ну, який українська інтелігенція практикувала в 
мові періодичних видань, у художній літера-
турі, публіцистиці, в епістолярному спілкуванні 
тощо. Перелік слів, уміщених у спеціальних по-
ясненнях до кожного з п’ятдесяти томів творів 
І. Франка, включає фактично ті самі лексичні 
одиниці, що й матеріали до словника україн-
ської літературної мови на Буковині в кінці 
ХІХ – ХХ ст. (МСБ)” [14, с. 403]. В дослідженні 
становлення лексичних засобів офіційно-діло-
вого стилю в західноукраїнському варіанті літе-
ратурної мови к. ХІХ – поч. ХХ ст. неможливо 
обійти текстові джерела творів Івана Франка. 

Метою нашого дослідження є виявлення 
лексико-стилістичних засобів ділового стилю 
та відображення ситуації їх реального функціо-
нування у художніх творах І. Франка. Засоби 
офіційно-ділового стилю, вживані у художніх 
творах І. Франка, ще не були предметом спе-
ціального дослідження. 

У доборі лексичних одиниць джерельною 
базою послужили повість І. Франка „Перехресні 
стежки”, яка за своєю тематикою відображає 
правову сферу, й охоплює життя представників 
різних сфер суспільства, та повість „Основи 
суспільності”, в основі якої – події реального 
судового процесу. 

Громадсько-політична діяльність І. Франка 
була тісно пов’язана з періодичною пресою, яка, 
безперечно, відіграла важливу роль як у розвитку 
офіційно-ділового стилю, так і літературної мо-
ви в цілому, оскільки була „активним засобом 
популяризації нових слів, зокрема з соціально-
політичної сфери функціонування; в ній най-
більш інтенсивно відбувається творчий процес 
перевірки, відбору і закріплення у всенарод-
ному вжитку лексичних неологізмів, виникнення 
яких зумовлене постійною суспільною потре-
бою” [1, с. 3]. До того ж, преса була тим чинни-
ком, що сприяв залученню ширшої аудиторії в 
обговоренні актуальних питань тогочасного 
функціонування літературної мови. 

Перебуваючи завжди у колі мовознавчих проб-
лем, І. Франко брав активну участь у мовній 
дискусії, що розгорнулася на шпальтах тогочас-
ної преси. Це був інтенсивний пошук шляхів і 
засобів розвитку української літературної мови, 
зокрема, увага зосередилась на проблемі уніфі-
кації діалектно-територіальної розмаїтості, уз-
годження культурно-писемних традицій, що 
стало наслідком появи двох варіантів літера-
турної мови – західноукраїнського (галицького) 
та східноукраїнського. Лінгвісти розгорнули 
широкі наукові дискусії щодо того, чи повинна 
формуватися єдина літературна мова для всіх 
українських земель, чи й надалі мають розви-
ватися різні варіанти цієї мови; якою повинна 
бути єдина українська літературна мова, зокре-
ма, мова художнього, наукового та публіцис-
тичного стилів. Активно обговорювали також 
роль мовних одиниць галицького варіанта у 
системі єдиної української літературної мови, 
оскільки Галичина, як зазначав Ю. Шевельов, 
„виконувала свою роль мовної лабораторії, по-
старому користуючись мовними здобутками всіх 
земель України [19, с. 50]”. Йшлося і про те, з 
яких джерел поповнювати мовні засоби, а також 
чи потрібні літературній мові запозичення з ін-
ших мов, і якщо потрібні, то в якій мірі тощо. 

Діяльність І. Франка, як уже зазначалося, 
мала значний вплив не лише на розвиток мов-
них засобів художнього та публіцистичного 
стилів, а також сприяла виробленню певних норм 
в офіційно-діловому стилі української мови [2, 
с. 108]: він вів ділове листування з видавництва-
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ми, окремими людьми, писав звіти, протоколи 
на засіданнях товариств, до яких належав, лис-
тувався з редакціями, де працював, виступав у 
пресі з інформаціями, звітами про важливі події 
суспільного життя. 

Письменник уживав терміни, створені з ура-
хуванням внутрішніх зв’язків між „одиницями 
лексико-семантичної системи мови, а також 
створював нові терміни за аналогією до існую-
чих або використовував модель побудови тер-
мінів інших мов, особливо польської” [6, с. 49], 
яку добре знав, достосовуючи її до норм укра-
їнської мови. Діяльність І. Франка була тісно 
пов’язана зі сферою ділового мовлення. Він пра-
цював над різними діловими паперами, вивчав 
циркуляри, положення, книги засідань госпо-
дарської ради, детально цікавився різного роду 
актами, скаргами, угодами, резолюціями, робив 
копії різних документів, працюючи над архів-
ними матеріалами.  

Активна діяльність І. Франка у сфері діло-
вих відносин, зацікавленість різноманітними 
питаннями правознавства, ділове й приватне 
листування з відомими діячами України мали 
великий вплив на мовний досвід письменника. 
Обізнаність та ерудиція письменника у різних 
сферах суспільного та політичного життя пев-
ним чином позначилися на його художніх тво-
рах. У мову Франкової белетристики проника-
ють елементи офіційно-ділового стилю як ві-
дображення тогочасного життя української мо-
ви. Зазначимо, що повість „Основи суспільнос-
ті” створена на підставі документальних фактів. 
Матеріалом для неї послужив сенсаційний у 
свій час „кукізовський процес 1889р” (Фр. 19, 
с. 493). І. Франко, як співробітник львівської га-
зети, був присутнім на судовому процесі й но-
тував його хід – про що він писав у листі до 
М. Драгоманова від 10 лютого 1889р. (Фр. 49, 
с. 194). Завдяки такому досвіду І. Франкові вда-
лося використати в повісті багатий лексичний 
матеріал, який відображає правову сферу. 

Представлені в художніх творах І. Франка 
лексичні одиниці та сталі сполучення були 
загальновживаними в західноукраїнському мов-
ному середовищі, про що свідчить наявність 
цих одиниць у словнику „Українська літера-
турна мова на Буковині в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття” [13]. 

Спостереження над текстовим матеріалом 
творів І. Франка дозволяють виокремити назви 
на позначення ряду державних адміністратив-
них установ та їх частин, що забезпечували 
обслуговування різних сфер суспільного, полі-
тичного та економічного життя на західно-

українських землях досліджуваного періоду: 
міська (державна, повітова, громадська) рада, 
виділ (частина установи) повітовий, суд (крає-
вий, повітовий, окружний, карний). Напр.: ...та-
кі випадки [...], як вибори до ради повітової і 
громадської, заставали його [о. Зварича] зовсім 
не приготованим (Фр. 20, с. 299); У одній із та-
ких кам’яниць містився цісарсько-королівський 
повітовий суд (Фр. 20, с. 305). 

Місцеве урядування мало досить розгалу-
жену систему посад, з відповідними обов’яз-
ками, покладеними на них урядовими інститу-
ціями: бурмістр (голова міської адміністрації), 
війт (очолював магістрат чи ратушу), віритель 
(кредитор), возний (виконував функції посиль-
ного у судових справах), комісар, маршалок 
(голова), офіціал (нижчий чиновник, дрібний уря-
довець), пленіпотент (уповноважений у спра-
вах майна), постенфірер (дільничий жандарм), 
секвестатор (збірщик податків), староста, шам-
белян (таємний радник); громадський радний, 
податковий інспектор. Напр.: Євгеній не допи-
тувався далі і пішов додому, а Вагман подався 
до помешкання пана бурмістра (Фр. 20, с. 385); 
Розмову перервало прибуття нового гостя – 
пана маршалка повітового Брикальського 
(Фр. 20, с. 193); Постенфірер Шеремета був 
високий статний мужчина... (Фр. 19, с. 319). 

Варто відзначити, що початок творчої діяль-
ності І. Франка збігається з початком створення 
банків і кас, оскільки цього вимагав об’єктив-
ний процес розвитку товарно-грошових відно-
син у Галичині. Ця тематична група офіційно-
ділової термінології також знайшла відображе-
ння у творах письменника, напр.: банк крило-
шанський (банк каноніків), банк рустикальний 
(банк сільський), кагальна каса (каса єврейської 
релігійної громади), каса народова (урядова, 
позичкова, громадська, повітова), шпаркаса 
(ощадна каса). Напр.: Далі Євгеній закинув про 
найближче: про стан селянства по селах, про 
читальні, каси позичкові (Фр. 20, с. 295); Вели-
кі гроші є в шпаркасі (Фр. 19, с. 163). 

За нашими спостереженнями, найбільшу гру-
пу спеціальної лексики становлять назви осіб, 
чия діяльність безпосередньо була пов’язана з 
судочинством: ад’юнкт (нижчий судовий чин, 
помічник відповідальної особи), екзекутор (ви-
конавець судового рішення), канцеліст, маніпу-
лянт, протоколянт (канцелярист), конципієнт 
(практикант у адвоката), меценас (адвокат), про-
куратор (прокурор), присяглі (присяжні), суддя, 
президент суду (голова суду). Напр.: Отже, 
сам президент по розправі, виходячи з суду, 
сказав до прокуратора: „З таким оборонцем – 
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то приємно провадити розправу” (Фр. 20, с. 181); 
– А, пан меценас! Гратулюю, Гратулюю! Мо-
же тішитися наше місто, що дістало такого 
блискучого оборонця (Фр. 20, с. 173); ...віднісши 
листи до канцелярії з порученням вислати їх на 
пошту і давши деякі диспозиції конципієнтові, 
[Рафалович] пішов знов нагору до свойого по-
кою... (Фр. 20, с. 226). 

На окрему увагу заслуговує лексика, викорис-
товувана на позначення понять, пов’язаних із 
розглядом та перебігом справи в судово-адмі-
ністративному порядку, з поданням у суд скарги, 
з правовим захистом, викликом у суд, свідче-
ннями тощо, напр.: візвання (виклик до суду), 
заденунціювати (доносити, робити наклеп), ін-
дагація (допит), індагувати (допитувати), обдук-
ція (арешт; судово-медичний розтин, обстеже-
ння); оречення (винесення присуду), переслухи 
(слухання судової справи), процесувати (вести 
справу проти когось), рекурсувати (протесту-
вати, оскаржувати), рестанції (незалагоджені 
справи), термін, розправа (судове засідання); 
словосполучення: вдаватися в процеси (пору-
шити, розпочати справу), викликáти справи (ого-
лошувати справи), виточити процес (розпочати 
процес), вступне доходження (вступне слід-
ство), заприсягти свідка (домогтися подання 
свідчень під присягою), заскаржити до суду, 
заступати інтереси (представляти інтереси в 
суді), здавати реляцію (повідомляти, звітувати), 
зложити свідоцтво (дати свідчення в суді), по-
зивати до суду, провадити розправу (вести су-
дове засідання), респектувати закон (дотриму-
ватись закону). Напр.: Євгеній [...], розвідавши 
докладно, як велося вступне доходження, опи-
сав усе і подав до президії краєвого суду у Львові 
(Фр. 20, с. 329); ...против Шнадельського вито-
чено процес о вбійство Вагмана (Фр. 20, с. 458); 
Термін у Гумниськах був назначений на дев’яту 
рано (Фр. 20, с. 300); – Я, власне, написав для 
пана Шварца візвання на завтра, – мовив 
слідчий (Фр. 20, с. 454); Практикант перервав 
індагацію і глянув на суддю (Фр. 20, с. 311). 

Регулювати і закріплювати відносини між дер-
жавними інституціями та громадянами покли-
кана адміністративно-юридична документація, 
що становить значний шар досліджуваної лек-
сики. Напр.: акт, виказ (звіт), декрет, інструк-
ція, інтимат (розпорядження), кодекс, лівен-
тарі (документи), наказ, нота (запис, резолю-
ція), патент, пролонгати (відстрочки), прото-
кол, рапорт, рекурс (касаційна скарга), реляції 
(повідомлення), рецепіс (розписка), скарга, справо-
здання (звіт), супліка (скарга); довжні скрипти 
(боргові записи), ліста розправ (реєстр судових 

засідань). Напр.: Він [маршалок] чув себе в тій 
хвилі премудрим стратегом, що видає накази й 
інструкції  (Фр. 20, с. 446); …його [Шнадель-
ського] чекає непочесна будущина покутнього 
писаря, що за кілька шісток грішми пише людям 
скарги, рекурси, подання… (Фр. 20, с. 335 – 336); 
Закони, патенти та інтимати були надруко-
вані в великих книгах, мовою чужою і незрозу-
мілою для народу (Фр. 20, с. 319). 

Обстоювати свої права та потреби українці 
могли шляхом скликання віч та зборів, які на 
той час були основним демократичним спосо-
бом виявлення думок і поглядів громадян, що 
сприяло розширенню виражальних засобів на 
позначення відповідних понять, напр.: дебати 
(обговорення), точка (пункт); відбуття зібра-
ння (проведення зібрання), відчитати уступ (ого-
лосити розділ), дневний порядок (порядок де-
нний), забирати голос (брати слово для висту-
пу), загальне голосування, заказати зібрання 
(заборонити зібрання), замкнути, розв’язати 
віче (закрити віче), прийти до слова (дістати 
право голосу), скликати зібрання, спасти з по-
рядку денного (відхилити), напр.: Коли пан ста-
роста не хочуть справді допустити до відбу-
ття зібрання, то стати собі на формі, на 
букві закона (Фр. 20, с. 397); Тепер у купках по-
чалися живіші розмови – про віче і про справи, 
поставлені на дневнім порядку (Фр. 20, с. 440); 
Зваричів внесок прийнято, і віче замкнено… 
(Фр. 20, с. 450). 

У текстових матеріалах засвідчено цілий ряд 
грошових найменувань, що були у фінансовому 
обігу на західноукраїнських землях досліджу-
ваного періоду, напр.: ґульден, крейцар, рин-
ський, цент, червінець, шеляг, шістка. Напр.: 
…граф Кшивотульський заплатив Вагманові 
умовлену суму 50000 ґульденів (Фр. 20, с. 424); 
Вагман хоче за обі партії [кімнати] по 25 рин-
ських місячно (Фр. 20, с. 184); Без шеляга при 
душі не рушиш і з місця (Фр. 20, с. 311). 

З розширенням сфери банківських послуг 
активно розвиваються грошово-майнові стосун-
ки, пов’язані насамперед із торговельними і 
грошово-платіжними поняттями. Напр.: акцеп-
тант (власник векселя), вигодити (позичити), 
гіпотека (акт у законодавстві, що закріплює 
право на нерухоме майно (землю, дім), гешефт 
(прибуток), довг (борг), ліверант (постачальник), 
кара (штраф), ліцитація (продаж майна з пуб-
лічного торгу), проволока (відстрочка), рати 
(термін сплати чергових внесків, частина плати 
(оренди, боргу), реченець (термін сплати), склад-
ки (грошові внески), субвенція (грошова допо-
мога), чинш (податок); затягнути позичку (забор-
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гувати), сплатити залеглості (сплатити давні 
борги). Напр.: Те, що в банку назичено, лишиться 
на гіпотеці (Фр. 20, с. 223); Або пана зараз злі-
цитуємо, або згодіться продати нам увесь має-
ток (Фр. 20, с. 223); Реченець умовленої сплати 
минув (Фр. 19, с. 264); Цілій околиці грозило за-
несення родючих піль тим піском, і ось поча-
лися заходи для виєднання субвенцій на заліс-
нення сей пустелі (Фр. 20, с. 320). 

Для забезпечення правочинності фінансових 
операцій, пов’язаних з позичанням та сплатою 
грошей, існував ряд цінних паперів, напр.: акція, 
вексель, облігація, тратка (квитанція, документ 
про витрати); довжний лист (борговий реєстр), 
книжки шпаркасові (ощадні книжки). Напр.: Але 
я [Вагман] вам дам його [маршалкові] векселі і 
тратки, ви собі зробіть маленький витяг із його 
табулі і притисніть його до стіни (Фр. 20, 
с. 222); Міркую, що старий радше попалить 
свої банкноти та книжечки шпаркасові, а їй 
[Олімпії] не залишить нічого (Фр. 19, с. 171). 

Про безперервність розвитку офіційно-ділового 
стилю свідчить наявність досліджуваних оди-
ниць у довідкових глосаріях, вміщених як супро-
відні до документів – пам’яток ХIV – XVII ст. 
Зіставлення глосарію до грамот ХV ст. [17; до-
кладніше див. 15] із реєстром матеріалів назва-
ного словника [13] та реєстром СУМ [7] дозво-
ляє простежити функціонування цих слів у сфе-
рі офіційно-ділових стосунків від найдавнішого 
часу аж дотепер. Серед зафіксованої лексики 
засвідчено і назви посадових осіб маршалок, 
бурмістр, війт, староста, офіціал; зразків адмі-
ністративних документів акт, декрет, рапорт, 
рекурс, рецепіс, супліка. 

Серед досліджуваних лексичних одиниць 
виявлено значний шар латинізмів, спільних для 
польської та української мов. Цей факт поясню-
ється „мовними взаєминами географічно су-
міжних етносів, що розвивалися у їхньому 
спільному щоденному економічному та куль-
турному досвіді” [14, с. 362], що зумовлювало 
засвоєння латинізмів українською мовою, напр.: 
екзекутор „судовий виконавець” (п. Egzekutor), 
заказати „заборонити” (п. zakazać), чинш „пода-
ток грішми, орендна плата” (п. czynsz), затягну-
ти позичку „заборгувати” (п. zaciągnąć pożyczkę), 
зав’язати збори „закрити збори” (п. zawiązać), 
рецепіс „розписка про отримання рекомендо-
ваного листа” (п. recepis), справоздання „звіт” 
(п. sprawozdanie), ліцитація „аукціон, розпро-
даж” (п. licytacja), пролонґата „продовження 
терміну дії (чинності) чогось” (п. prolongata), 
крейцар „назва дрібної розмінної монети” 
(п. krajcar, grajcar) та ін. 

Проникнення полонізмів у художні тексти 
було зумовлене насамперед політико-економіч-
ними умовами життя на західноукраїнських зем-
лях. Унаслідок українсько-польської двомовності 
представників української інтелігенції словни-
кова база української мови значно розширила 
свій лексичний фонд завдяки кругообігові поло-
нізмів із галузей адміністрування, судочинства, 
правових та особистих стосунків, які паралельно 
вживалися в мовленні представників польських 
та українських освічених верств. 

Західноукраїнський мовний досвід у творе-
нні офіційно-ділового стилю певною мірою за-
своївся сучасною українською літературною 
мовою. Уживані в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
мовні одиниці офіційно-ділового стилю входять 
до складу відповідних лексичних засобів су-
часної української мови з певними застереже-
ннями. Ці застереження стосуються як лексики 
в цілому, так і окремих лексико-семантичних 
варіантів. За „Словником української мови” 
виявилося, що переважна більшість лексичних 
одиниць засвідчена в реєстрі цього словника з 
обмежувальними позначками, проте лише сто-
совно одного слова (пленіпотент) ця позначка 
вказує на західноукраїнський варіант літератур-
ної мови, в усіх інших випадках – ці лексеми 
подано як з а с т а р і л і , напр.: офіціал (нижчий 
чиновник, дрібний урядовець), кагальна каса 
(каса єврейської релігійної громади), рата (час-
тина плати (оренди, боргу), ліверант (поста-
чальник), резиґнація (зречення, відмова від чо-
гось), шістка (дрібна монета); і с т о р и з м и , 
напр.: бурмистер (голова міської адміністра-
ції), маршалок (голова), війт (очолював магі-
страт чи ратушу), возний, чинш (податок), посе-
сія (оренда); д і а л е к т н і ,  зарядити (керувати, 
розпоряджатися, управляти), числити (рахувати; 
надіятись), правуватися (доводити своє право, 
з’ясовувати стосунки), залеглість (заборгова-
ність), залягати з вкладками (затримувати 
внески), довг (борг), кара (штраф), ліцитація 
(аукціон); р о з м о в н і ,  напр.: зробити вклад-
ку (зробити внесок), покласти пункт (призна-
чити, визначити). 

До переважної більшості слів і словосполу-
чень, типових для українського офіційно-діло-
вого мовлення к. ХІХ – п. ХХ ст., у сучасній 
українській літертурній мові є інші – синоні-
мічні відповідники, і лише окремі мовні одиниці 
офіційно-ділового стилю засвоїлися без змін 
(напр.: загальні збори, загальне голосування, скли-
кати збори, протокол, акт, рішення, резолюція, 
декрет, дебати, вести справи, присуд, виграти 
справу в суді тощо). 
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Аналіз художніх текстів І. Франка виявляє 
значний шар однослівних номінатичних засобів 
офіційно-ділового стилю. Лексико-стилістичні 
одиниці такого типу входять до таких тематич-
них груп: 1) назви в и б о р н и х  п о с а д  (бур-
містр – голова міської адміністрації, пленіпо-
тент – уповноважений у справах майна); 
2) назви д і й  та п он я т ь , пов’язаних зі сферою 
судочинства (меценас – адвокат, екзекутор – 
виконавець судового рішення, індагація – до-
пит, процесувати – вести справу проти когось); 
3) назви а дм і н і с т р а т и в н о -ю р и д и ч н о ї  
д о к у м е н т а ц і ї  (виказ – звіт, інтимат – роз-
порядження, рецепіс – розписка); 4) назви г р о -
шов и х  о д и н и ц ь  (ґульден, крейцар, рин-
ський); 5) назви г р ош ов о -п л а т іж н и х  п о -
н я т ь  (реченець – термін сплати, складки – 
грошові внески, субвенція – грошова допомога, 
чинш – податок). 

Зафіксовано також лексико-стилістичні засоби, 
виражені словосполученнями, які містять у сво-
їй структурі переважно два компоненти і вхо-
дять до таких тематичних груп: 1) назви а дм і -
н і с т р а т и в н и х  у с т а н о в  (їх частин), гро-
мадських установ (міська / державна / повіто-
ва / громадська рада; виділ; суд повітовий / кра-
євий / повітовий / окружний / карний; кагальна 
каса; каса народова / урядова /позичкова / гро-
мадська / повітова); 2) назви п о с а д  із з а -
з н а ч ен н я м  к он к р е т н и х  о б о в ’ я з к і в  
(громадський радний, податковий інспектор); 

3) назви д і й , пов’язані з р о з г л я д о м  та п е -
р е б і г ом  с п р а в и  в с у д о в о -а дм і н і -
с т р а т и в н о м у  п ор я д к у  (викликάти спра-
ви; заступати інтереси; здавати реляцію); 
4) назви дій, що стосуються п ор я д к у  с к л и -
к а н н я  в і ч  та п ер е б і г у  з б о р і в  (відчи-
тати уступ; дневний порядок; розв’язати віче); 
5) назви т о р г о в о -п л а т іж н и х  оп е р а ц і й  
та ц і н н и х  п а п ер і в  (затягнути позичку – 
заборгувати, сплатити залеглості – сплатити 
давні борги, довжний лист – борговий реєстр, 
книжки шпаркасові – ощадні книжки) тощо. 

Використання лексико-стилістичних засобів 
офіційно-ділового стилю у художніх творах 
І. Франка на прикладі повістей „Основи сус-
пільності” та „Перехресні стежки” свідчить про 
активне формування тематичних груп спеціаль-
ної лексики української мови з галузей полі-
тичного життя, адміністрування, судочинства, 
торгівлі, грошових відносин тощо, що було по-
зитивним зрушенням у плані розширення кому-
нікативних потреб у різних сферах суспільного 
життя на західноукраїнських землях у кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. та активний розвиток 
офіційно-ділового стилю західноукраїнського 
варіанта літературної мови. Використання цих 
слів у текстах художнього стилю є свідченням 
проникнення української мови в сферу ділових 
стосунків і достатньої виробленості відповід-
них лексико-стилістичних мовних засобів. 
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The article dwells on the analysis of thematic groups of LSP formation in at the end of XIX and the 
beginning of XX centuries are represented in the language of writings by I. Franko. Presence of the 
investigated thematic groups of LSP in the language of writings by I. Franko states the high degree of the 
organisation of these expressions in speech of the hiegher society of that period in Ukraine. 
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ПОРЯДОК СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН  
У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК 
 

Спостереження над порядком компонентів 
складносурядних речень буковинських говірок 
дозволяє робити висновок, що тільки незначна 
їх частина належить до зворотних, в той час як 
більшість цих конструкцій має сталий порядок 
своїх структурних частин. Це пояснюється тим, 
що зміна порядку компонентів супроводжу-
ється певними зрушеннями в змісті складносу-
рядного речення або призводить до появи нової 
інформації, цілком відмінної від попередньої. 
Це видно з таких прикладів: 'панови неи 'було 
'в'іходу ку'да 'жити, і в'ін отро'йіўси /Добр./; 
в'ін отро'йіўси, і 'панови неи 'було 'в'іходу ку'да 
'жити. Із змісту першого варіанта речення ми 
дізнаємося, що внаслідок безвихідного стано-
вища пан отруївся, а другий варіант речення 
вказує на те, що хтось отруївся, спричинивши 
цим самим панові скруту. Отже транспозиція 
компонентів потягла за собою зміну в змісті 
складносурядного речення. Така залежність між 
змістом складносурядного речення і порядком 
його частин спостерігається в тих паратактич-
них конструкціях, де зміст наступного компо-
нента випливає із змісту попереднього, оскіль-
ки вони пов’язані причинно-наслідковим зв’язком. 

Порядок компонентів складносурядного ре-
чення є важливим фактором як з погляду будо-
ви цієї синтаксичної конструкції, так і з погля-
ду її змісту. Недаремно ця сторона питання 
складносурядних речень неодноразово привер-
тала увагу дослідників. Так, О. М. Пешковський 
однією з ознак сурядності вважає можливість 
змінювати в них порядок частин, тобто вважав, 
що складносурядні речення є зворотними. В.В. Ви-
ноградов у праці „Идеалистические основы син-
таксической системы проф. А. М. Пешковского, 
ее эклектизм и внутренние противоречия” ціл-
ком слушно зауважує, що „независимость и 
смысловая самостоятельность сочиненных пред-
ложений также очень условны и в чистом виде 
почти не встречаются”1. І. А. Попова, досліджу-

ючи складносурядні речення російської літера-
турної мови, приходить до висновку, що тільки 
в невеликій частині складносурядних речень, 
компоненти яких абсолютно однорідні, спос-
терігається зворотність, а більшість складно-
сурядних речень належать до незворотних2. 
А. П. Грищенко, вивчаючи складносурядні ре-
чення сучасної української мови, висловив дум-
ку, що „принцип оберненості” можна застосо-
вувати до складносурядних речень з паралель-
ними діями в одному з часів3. 

Всі складносурядні речення сучасних буко-
винських говірок можна поділити на дві, прав-
да, дуже нерівномірні за обсягом матеріалу – 
групи, а саме: транспозитивні і нетранспозитивні. 

До транстпозитивних належать складносурядні 
речення, в яких порядок компонентів можна 
змінити, а зміст при цьому буде той самий. За 
будовою сюди належать різні типи паратактич-
них речень буковинських говірок. 

Складносурядні речення з прямим порядком 
слів у кожному компоненті, однаковою будо-
вою і однорідними діями, які проходять пара-
лельно в часі (теперішньому, минулому чи май-
бутньому): 'мам'і 'дали поло'вину 'хати і го'ро-
да, і неи'вістці 'дали поло'вину 'хати і го'рода 
/Кер./; мужи'к'е в'ід 'голоду 'пухли, а па'ни ў 
рос'кошах 'жили /Тов./; ус'і моло'ґ'і ў 'поле, а 
ста'ре 'коло гу'сий і ку'рий /Тов./; йа 'погр'іб 
спраў'л'айу, а кар'тофл'і неи'ма /Тов./; па'ни за 
сто'лом 'пили, а ми ў о'копах войу'вали /Довж./; 
ци'бул'а посхо'дила на гр'ат'ках, і на'тина зазе-
ле'н'іла на го'роґ'і /Черн./; ґід маў 'доч'ку, і 'баба 
'мала 'доч'ку /Тов./; 'жито сла'бе, і пше'нич'ка 
'леда 'вишш'і ко'л'іна /Юрк./.  

Зворотність спостерігається при симетричній 
будові частин складного речення. Саме тому 
зворотними виступають складносурядні речення 
з розділовими відношеннями, що вказують на 
чергування дій. Приклади: то дош'ч' і'де, то 
'туч'а па'де /Лом./; то 'сн'ігом ме'те, то зноў 
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си пройасн'уйі /Л./; ци йа лай'дач'ка, ци за мноў 
не ве'деси госпо'дарство, ци шо за 'лихо /Л./; ци 
йго шос п'ід'в'ійало, ци в'ін засту'диўси /Лом./. 

Тенденція до зворотності спостерігається 
в усіх складносурядних реченнях з повторюва-
ними сполучниками: і Ва'сил' си'дит, і ў'на з 
'м'ісц'а неи ру'шайе /Лом./; ан'і до 'суду йти з 
ним, ан'і жи'к'а доброго /Лом./. 

Зворотними можуть бути і складносурядні 
речення із зіставними та протиставними відно-
шеннями. Приклади: ч'оло'в'ік з 'сорок 'першого 
'року, а йа з 'триц'ік' 'другого /Вал./; у неи'ґ'іл'у 
са 'схоґ'а, а ў 'будний ден' н'і'кого неи'ма /Кер./; 
йак са ли'шила ко'рови до'йіти, а в'ін заб'раўса 
/Довж./; у'на си'дит, а моло'ко к'і'пит /Чорн./. 
Цей тип речень належить до зворотних і в су-
часній українській літературній мові4. Зворот-
ними бувають найчастіше зіставні складносу-
рядні речення з сполучником а. 

До незворотних належать складносурядні 
речення, в яких порядок компонентів сталий, 
незмінний. Причиною незворотності компонен-
тів складносурядного речення може бути інвер-
сія в одному з них: ка'ж'іт ви, шо 'хоч'іте, а йа 
так'і це 'зробйу /Мам./; п'іш'ло 'вос'ко по 
ми’нарш, а два 'л'уди ли'шилиса 'коло 'хати 
/Лук./; сиди'мо ми в 'хак'і, а 'коло во'р'іт 'тойі 
'ґ'іўк'і прийш'ли сво'йі 'хлопц'і і гу'л'айут п'ід 
со'п'іўку /Лук./; по'далиси са'м'і ў суд, а Ва-
си'лину пок'лали за 'св'ітка /Лук./; п'іш'ли ми 
ту'да, а ў'на си'ґ'îла п'ід кри'вул'ами /Мам./; 
при'йіхали ми п'ід т'і 'гори, а на тих 'горах йк'іс 
ди'ми спа'лахуйут /Лук./. 

Інверсійний порядок слів у наведених при-
кладах полягає в тому, що присудок у них 
стоїть на першому місці. 

Нетранспозитивними є складносурядні рече-
ння, в яких перший компонент має спеціальний 
зачин: гой, на 'неб'і три з'ір'ниц'і, а на зеим'л'і три 
сеист'риц'і /Мам./; гой, у'пала оже'леда з ви'со-
кого 'неба, а ўже і'дут до нас 'госк'і, бо нам 'гос-
тей 'траба /Лук./; гой, зац'вили ф'ійа'воч'к'е, зац'ви-
ли, а 'трави 'гори й доли'ноч'к'е пок'рили /Лук./. 

До нетранспозитивних складносурядних ре-
чень належать конструкції із займенником у дру-
гому компоненті. Цей займенник пояснюється 
іменником препозитивної частини, числівником, 
субстантивованим прикметником. Отже достат-
ньо зрозумілим він може бути лише тоді, коли 
йому передує співвідносне пояснююче слово. 
Приклади: 'Тан'а ўс'тала на 'ноги і хок'іла сту'пи-
ти до 'берега, але л'ід тр'існуў, і ў'на прова'ли-
ласи ў 'воду /Мам./; сей св'іт веи'лик'ей, а йа йго 
у 'войну неи'мало прой'шоў /Тов./; те'пер лиш би 
моло'ґ'і ў'ч'етиси хо'к'іли, а'ле ўни то со'б'і ў 
'голову неи бе'рут /Тов./; у неи'ґ’іл’у 'кожда 'мама 

зби'райе сво'йу дон''ку, у'на упеи'р'ізуйі йі'йі 'гор-
боткоў /Лук./. 

Незворотними є компоненти, пов’язані між 
собою відношеннями причина-наслідок, умова-
наслідок: к'ін' 'ф'іўкне – і цей штрай'бантик 
полеи'тит /Юрк./; по'мерла 'ж'інка, і йа ли'шиўси 
са'мий /Васл./; 'кинуў 'гроші, а ўни уто'нули 
/Тов./; 'випали сн'і'ги, і до'роги неи'ма /Миг./. 

Незмінний порядок компонентів спостеріга-
ється і тоді, коли він зумовлений вживанням 
співвідносних числівників, що вказують на певну 
послідовність зображуваних явищ: од'ного дн'а 
йа на'думаў, а 'другого дн'а йа по'йіхаў /Лук./; 
од'ну б'і'ду пере'була, а 'друга насту'пайе /Васл./; 
од'на си'дит при гор'боч'ку, а 'друга – при до'ли-
н'і /Вовч./; за па'н'іў од'н'і з 'голоду 'пухли, а 
'друг'і ў рос'кошах 'жили /Тов./.   

До незворотних належать складносурядні 
речення, в яких перший компонент починається 
словами не той, не так, яким у другому ком-
поненті відповідають співвідносні слова а той, 
а так: неи так і'де ро'бота, йак 'хоч'іси, а так 
йак можна /Васл./; неи так 'буде, йак йі 'хоч'іцци, 
а так 'зробит, йак ми 'скажеимо /Рап./.   

Нетранспозитивними є також складносурядні 
речення, що мають приєднальний компонент, 
оскільки останній за своєю природою може стояти 
тільки в постпозиції: він виникає в голові мовця 
після того, як основна думка була сформована. 
Приклади: а йа'к'а тог'ди ўзу'к'а 'було, посто'ли 
з 'лич'а, та ш'ш'е 'добре, йак йе во'лок'і /Зел./. По-
дібне явище маємо і в сучасній українській мові5. 

Цікаво, що говірки мають більшу кількість 
транспозитивних конструкцій у порівнянні з лі-
тературною мовою. І. А. Попова виявила, що 
„… в древнерусском языке союзы и, а, да явля-
ются еще не сочинительными союзами, а универ-
сальным средством выражения отношений между 
сообщениями”6. Складносурядні речення вини-
кали із слідування двох простих речень одного 
за одним, поєднаних спільністю вислову, а вже 
пізніше виробили засоби, які тісніше єднають 
компоненти, можуть робити їх частини суворо 
фіксованими. Говірки в більшій мірі, ніж літе-
ратурна мова, зберегли цю давню особливість 
сурядності, яка давала більший простір для транс-
позитивності, хоч слабше виражала зв’язки між 
частинами складносурядного речення. 

У деяких складних реченнях транспозиція 
компонентів поряд з сполучниками є засобом 
переходу від сурядності до підрядності або нав-
паки. У таких випадках компоненти міняються 
місцями без зміни граматичних форм членів ре-
чення, без зміни порядку слів у межах  кожного 
компонента, тобто без зміни будови компонен-
тів, а лише засобом перестановки порядку слі-
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дування компонентів одного за одним і замі-
ною сполучника сурядності на сполучник під-
рядності або навпаки. Якщо препозитивний ком-
понент позначити через А, а постпозитивний – 
Б, сполучники сурядності – через с, а підряд-
ності – п, то при зміні сполучників відношення 
між сурядністю і підрядністю можна зобразити 
так: А с Б – Б п А. Приклад: 

Складносурядні 
речення 
А с Б 

Складнопідрядні 
речення 
Б п А 

Йа 'сина шану'вала, за'то 
'фустку йа д'іс'тала 
/Мам./; в'ін буў бо'гач', 
але ца 'ґ'іўка неи хо'к'іла 
йго /Лук./; у 'нашому 
сеи'л'і неи 'було 'зд'ібних 
музи'кант'іў, і йа най'миў 
'музику ў су'с'ідному 
сеи'л'і /Мам./. 

'Фустку йа д'іс'тала, бо 
йа 'сина шану'вала; ца 
'ґ'іўка неи хо'к'іла йго, 
хот' в'ін буў бо'гач'; йа 
най'миў 'музику ў су'с'ід-
ному сеи'л'і, тому шо у 
'нашому сеи'л'і неи 'було 
'зд'ібних музи'кант'іў. 

 
У таких складносурядних реченнях компоненти 
мають твердий порядок, інакше кажучи – є не-
зворотним, бо цей порядок виступає засобом 
вираження синтаксичних зв’язків. Проте ця особ-
ливість порядку структурних частин, яка супро-
воджується зміною паратаксису на гіпотаксис 
або навпаки, характерна тільки для певної час-
тини складносурядних речень, а саме для тих, 
які мають причинно-наслідкові, допустові, умовні 
або часові відтінки, тобто це риса характерна 
здебільшого для тих речень, що синонімічні за 
змістом з відповідними складнопідрядними. Отже, 
синонімічність змісту призводить і до відповід-
ності форми. Єдність форми і змісту тут висту-
пає дуже виразно. Якщо ж у складнопідряд-
ному реченні часу, умови, причини або допус-
товому підрядне речення стоїть у препозиції, то 
при трансформації його в складносурядне ком-
поненти не міняються місцями. 
 

Складносурядні 
речення 

Складнопідрядні 
речення 

Ме'н'і 'було штир'нац'ік' 
'рок'іу, і йа п'і'шоу ро'-
бити на 'трактор /ча-
сове/; ме'не пано'тец 
зв'ін''ч'ийут с цим 'па-
рупком, і йа с 'церкви 
йду 'право до 'Прута і 
си ў'топ'у /умовне/; йа 
'робйу 'дома, і ўсо од'но 
неидо'года /допустове/. 

Коли ме'н'і 'було штир'-
нац'ік' 'рок'іу, йа п'і'шоу 
ро'бити на 'трактор 
/Мам./; йак ме'не пано'-
тец зв'ін''ч'ийут с цим 
'парупком, йа с 'церкви 
йду 'право до 'Прута і 
си ў'топ'у /Лук./; хот' 
йа 'робйу 'дома, ўсо 
од'но неидо'года /Мам./. 

 
Отже при трансформації складнопідрядного 

речення часу, умови, причини або допустового 
в складносурядне впадає у вічі закономірність, 

внаслідок якої той компонент, що був підряд-
ним, у складносурядному реченні мусить сто-
яти в препозиції. Це пояснюється особливос-
тями будови, відмінністю у будові складносу-
рядних і складнопідрядних речень. У складно-
сурядному реченні другий компонент (постпо-
зитивний починається сполучником, а тому при 
переміщенні компонентів місцями сполучник, 
який тільки що був складовою частиною одно-
го компонента, переходить в склад іншого, в та-
ких умовах перестановка компонентів не завжди 
можлива: при'йіхали ў Коло'мийу, а то 'веч'ір, і 
де йа 'майу начу'вати /Тов./; де йа 'майу начу'-
вати, і при'йіхали ў Коло'мийу, а то 'веч'ір. У 
другому прикладі внаслідок зміни порядку ре-
чень зв’язок між компонентами порушився. 

У складнопідрядному реченні сполучник 
відноситься не до постпозитивного компонента, 
а до підрядного речення, незалежно від його 
позиції. Підрядне речення завжди починається 
сполучником або сполучним словом. Отже, 
сполучник або сполучне слово належать тільки 
підрядному реченню, що полегшує зміну пози-
ції підрядного речення, бо сполучник вказує на 
залежність підрядного компонента від голов-
ного речення в будь-якій позиції (перед голов-
ним, після нього, в середині головного рече-
ння): йа п'і'шоў ро'бити на 'трактор, ко'ли меи'н'і 
'було штирнац'ік' 'рок'іў: ко'ли меи'н'і 'було шти'на-
ц'ік' 'рок'іў, йа п'і'шоў ро'бити на 'трак-
тор\Мам\. 

Про важливу роль сполучника при транспо-
зиції свідчить ще й те, що складносурядні ре-
чення з повторюваними сполучниками завжди 
зворотні. Це пояснюється не тільки паралель-
ністю будови компонентів, однорідністю струк-
турних частин, але й тим, що кожний компо-
нент у них починається сполучником: ци то 
ўни шос зро'били, ци то шос при'виґ'ілоси /Тов./: 
ци то шос при'виґ'ілоси, ци то ўни шос зро'били. 
Якщо в одному з цих компонентів опустити 
сполучник, речення стане нетранстпозитивним: 
у'ни шос зро'били, ци то шос при'виґ'ілоси: ци то 
ўни шос зро'били, шос при'виґ'ілоси. В останньо-
му прикладі зв’язки між компонентами зруй-
новані. Причина – відсутність сполучника, який 
би починав цей компонент і співвідносив його 
зміст із змістом препозитивного, як одну з двох 
можливих дій. 

Вище говорилось про те, що зворотними 
можуть бути й деякі складносурядні речення з 
одиничними сполучниками сурядності, наприклад, 
складносурядні речення з однорідними ком-
понентами. Але це тільки тому, що наведені 
складносурядні речення успішно можуть обій-
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тися і без сполучника: пор. ци'бул'а посхо'дила 
на гр'ад'ках, і на'тина зазеле'н'іла на го'роґ'і 
/Васл./: на'тина зазеле'н'іла на го'роґ'і, ци'бул'а 
посхо'дила на гр'ад'ках. Цей тип речень зберігає 
зворотність як у сполучниковому, так і в без-
сполучниковому варіанті, оскільки паратактич-
на конструкція синонімічна з відповідним різно-
видом складного безсполучникового речення 
з однотипними компонентами. Отже, транспо-

зиція можлива тільки в досить обмеженій час-
тині складносурядних речень буковинських го-
вірок, в той час як більшість із них мають не-
змінний порядок компонентів. Усе наведене 
підтверджує думку, що порядок структурних 
частин складносурядного речення є активним 
фактором його будови і поряд з іншими гра-
матичними засобами сприяє кращому донесе-
нню до слухача змісту речення. 

 
Список скорочень назв населених пунктів 

 
Васл. – Васловівці Заставнівського району. 
Вовч. – Вовчинець Вижницького району.  
Вал. – Валява Кіцманського району. 
Добр. – Добринівці Заставнівського району. 
Довж. – Довжок Новоселицького району. 
Зел. – Зелена Кельменецького району. 
Кер. – Керстинці Хотинського району. 
Лом. – Ломаченці Сокирянського району. 

Лук. – Луковиця Глибоцького району. 
Мам. – Маморниця Герцаївського району. 
Миг. – Мигове Вижницького району. 
Рап. – Рапуженці Заставнівського району. 
Тов. – Товтри Заставнівського району. 
Чорн. – Чорнівка Новоселицького району. 
Юрк. – Юрківці Заставнівського району. 
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THE ORDER OF STRUCTURE PARTS  

IN COMPOUND SENTENCES OF BUKOVYNIAN PATOIS 
 

The article analyzez the grammatical factors which stipulate the possibility – impossibility of 
transposition of the predicative units in compound sentences of Bukovynian patois. 

The conclusion has been made that transposition of predicative units is possible only in negligible part 
of parataxis. 
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ДІАЛЕКТНІ РИСИ В ЕПІСТОЛЯРНИХ СТЕРЕОТИПАХ  
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

Епістолярія Василя Стефаника, неповтор-
ність якої аксіоматична для кожного, кому по-
щастило хоча б принагідно запричаститися її 
невичерпною добротворною енергетикою, ціл-
ком закономірно опинилася в епіцентрі науко-
вих студій останнього десятиліття (і передусім – 
літературознавчих). Це, зокрема, праці Є. Барана, 
Ф. Погребенника, М. Коцюбинської [1, 5, 6]. 
Однак лінгвістичні проблеми Стефаникового лис-
тування досліджено значно менше. Однією з най-
ґрунтовніших є стаття В. Ґрещука [3], в якій він 
слушно зазначає: „Новою проблемою стефа-
никознавства постає лінгвістичний аспект 
епістолярної спадщини (вирізнення моє. – С.Б.). 
Вивчення мовних особливостей листів В. Сте-
фаника важливе з огляду на те, що воно дає 
змогу глибше збагнути розвиток, структуру і 
функціональні особливості епістолярного стилю 
в українській мові ХІХ – початку ХХ ст. Дослідже-
ння мови епістолярію допомагає по-новому ста-
вити й розв’язувати дискусійні проблеми мов-
ної майстерності новеліста, у ній можна знайти 
додаткові переконливі аргументи для підтвердже-
ння чи заперечення певної концепції. Аналіз мови 
епістолярію значно посилює, наприклад, аргу-
ментацію прихильників концепції літературно-
діалектної двомовності художніх творів В. Сте-
фаника, дає змогу з’ясувати еволюцію окремих 
елементів у його системі мовно-зображальних 
засобів ” [3, с. 60-61]. А отже, пошук діалект-
них ознак у стереотипних етикетних виразах 
Стефаникового листування допоможе пізнати 
не лише вияв традиційних говіркових елемен-
тів, а передусім – регіональні мовноповедінкові 
риси, які формували його мовну особистість. 

Принагідно зауважмо, що для Стефаника 
епістолярна комунікація була органічною мов-
леннєвою потребою. Мабуть, тому стан листов-
ного мовчання був для нього болісним і не-
зрозумілим: „Чи любі Вам мої писанія, чи ні, а 
все-таки вони довгі, і я прошу нагороджувати 
хоть короткими листами. Пишіть за Данило-
вичів, за Трильовських, Плешканів, за „Стецеву”, 
за школу Вашу, за весну – і чи мало то можна 
писати, як хіть є, а ліні нема!” – Ользі Гаморак 
(29.02.1896) [9, с. 57]. На противагу іншим адре-

сантам, епістолярна комунікація була для нього 
не лише засобом підтримки міжособистісних 
взаємин, а й своєрідною творчою лабораторією, 
особистісним мікросвітом із притаманним ли–
ше йому сповідальним виміром. 

Щонайперше привертає увагу використання 
Стефаником питомих говіркових варіантів най-
менувань процесу й результату листування. 
Інакше кажучи, його індивідуальний епістоляр-
ний стиль вирізняє епістолярна термінологія, 
позначена впливом діалектного мовлення. По-
ряд із узвичаєним лист він використовував та-
кож лексичні й словотворчі варіанти: листок, 
письмо, переписка, писанє, спорадично – карта, 
карточка (очевидно, короткий лист або листів-
ка), пор.: „Бо лист Ваш то такий, як коли би 
віщував великий плач у Вашій душі” [9, с. 94]; 
„Я баную, що писав до Вас послідні два листи, 
бо і пощо любим людям коломутити їх щас-
тє!?” [9, с. 50]; „Своїм письмом Ви мене ущас-
ливили” [9, с. 49]; „Листок Ваш я одержав вже 
в Русові” [9, с. 52]; „... тоді я би Вам написав таке 
писанє, що мусіли би-сьте мене пожалувати” 
[9, с. 78], „Бачите – не писанє, а кепкованє” [9, 
с. 98]; „В Кракові сижу лиш 3 дні і якурат зби-
рав-єм ся писати до Вас, як настигла Ваша 
карта” [9, с. 79]; „Добре, що Ви написали кар-
точку” [9, с. 137]. До того ж замість звичної 
для сучасного мовця форми листа, найчастіше 
вживано ним паралельну форму листу („Листу 
таки чикаю від тебе” [9, с. 70]), замість листу-
ватися – кореспондувати („З краківських один 
Яросевич кореспондував з Михайлом Петрови-
чем частіше” „Сподіваюся дістати фотогра-
фію Юрчика, бо ми з ним кореспондуємо” [9, 
с. 81]), замість листування – переписка („Тепер 
я в переписці з товаришами” [9, с. 80]), замість 
одержати, отримати – дістати („Як мій лист 
дістанете і як Вам таки конче треба, то зате-
леграфуйте” [9, с. 88]). Зафіксовано також рідко-
вживану морфологічну діалектну форму імен-
ника письмо – письмів: „Сам я не маю часу 
писати письмів” [9, с. 36]. 

Сповіщаючи про очікування листа, Стефа-
ник послугувався двома дієслівними варіан-
тами: ждати і чикати. Стилістичної вираз-
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ності таким стереотипним формулам надають 
повтори, посилюючи їх емоційно-експресивний 
статус, пор.: „Доста того, що жду зараз дов-
гого листу” [9, с. 64], „Чикаю письма від Вас” 
[9, с. 79] і „Чикаю та чикаю та й не діждуся 
листу від Вас” [9, с. 75]. 

Принагідно зауважмо, що для відтворення 
свого емоційного стану від одержання бажаних 
і очікуваних листів (передусім від Вацлава Мо-
рачевського) Стефаник почасти вдавався до 
мовно-виразових засобів: „Ваш лист, то як 
файна на весну розцвіла черешня. Цвіту, зеле-
ного листя багато, а там від опівночі є галузка 
і на однім листочку єї слеза. Лиш одна слеза. 
Чи Вам, дужому і файному другови мому, не 
зависла одна слеза на віях?” [9, с. 94]. 

Крім узвичаєних формул вдячності за отри-
ману звістку, Василь Стефаник використовував 
гоноративну форму з опорною лексемою ущас-
ливити: „Своїм письмом Ви мене ущасливили” 
[9, с. 49]. 

Найповніше й найвиразніше діалектну стихію 
відтворюють передусім етикетні епістолярні 
стереотипи. Щонайперше привертають увагу  апе-
лятиви, які є елементом гуцульського етноети-
кету, представлені в товариському спілкуванні. 
Уснорозмовна стихія безсумнівно виявляється 
в Стефаникових субстантивованих (здебільшого 
однокомпонентних) звертаннях до друзів, як-от: 
єдиний, любий, коханий, кохані мої (Вацлаву 
Морачевському), добрі (Софії Морачевській, Ользі 
Гаморак, Ользі Кобилянській), дорогий, кохані 
(Левкові Бачинському), дорогі (Вацлаву Мора-
чевському, Ользі Гаморак, родині Гамораків, 
Миколі Шухевичу, Ієронімові Калитовському), 
шановні (Ользі Гаморак) (див. детальніше [2]). 
Особливу увагу привертає звертання до Софії 
Морачевської в серпневому листі 1897 року з Кут: 
„Називаю Вас таким наменем, яке найкрасше 
знаю. – Вже” [9, с. 117]. Варто лишень згадати в 
цьому контексті славнозвісні гуцульські різдвяні 
колядки-жеканки. 

Увиразнюють епістолярну поведінку Стефа-
ника, подібно до листів Лесі Українки, риторич-
ні звертання в середині тексту, напр.: Радосте 
моя, житє моє! Я почув у собі силу велику і пі-
шов шукати великана. І найшов [9, с. 55]; Доле 
люцка, яка ти гірка і нескінченно зла! [9, с. 64]. 

Типологічними для Стефаніківького стилю 
можна вважати також формули опосередкова-
них і безпосередніх вітань із опорною лексе-
мою здоров: Здоров родину [9, с. 38], Здоровлю 
Вас сердечно [9, 38, 47], Здоровлю Вас з панею 
докторшою усім добром [9, с. 50], Здоров будь 
[9, с. 64], Здорови родину свою [9, с. 51], Сер-

дечно Вас поздоровляю [9, с. 45]. Синові Мора-
чевських Юркові адресоване демінутивне віта-
ння Будь здоровенький [9, с. 94]. 

Індивідуальної виразності узвичаєним стерео-
типним формулам надають семантичні транс-
форми, напр.: Кінчу і здоровлю І Вас, і „Сте-
цеву”, і весну в нас! [9, с. 57] – Ользі Гаморак; 
Здоровлю Вас усі троє з весною [9, с. 59]; Здо-
ровлю Вас з весною [9, с. 60] – В.І. Морачев-
ському; Здоровлю Вас усіх в хаті [9, с. 193] – 
до В.К. Гаморака. 

Висловлюючи вдячність, Стефаник в основ-
ному послугувався літературно унормованими 
виразами з опорними лексемами дякую і вдяч-
ний (Дякую Вам, що-сьте раді [9, с. 167]; Дя-
кую Вам за лист [9, с. 171]) або модально окрес-
леними висловлюваннями, що містять сему ’сум-
нів’ щодо вибору способу вдячності (традицій-
ний народнорозмовний спосіб вияву вдячності): 
Тішуся, що Ви раді, і не знаю як Вам дякувати 
[9, с. 167], пор. також: А знов за моє писаня, то 
Ви мені не дякуйте і вдячністю не обсипайте 
[9, с. 110]. Говірковий колорит створюють найчас-
тіше семантичні поширювачі в структурі узуаль-
них виразів: файно, із серця, ладно, пор.: Дуже 
файно дякую за Келлера [9, с. 59]; Хотів-бим 
Вам з глубини найглубшої серця мого подяку-
вати за Ваш лист [9, с. 84]; Ладно дякую [9, 
с. 141]. Крім згаданих, Стефаник використову-
вав також у ролі інтенсифікаторів ознаки лек-
семи сердечно і безгранично: Дякую Вам сер-
дечно [9, с. 132]; На остаток я безгранично 
Вам вдячний [9, с. 184]. 

Типово діалектними є формули вдячності, по-
значені стилістичною маркованістю завдяки типо-
логічним експресемам, напр.: Дуже файно дя-
кую за Келлера [9, с. 59]; я вам дуже файно 
дякую за лист послідній [9, с. 88]; Незміренно 
Вам дякую за сей лист [9, с. 62]; Хотів би-м 
Вам з глубини найглибшої серця мого подяку-
вати за лист [9, с. 84]. 

Формули вибачення найчастіше містять лек-
сему простіт (Ви простіт, що буду Вас непо-
коїти ще з одним ділом [9, с. 61]) та імперативи 
вибачайте і мусите вибачати (Вибачайте, що 
зараз не відписав-єм [9, с. 62]; Ви мусите мені 
вибачати, що я Вас кілько намордувався [9, 
с. 207]). Значно рідше Стефаник використову-
вав вирази з опорною лексемою гніватися: „Ви 
не гнівайтеся, що я до Вас не відзивався. Моя 
душа мовчить і негарно було би до Вас відзи-
ватися самими губами. Вона не раз і про Вас 
гадає, але так тихо, що ймити єї голосу не 
можна і Вам передати” [9, с. 220]. 

Індивідуально увиразнене, означене самим 
Стефаником як „генеральне” прощення, фіксу-
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ємо в червневому листі 1897 року до Ольги 
Гаморак: „Пишіть за що хочете, пишіть за 
себе або за школу, або за політику, але пишіть. 
Чи може знов чим не вгодив і – гніваєтеся? Я 
Вам мушу дати наперед „генеральне” проще-
ння за всі мої проступки зглядом Вас, аби-сьте 
мені дарували і за то, що було, і за то, що є і 
буде. Так що як я Вам скажу або напишу що 
зле, то Ви відразу собі скажіть; але він вже 
перепросив” [9, с. 109]. 

У виразах вибачень і прохань переважають 
форми зі ствердінням кінцевого приголосного 
опорної лексеми: Простіт єї і мені за плюгаве 
слово [9, с. 44]; прошу Вас уволіт волі та дайте 
мені їх (фотографії. – С.Б.) [9, с. 45]; Простіт 
мені, що так забавив-єм ся з листом [9, с. 45]; 
Простіт за нудний лист [9, с. 104]; Пишіт 
далі такі письма, може з мене що і буде [9, с. 47]; 
Напишіт зараз хоть одно слово [9, с. 96]; До 
другого листу лишаю собі бесіду а мене, а те-
пер Вас прошу напишіт мені, як Ви маєтеся? 
[9, с. 104] тощо. Однак паралельно в листах 
Стефаника вживані, хоч і менш частотні, узви-
чаєні для літературної мови морфологічні пала-
талізовані форми: „Пишіть мені за науку, за сині 
моря маленькі, за людей, що є маленькі, а мають 
себе за великих (я також тут в рахубі, але мене 
лишіт)” [9, с. 47]; „Напишіть, що Ви ще мій 
друг, і не гнівайтеся” [9, с. 90]; „Але приїдьте, 
зробіть хоть раз мою волю” [9, с. 144]. 

Замість узвичаєних у літературній мові й типо-
логічних для української епістолярної традиції 
будь ласка, будьте ласкаві, чи не були б Ви лас-
каві, якщо Ваша ласка і т.ін. Стефаник найчас-
тіше послугувався типово гуцульськими стерео-
типами, напр.: Просимо оже Вас напишіт нам з 
ласки своєї [9, с. 53]; Як Ви будете ласкаві 
подарувати мені таку пам’ятку, то напишіт 
картку [9, с. 58]; Вкінці просив-єм Вас задер-
жати цілу справу в тайні [9, с. 58]; Напишіть 
мені з ласки своєї вичерпуючий лист і дуже 
вибачайте, що я своїми приватними справами 
Вам не даю чистого спокою [9, с. 252]. Водно-
час спостережено факультативне використання 
літературно унормованих формул: А Ви будьте 
ласкаві, але с е к р е т ! післати мені на пер-
шого червня 15 злр. [9, с. 105]. 

Говіркові прийменникові моделі в проха-
ннях також визначальні для епістолярної кому-
нікації Стефаника, напр.: Уклінно Вас прошу о 
одну рукопись Драгоманова для себе [9, с. 58]. 

Діалектним впливом позначені прохальні 
формули з опорою лексемою добрі: Будьте 
такі добрі та напишіт до мене до Тернополя 
[9, с. 95]. Увиразнюють формули прохання і се-

мантичні поширювачі та відсутність чергува-
ння приголосних в дієвідмінюваних формах 
опорної лексеми просити, як-от, прислівник 
ладно (розм., до ладний, гарний [8, ІУ, 435], [7, 
ІІ, 340], красиво, гарно, до ладу): Я Вас ладно 
просю [9, с. 133] та файно (Прошу Вас файно 
[9, с. 224]). Варто виокремити також вирази мо-
дально окреслені, що надають листовній кому-
нікаціі підкреслено шанобливої тональності: 
Може би Ви були ласкаві прислати мені на 
малий час біографію [9, с. 154]. До речі, фор-
мули вибачення з опорними лексемами ласка, 
ласкавий загалом відображають специфіку укра-
їнського інтелігентного мовлення ХІХ – поч. 
ХХ ст., пор.: Напишіть мені з ласки своєї ви-
черпуючий лист [9, с. 252]; і як Ви ласкаві, то 
відпишіть мені на моє прошеннє [9, с. 250]. По-
дібне стилістичне забарвлення мають ті про-
хальні формули, що містять складений дієслівний 
присудок: Рівночасно осмілюємся попросити 
Вас троха пізніше в догіднішу пору [9, с. 247]. 

Однак найвиразніше гуцульський колорит 
відображають побажальні вирази, диференцій-
ними ознаками яких є особлива емоційно-експре-
сивна окресленість. Характеристичним для епіс-
толярного стилю Стефаника можна вважати, 
скажімо, вітання другові В.І.Морачевському та 
його дружині Софії: „Листок Ваш я одержав 
вже в Русові, саме тут я вичитав у газетах, 
що д.докторша степенувалася на доктора і що 
Ви є доцентом. Я лиш одного при сім собі ба-
жаю аби і жінка Ваша і Ви замешкали в нашім 
краю і роздавали богато з тих багатств науки 
і душі таким, як я, і подібним. Вам обом най 
доріжка ся устелюєся рутою і барвінком. Кож-
діська хвилина най буде така, аби можна весіль-
ної пісні співати” (січень 1896 року) [9, с. 52]. 

Побажальні формули містять, як бачимо, ви-
разні діалектні ознаки різних мовних рівнів. У 
лексико-граматичній структурі таких одиниць 
фіксовано значну кількість типологічних говір-
кових форм, зокрема вживання фонетичного 
варіанта жичу замість зичу, здоровля замість 
здоров’я („Здоровля жичу матері а сестру здо-
ровлю” [9, с. 37]), лексичного варіанта вінчую 
замість бажаю („А тепер вінчую Вас щьистєм, 
здоровльим, аби-сьте щасливо зачали і ще кра-
ще обпровадили святий евчір. Аби та радість, 
яку-сьте мали від дитини малої, аби вона вся 
прийла до Вас на святий вечір і сіла на Юрчи-
кове деревце і аби-сьте обоє були як діти” 
(грудень 1896 року) [9, с. 85]). 

Крім семантичних трансформів узвичаєних 
стереотипних етикетних побажальних комуні-
катів (як-от: „Вінчую Вас, аби-сьте були файні, 
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як весна, богаті, як земля. Аби-сьте тішилися 
трьома зорями святого вечора і аби їх видко 
було із Вашого вікна” – В. І. Морачевському [9, 
с. 131]), до цього ж адресата зафіксовано вели-
ку кількість індивідуально увиразнених поба-
жань з нагоди різних святочних хвилин і днин, 
зокрема, Великодні („А далі розіблю над пото-
ком дві писанці, що-м сам їх списав, то одну 
пущу до Русова до мами, а другу до Вас. Ви про-
читайте там, що на Великдень до схід-сонця 
треба митися в такій воді, що писанки в ній 
плавають, бо лиш тоді буде христєнин „фай-
ний, як великдень, добрий, як Христос, а муд-
рий, як рахмане, що сидять в серці землі” (2 квітня 
1896 року) [9, с. 61]”), Святовечірні („Свят-
куйте собі у мирності і в великій веселости. Я 
буду ходити собі до опівночі попід вікна та й 
буду за Вас гадати. / А Ваша смеречка най па-
лає собі усілякими огнями, най єї буде серед 
Вас, як серед літа у лісі. А дотулиться Ваш 
хлопчик до неї, то вона ме гадати, що то лісна 
пташка собі сідає; а приступите Ви до неї, то 
вона огники свої у один бік пустить, бо за ві-
тер Вас прийме” (грудень 1897 року) [9, с. 131]), 
з нагоди особистісних свят („Бажаю Вашому 
фракови і рукавичкам якнайліпшого успіху між 
меклерами катедр, а фізіологію лишіть вже для 
młodzseżу dosrzewającej (дозріваючої молоді. – 
пол.)” [9, с. 54]). 

Пресупозитивною передумовою епістолярних 
побажань нерідко є також одержання листа, 
напр.: „Отепер прийшов Ваш гарний лист. Най 
Вам усі ниви мужицькі поклоняться за файне 
слово а за краще серце” – В. І. Морачевському 
[9, с. 140]. Як бачимо, побажання використано 
замість очікуваного виразу вдячності. 

Мотивація „весняного” вітання Ользі Гамо-
рак у листі від 27 лютого 1900 року стане зро-
зумілою, якщо нагадати, що, на переконання 
Стефаника, в житті головне – „весна і сонце – а 
решта, то антракти”: „Ви будете обі з сестрою 
і я бажаю Вам того, аби в цілім своїм єстві Ви 
почули весну. Ото чудесне чувство най Вас опа-
нує, що з-під смутків і журб і брил запеклого 
болю виростає як квітка з-поміж студених скал. 
Ви на ту квітку поверніть свої очи і радуйтеся 
нею дуже. Вона виростає у кожного чоловіка з 
весною” [9, с. 201]. 

Цілу енциклопедію мовноповедінкового ко-
дексу листовного, уснорозмовного повсякденно-
го й Великоднього, святочного знаходимо в лис-
ті Стефаника до В. І. Морачевського від 2 квітня 
1896 року. 

Прощальні вирази в листовних діалогах в 
основному моделюються завдяки опорній лек-

семі здоровити. Переважальними є дво-, три- 
та чотирикомпонентні формули з неодмінною 
вказівкою на адресата/-ів (здебільшого в пост-
позиції, рідко – в постпозиції): Здоровлю всіх; 
Здоровлю Вас; Здоровлю Вас усіх; Здоровлю Вас 
усіх в хаті; Здоровлю Вас обі; Здоровлю Вас усі 
троє; Здоровлю Вас усім добром; Всіх здоровлю 
через Вас. Спорадично в листах вживані сино-
німічні дієслівні лексеми поздоровляю (Сердеч-
но Вас усіх поздоровляю [9, с. 140], Моя мама і 
тато, і брат з жінкою казали Вас низенько 
поздоровити [9, с. 192]), витати (єго файно 
витаю здоров’єм і добром [9, с. 115]) і грату-
лювати (Тимчасом стискаю Вашу руку і грату-
люю) [9, с. 245]). 

Увиразнюють ситуацію листовного прощання 
окремі фонетичні варіанти узвичаєних елемен-
тів у формулах, що відтворюють жести й мі-
міку, типову для цієї ситуації, як-от: Цілюю 
Вас сердечно [9, с. 216, 222]; Ваших дітий цю-
люю в їх ясні голови і вдячний їм, що цюлюють 
лист до мене [9, с. 234]; Здоровіт Вашого та-
та, поцюлюйте Юрчика і будьте здорові [9, 
с. 95]; Я би Вас хотів тепер обіймити за шию і 
поцюлювати Вас у ясну голову і сказати: та-
кого приятеля я не мав і мати не буду, а Ви, 
любий, все будете моїм [9, с. 138]; Поцюлюйте 
єго від мене, але в саме личко (Юрчика), а Єву в 
ручку [9, с. 235]. Відтворюючи словесно ситуа-
цію цілування, Стефаник найчастіше викорис-
товує двокомпонентні моделі Цілую тя й Цілую 
Вас. У ситуації поклону він здебільшого вда-
вався до стилістично окреслених семантичних 
поширювачів, напр.: Ласкавій для мене цьоці 
передайте мої вдячні поклони [9, с. 84]. Ціка-
вою народнорозмовною формою є поєднання 
виразу прощання і поклону: Сердечно Вас низь-
ким поклоном прощаю і Вас і сестру [9, с. 214]. 

Замість узвичаєного в сучасному спілкува-
нні До побачення вжито формули До побаченя 
[9, с. 42] і Оставайте здорові [9, с. 65]. 

У формулах прихильності діалектні риси 
виявляються найчастіше у використанні фоне-
тичних і морфологічних варіантів літературних 
елементів стереотипних формул. Замість лек-
семи поважання вживано форму поважаннє 
(З поважанєм [9, с. 23, 25], З глибоким поважа-
нєм [9, с. 247]), замість остаюсь – остаю (Дя-
кую Вам дуже за листа і остаю Вам все прия-
телем [9, с. 252]). Говірковим впливом позна-
чені також ті формули прихильності, які міс-
тять у своїй структурі елементи самоіндетифі-
кації й достовірності сам підписуюся: Цілую 
Вас всі троє найсердечніше і сам підписуюся / 
Василь Стефаник [9, с. 253]. 
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Крім центральних, у листах Стефаника актуа-
лізовані також периферійні етикетні вирази, 
зокрема освідчення. Цікавим є освідчення в лю-
бові синові Морачевських Юркові, яке має чи-
мало говіркових, передусім лексичних і морфо-
логічних вкраплень: „Малому докторкови я буду 
збирати ягід і повозики буду плести і співанок 
за князівен співати, і байок за тройзілє впові-
дати. Як кричатиме, то я дзеркальце єму по-
кажу, і він сам зарегочеся, як себе побачить. Я 
єго дуже люблю” [9, с. 59]. Освідчення сестрі 
Левка Бачинського опосередковано представлене 
в листі до нього, відображає типову народно-
пісенну модель: „... я написав сестрі ще в зимі, 
що я єї люблю, бо сего хотіла, але не можу єї 
сказати, що оженюся з нею” [9, с. 66]. Крім зга-
даних адресатів, Стефаник освідчувався в при-
хильності К. Гаморакові („Над моєю сердечною 
роботою, над „Камінним хрестом”, я умістив 
Ваше ім’я, аби-сьте мали малий знак, як я Вас 
шаную і люблю. За всі Ваші добродійства я не 
годен Вам дати більше. Прийміть маленьке за 
велике” [9, с. 185]), В. Морачевському („Ви у 
мене ніколи не змінитеся і все будете моїм сон-
цем у студінь, і моїм дубом листатим у спар-
ноту ї животворною тінею” [9, с. 138]). 

Спорадично листування Стефаника дає мож-
ливість пізнати й інші, периферійні мовнопове-
дінкові діалектні стереотипи. Цікавими є, зокре-
ма, його спостереження про важливість прися-
гання в комунікативній поведінці його земля-
ків: „Син прийшов до мами та й сказав: „Ма-
мо, я поломив присягу!” – „Синку, поломана 
присяга на дванайцятім поколіню проклятє на 
серцю пише!” [9, с. 151]. 

Діалектно увиразненими можна вважати та-
кож етикетні формули, до складу яких входить 
хоча б один структурний компонент (нерідко 
він виконує роль опорного), як-от: Найдорож-
ша товаришко! [9, с. 249]; Волошинського здо-
рови [9, с. 31]; Коханий... пишіт до мене, ви 
може не знаєте, що листи Ваші мене трима-
ють разом з вами на Руси [9, с. 26]; Здорові 
останьте [9, с. 183]; Та й будьте здорові, бо я 
кінчаю лист, хоча хотіло би ся з Вами погово-
рити [9, с. 202]; Сердечно Вас здоровлю [9, 
с. 238]; Я годен Вам подякувати... Як лиш зій-
дуся з Вами, то Ви мені мусите дати свою 
руку. Я її поцілюю з обох боків, так як мамину 
[9, с. 166]; Кобих міг заплакати, так бих заре-
вів, що аж жили би ся збігли [9, с. 24]; Я так не 
годен любити, що як кого полюблю, то чую, що 
небо д’мені хилиться [9, с. 167]; Ще Вам із 
серця дякую за прихильність до мене [9, с. 112]; 
Добрі-сьте і добрі, і я не баную, що Вас обібрав 

собі за сестру і приятеля найдорожчого [9, 
с. 231]; Повітаю Вас з найраднійшої душі [9, 
с. 146]. Деякі з використаних Стефаником ети-
кетних виразів зберігають архаїчні морфоло-
гічні форми, напр.: Напишіть дві слові [9, с. 220], 
добрі други мої [9, с. 132]. 

Індивідуального стилістичного забарвлення 
набувають в епістолярних текстах Стефаника 
емоційно окреслені етикетні одиниці, стилістичне 
забарвлення яких сформоване під впливом на-
роднорозмовної традиції, зокрема поєднанням 
вигуків і звертань (Ой, добра пані, най Вас бог 
сохранить слухати тоастів руских! [9, с. 145]; 
Ой, добра моя, ой, найліпша! [9, с. 174]; Ой, дру-
же мій єдиний, ой, білий брате ясний, коби я 
міг разом бути з Вами! [9, с. 128]), використа-
нням лексем, що відзначаються найвищим вия-
вом певної ознаки (Незміренно Вам дякую за 
сей лист [9, с. 64]; Стократ Вам дякую за то-
ті відвідини [9, с. 209]; дуже в душі дякую [9, 
с. 219]) тощо. 

Характеристичними для листовної комунікації 
Стефаника є вкраплення уснорозмовного ети-
кету в епістолярному тексті як елемент оповіді 
про побачене: „Твій Бачинський при від’їзді з Кра-
кова крикнув нам з вікна: „Слава, молоді ради-
кали!” і ми єму зробили овацію” [9, с. 50], пор. 
інші: „Лиш одна баба Тимчиха знає, що ліс шеп-
тав і що то буде? Сидить на печі і пряде вовну 
і віщує дівчатам, що на вечорниці зійшлися. 
„Чули-сте, дівчита, як ліс шумів? Война буде, 
ой буде” [9, с. 86]. Найбільш увиразнено народно-
розмовна стихія спостережена в листах, що міс-
тять монологи та діалоги із мовноетикетними 
стереотипними одиницями, фіксовані Стефа-
ником у реальній комунікації, як-от, під час 
перебування під арештом у Сторожинці 1895 ро-
ку (лист В.І. Морачевському від 12 серпня 1895 
року [9, с. 41]), передсмертне прощання матері 
з усіма наймитами, що „служили від давен-
давна” (лист Гаморакам у грудні 1899 року [9, 
с. 196]), перший весняний виїзд родини в поле 
(лист до О.К. Гаморак у березні 1900 року [9, 
с. 203]) тощо. Зауважмо, що, крім деталізова-
ного безпосереднього відтворення різноманіт-
них поведінкових ролей співрозмовників (як-от, 
маминої, яка стурбована тим, що він усе ще не 
одружується: „А ти, синку, не гадаєш жени-
тися? Час би вже, дитинко! Ти лиш не стра-
хайся дівчат, а котру любиш, то направді ска-
жи, що так а так та й решта!”), Стефаник не-
рідко вдається до опосередкованого опису ети-
кетної поведінки комунікантів (напр.: „Я боро-
нюся, що не все тота мене любить, котру я 
люблю, а мати дивуєся, що може під сонцем 
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бути така, аби мене не любила” [9, с. 111-112]; 
„Мати ще довго говорить молитви і ревно про-
сить бога, аби Владзьо не розбився, аби Юрко 
прийшов здоров, аби мене любила тота, що я єї 
люблю” [9, с. 112]. 

Завдяки таким діалогам можна декодувати пев-
ні поведінкові моделі різних соціальних верств, 
найчастіше селян, кажучи звичною для Стефа-
ника термінологією „мужиків” (як повсякденно-
го, так і святкового (найчастіше Різдвяного), 
напр.: „А на святий вечір мужицький я буду у 
мужиків. Я хочу чути доконче, як „зажурилися 
гори й долини, що не зродила жито-пшениця”. 
Я скупаюся у святім вечері, я хлопчиків малень-
ких буду із снігу витягати, аби йшли до вікон і 
колядували: „матір божа сина мала, у купелю 
викупала та й думала, та й гадала...” Нагадаю 
собі, що я на святий вечір все забував, що тато 
мене вибив, що саночка зломилася, що сестра 
мені медівника не хотіла дати. Всю журу забу-
вав, а йшов з хлопцями колядувати. Я тепер 
також всю журу свою забуду. Буде казати 
стара баба: народові гірко жити, але відколи-
м запам’ятала, то все на святий вечір весело 
стає людям. І мені весело стане. Може на тій 
тканині, що я на ній вишиваю, поміститься 
файне бабине слово, і ясні зорі святого вечера, і 
голоси хлопців з-під вікон. Бо та моя тканина 
тепер мережиться чорним шитєм. А баба 
мене на дорогу справить, як свою внуку, що єї 
вчить вишивати. Скаже баба: ой, небоже, та 
ще ти молодий, та ще снігу на голові не маєш, 
то вишивай всякими шовками, аби шитє було 
веселе і ти аби був веселий із-за того шитя 
твого. Тому я їду межи людий на святий вечір” 
[9, с. 132-133]. В описі таких комунікативних 
ситуацій нерідко відтворено також елементи 
невербальної поведінки: „Святий вечір різдвя-
ний. Попід небо, помежи хати, під вікнами – 
малі хлопчики колядують (я давно також хо-
див з ними). Як срібні дзвіночки, як срібні зорі з 
неба, як коли би вони над селом співали. То хлопці. 
В одній хаті телятко вродилося на саме різдво. 
Тато, мама, діти оглядають і радуються, а 
хлопці колядують, а помежи їх голови звізди 
крізь вікна до хати уходять. І радість, радість – 
усім радість. Як я колядував, як малий хлопчик 
у хаті цілював телятко у шию. Ой радість, 
надію – різдво святе” [9, с. 128]. 

Найчастіше такі діалоги фіксують типологічні 
для тодішнього спілкування мовноетикетні апе-
лятиви, напр.: „Ще як я ходив до школи, то 
видів-єм десь такі очі, чорні, великі, такі, що з 
них як з глибокого озера дими куряться. Чи то 
ті, що я видів? Нагадував, нагадував та й не 

міг збагнути. Ви мені даруйте, ласкава пані, 
але я такі великі очі, як Ваші, видів давно. То 
була панна, що ходила в червоній сукні з чорним 
поясом у поясі? Чи то не Ви ходили по Дро-
гобичи?” [9, с. 123]. 

Значною увагою позначені поведінкові домі-
нанти дітей і батьків, зокрема, особливо часто 
Стефаник згадує про мамину поведінку, напр.: 
„Сполудня верталася мама з поля, бо несла їсти 
робітникам. Марійка бігла до мами та й іглу 
загубила, а він запутався у розперезану сорочку 
та й упав. /„Чьо ви як дурні біжите? Та же 
знаєте, що йду до вас”. / Мама показувала Ма-
рійці, що взяла три нитці поза іглу а то лиш дві 
треба. А він лежав коло мами та ногами бив у 
землю як коник. /„Ма, ма, аді бусьок!” – казав 
він. А мама єго поцілювала в голову та й 
казала: „ото парубок мій та й розперезаний по 
полю бігає!” Та й уперезала в свою окрайку. А 
потім мама єму співала...” [9, с. 134]. 

Важливим елементом народного етикету, від-
твореного Стефаником, є також пошанна мно-
жина: „Я тебе посадив на крісельце та й кажу: 
ти мені у хаті наймильнійший гість, бо я тебе 
дуже люблю, але дарунків тобі не дам, бо я не 
маю кращих, як твої мама” – Юркові Мора-
чевському [9, с. 92]. 

Значну інформацію містить також епістоля-
рія про особистісну поведінку адресанта, яка 
відтворює нерідко архаїчні поведінкові стерео-
типи, що сягають пантеїстичних вірувань україн-
ців (напр.: „... йду я дубовим лісом та й на голо-
ві капелюх поправляю, бо він так на голові 
стоїть, що у лісі так не має стояти – якось 
інакше, так як галуза на дубі так має стояти. 
А ще очи то мають не так дивитися, але так, 
як лист кучерявий у небо дивиться, так вони 
мають дивитися. А ще на дубів то я не маю 
глядіти, як на ліс, але як на дубів, що кожний 
сам росте, сам жиє і сам гниє. І я дубам кажу: 
ви, мой, кожний свій пан. Ти, старий дубе, на-
слухався Черемошу та й богато знаєш, а ти, 
молодий, слухай як старий говорить, то будеш 
з вітрами ся пізнавати, то будеш сонце знати 
та ще будеш дубом серед лісу ставати! – по-
важно мене питає: а ти, дубе ци береза, ци що 
ти є. – Я от чоловік. – І старий дуб якось 
згідно зашумить листєм гей би приказував: 
ага, то ти плакати любиш!” [9, с. 115]). А ще – 
листи зберігають його ставлення до деяких еле-
ментів мовної поведінки, зокрема, до похвали: 
„Мені дуже приємно, що-м похвалу у Вас заслу-
жив. Але я Вас буду просити, аби Ви мене 
ніколи не хвалили. Не богато я ще жив, але всі 
ті, що мене хвалили, також і тупими ножами 
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мене різали. То як я чую, коли яку похвалу на 
себе, то чую також і тупі ножі в моїм м’ясі. 
Не хваліть мене ніколи” – Ользі Кобилянській 
[9, с. 151]. 

Спостережено, що в Стефаниковій епістоля-
рії відтворено чимало стереотипних комуніка-
тивних сценаріїв, семантичне окреслення яких 
іноді представлене самим адресантом, як-от, 
„діалог дощевий”, змодельований перспективно, 
але не зреалізований через об’єктивні причини: 
„Йду вулицею та й „філозофую”, що, бач, дощ 
ллє, як з цівки, а мені нема біди! Дозволено мені 
забігти в будь-які сіни та й перечекати зливу. 
А будь я в Белелуї або в Сяноці та й не то! Тре-
ба би зараз газдині белелуйскій (газда звичайно 
в полі під возом мокне) сказати: „Славайсу! 
Ет, то-то вцідило, як з коновки, коби хоть чис-

те!” – „Сохрань, господи, лиш від граду, а ви 
відтьів?!” і т.д. За сховок треба в нагороду 
цілого „діалогу дощевого”. Був би-м щось і далі 
думав – то певно може за місто і за село, може 
за соціалізм і дрібну власність, може би був 
говорив з газдинею, що „сигонни жити – каміня 
гризти” – не знаю, що би-м думав? Хто думкам 
пан?! То кажу не думав-єм далі, бо перед очи-
ма, перед душею, перед цілим мною станула дра-
ма муки зо змученими людьми в ролях” [9, с. 69]. 

А отже, епістолярні тексти Стефаника є ваго-
мим джерелом реконструкції мовноповедінко-
вих стереотипів не лише листовної комунікації, 
мовний простір якої позначений впливом діа-
лектного мовлення, що формувало його мовну 
особистість, а й особливостей етноетикету гуцу-
лів і покутян. 
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DIALECTAL FEATURES IN THE EPISTOLARY STEREOTYPES  

OF VASILIY STEFANIKA 
 

Main linguistically stereotypes of behavior in the epistolary texts of Vasiliy Stefanik marked by 
influence of the dialectal broadcasting, in particular nominations of process of correspondence, etiquette 
expressions (most expressive among which are apelyativis and formulas of farewell), which reproduce 
gutsul'sko-pokutske linguistic environment, are analysed in the article. 
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ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ  
ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

Українська мова, так само як й інші слов’ян-
ські, містить великий давній шар образних слів, 
які вже або закріпилися у словниковому складі 
й увійшли до лексикографічних джерел (на-
приклад, ґедзатися – капризувати, вередувати, 
упиратися [СлГр, І, с. 37]; мотузити – мучити 
обіцянками [СлГр, ІІ, с. 449]; ластівка – ласкава 
назва дівчини або жінки; соловей – про людину, 
яка має гарний, переважно високий голос і во-
лодіє мистецтвом співу [ВТС, с. 1159] та багато 
інших), або засвідчуються розмовним мовле-
нням (наприклад, зациганити – випрошувати 
(Г. Тютюнник); домозолитися – потрапити, 
дістатися з труднощами до чогось, кудись 
(М. Стельмах) та інші). Образне творення мов-
них одиниць є невід’ємною ознакою й діалект-
ного мовлення, в якому найбільшою мірою зосе-
реджуються різні засоби експресивно-емоцій-
ного, оцінного відтворення навколишнього світу. 

Діалетні образні назви ще не отримали в су-
часній українській лінгвістиці системного опра-
цювання. Окремі розвідки стосуються проблем 
переносного вживання деяких праслов’янських 
слів, на базі яких відбувалося формування на-
родних термінів [12; 13]. Дослідження емоційно-
оцінної, емоційно-експресивної лексики відобра-
жено у статтях Т. Вільчинської, К. Глуховцевої, 
В. Дворянкіна, Г. Пастернак та ін. [2; 3; 4; 7]; 
процеси образно-оцінної номінації у структурі 
художнього тексту описала І. Соловій [10]. На 
нашу думку, образна діалектна лексика нале-
жить до національно-самобутніх мовних оди-
ниць, засвідчує специфіку культурно-побуто-
вого життя народу, відображає особливий спо-
сіб його мислення. Тому запропонована науко-
ва розвідка є актуальною і потрібною в кон-
тексті сучасних лінгвістичних проблем, пов’я-
заних із вивченням зв’язку понять мова й мис-
лення, мова і культура, мова і дійсність. 

Образно-предметне сприйняття навколиш-
нього світу є універсальною властивістю мис-
леннєвої діяльності людини, фундаментальною 
здатністю людської свідомості створювати (фор-
мувати) уявлення про довкілля. 

Думка В. фон Гумбольдта про те, що слово 
виникає на основі сприйняття і є відбитком не 

самого предмета, а його образу, який утворю-
ється (цим предметом) у нашій душі, послу-
жила підґрунтям для тлумачення процесу номі-
нації як особливого мовленнєво-мисленнєвого 
пізнавального акту, що закріплює пізнане у фор-
мі мовного знака [6, с. 62]. Визначальну роль у 
становленні слова та його значення дослідники 
відводять впливові культурних, національних, 
соціальних, природних, територіальних особли-
востей життя народу. На думку Л. Вайсбергера, 
зовнішній світ проникає у мову тільки через 
призму національного бачення. Окрім цього, в 
процесі називання завжди простежується прагма-
тичне спрямування – бажання мовця щось пояс-
нити співрозмовникові, пов’язати свої інтенції зі 
знаннями адресата, його емоціями й т.ін. [6, с. 63]. 

З-поміж різних способів і засобів асоціа-
тивно-образного сприйняття та відтворення нав-
колишнього світу важлива роль відводиться мета-
форі. Метафора, як універсальний засіб розвит-
ку лексичної системи мови, а зокрема, завдяки 
вторинній номінації, як важливе джерело по-
повнення її мовного (лексичного та граматич-
ного) інвентарю, у своєму функціонуванні на-
самперед пов’язана з пізнавальною діяльністю 
людини. Метафоричне сприйняття явищ поза-
мовної дійсності закріплюється у структурі лек-
сичного значення слова за образним компонен-
том змісту. Образні асоціації, що лягли в осно-
ву найменування, виступають внутрішньою фор-
мою слова. 

Образний компонент – це узагальнений, 
почуттєво-зоровий образ предмета, його (по-
части емоційно-експресивне) сприйняття, назване 
певним мовним знаком. Метафорично-образне 
сприйняття явища позамовної дійсності відобра-
жається й в метафоричному типі мотивації пев-
ного найменування, яку по-іншому ще назива-
ють асоціативно-порівняльною мотивацією, пере-
носною, або образною. Метафорична мотивація 
властива в першу чергу похідним зі слово-
творчого погляду образним мовним утворенням 
з яскравою (прозорою) внутрішньою формою 
(наприклад, наборсучуватися – насуплюватися 
[СГНН, ІІ, с. 300]; мелетун – базіка, ляпа [СЗГ, 
І, с. 309]; і семантично похідним мовним одини-
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цям, таким як когут – різьблений верх на дасі 
[СГГ, с. 98]; устригти – зуміти щось зробити 
[СГНН, ІV, с. 175] та ін.). 

Окрім того, що такі слова образно нази-
вають особу, предмет чи дію, вони ще й пере-
дають їх оцінку, емоційно-експресивне сприй-
няття. Подекуди саме наміри та мотиви мовця у 
здійсненні процесу номінації є визначальними 
у виборі назви, для виникнення асоціативно-
образних зв’язків між явищами та предметами. 
На думку О. Кубрякової, нові позначення ство-
рюються не тільки для того, щоб фіксувати 
результати пізнавальної й емоційної діяльності 
людини, але й для того, щоб зробити ці резуль-
тати надбанням інших людей [6, с. 63]. 

Для дослідження обрано діалектні образні 
лексеми, засвідчені у словниках „Гуцульські го-
вірки” (за ред. Я. Закревської, Львів, 1997), „Слов-
ник західнополіських говірок” (Г. Аркушин, 
Луцьк, 2000), „Словник говірок Нижньої Над-
дніпрянщини” (В. Чабаненко, Запоріжжя, 1992). 
Для аналізу свідомо не залучали закріплені, 
лексикалізовані образні одиниці, які пов’язані 
зі сферою професійного мовлення чи є назвами 
народної термінології, оскільки вони заслуго-
вують на окреме наукове дослідження. Окрім 
того, як зазначає Г. Цихун, в такому випадку 
мова йде про номінативну метафору, а не про 
метафору, як засіб внесення образності й експре-
сії в живе мовлення [13, с. 212]. У цьому плані, 
зокрема, надзвичайно цікавими й вартими ува-
ги науковців є лексеми обрядової термінології. 
В них і досі фіксується найдавніший образний 
спосіб формування мовних одиниць, про які 
говорив О. Потебня, – терміни обрядової куль-
тури виникли внаслідок згортання сюжету до 
мотиву, а мотиву до прислів’я, фразеологізму, 
слова [8]. На сьогодні у своїх дослідженнях ми 
часто вдаємося до зворотного процесу, нама-
гаючись „сконденсовану” назву розгорнути й 
пояснити, як вона з’явилася. Про такий спосіб 
„розгортання” слів йдеться у наукових розвід-
ках М. Толстого. На думку вченого, слов’ян-
ська філологія тільки розпочинає накопичувати 
приклади лексичних одиниць, із яких розвива-
лися, „розгорталися” ритуальні дійства й цілі 
обряди [11, с. 24]. Стосовно цього діалектна 
лексика є надзвичайно багатим джерелом куль-
турно-самобутніх образних одиниць, які часто 
відображають особливе бачення, сприйняття 
того чи того явища, наділені національним і 
культурним колоритом та дозволяють проник-
нути в сферу духовного світу носіїв мови. 

Об’єктом дослідження послужила іменни-
кова й дієслівна лексика з мотивованим образ-

ним компонентом змісту на позначення осіб, 
предметів, поведінки людей, рис її вдачі, про-
цесів мовлення, споживання їжі та ін. Опираю-
чись на дослідження О. Загоровської про образ-
ний компонент у значенні слова, усі мовні оди-
ниці поділяємо на дві групи: 1) словотвірно 
похідні слова з яскравою внутрішньою формою; 
2) семантично похідні номінативні одиниці [5]. 

І. Словотвірно похідні мовні одиниці з яскра-
вою внутрішньою формою. 

З-поміж образних іменників вагому групу 
становлять назви осіб. Здебільшого це похідні 
слова, що позначають людину через вказування 
на притаманну їй рису характеру, поведінки, 
вдачі. Образне значення похідних іменників най-
частіше успадковується від метафоричного зна-
чення мотивуючого слова або формується на 
основі асоціативного образу-уявлення, що вини-
кає у свідомості мовця. Подекуди, на думку 
О. Загоровської, образ-уявлення зазнає суттєвої 
трансформації внаслідок метафоричного пере-
осмислення внутрішньої форми слова і підпоряд-
ковується головному, оцінному (або емоційному), 
компонентові значення [5, с. 18]. Наприклад: 

Замелюха – базіка, брехун [СГНН, ІІ, с. 52]. 
Мелетун – базіка, ляпа [СЗГ, І, с. 309]. 
У цих назвах простежуємо зв’язок з перенос-

ним значенням дієслова молоти на позначення 
процесу „говорити”: перен. фам. Верзти нісеніт-
ницю; теревенити [ВТС, с. 537] та з фразеоло-
гізмом молоти язиком – вести несерйозні, без-
змістовні розмови [ФСУМ, І, с. 504]. 

Козолуп – здирця, грабіжник [СГНН, ІІ, с. 185]. 
Внутрішня форма цього слова пов’язана зі зна-
ченням відомого сталого вислову лупити шкуру 
(здирати, злупити шкуру) – оббирати кого-
небудь, визискувати [ФСУМ, І, с. 331]. 

В окремих словах образне значення ґрунту-
ється на прямому значенні мотивуючого. Ство-
рена назва служить засобом виразності та експре-
сивності в розмовному мовленні. Наприклад: 

Бабичник – той, що упадає за чужими жін-
ками [СЗГ, І, с. 5]. Слово утворилося від іме-
нника баба – 3. розм. Взагалі жінка [ВТС, с. 30]. 

Єзикачка – 1. Жінка гостра на язик; 2. рідк. 
Дотепна жінка [СГГ, с. 66]. 

Студенєк – людина, якій завжди холодно 
[СГГ, с. 179]. Простежуємо зв’язок з діалект-
ним словом студено – зимно [СГГ, с. 179]. 

Хатар (хатарь, хатєрь) – чоловік, який 
любить ходити по чужих хатах [СГГ, с. 200]. 

Образне значення наведених лексем форму-
ється під впливом намагання мовця дати певну 
оцінку людини (здебільшого негативну), висло-
вити емоційне ставлення до неї, – і це в свою 
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чергу призвело до формування асоціативного, 
як правило, зорового образу, що й послужив під-
ґрунтям творення номінації. Як засвідчують при-
клади, подекуди образна назва виникає й на 
основі традиційних образів, уже закріплених у 
фразеологізмах. 

Аналогічно можна пояснити й появу іме-
нників на позначення явищ і предметів. 

Заваруха – військові дії [СЗГ, І, с. 162]. Тут 
простежуємо зв’язок із переносним значенням 
дієслова заварити – 2. перен. Затівати що-
небудь (зазвичай про неприємну, складну, заплу-
тану справу) [ВТС, с. 284] та з фразеологізмом 
заварити кашу – затіяти щось дуже складне, 
клопітне, що загрожує неприємними наслід-
ками [ФСУМ, І, с. 299]. 

Воловід – міцна, сукана мотузка [СГГ, с. 40]. 
Значення міцності пов’язане, мабуть, з тим, що 
на цій мотузці можна втримати або вести вола. 
Хоча, як засвідчує контекст, поданий у слов-
нику „Гуцульські говірки”, ця мотузка мала й 
ширше призначення, наприклад, для зв’язу-
вання снопів. 

Дармовис – китиця або кулька з різнобарв-
них вовняних ниток, якими прикрашали верх-
ній одяг, пояси [СГГ, с. 56]. Образна назва цьо-
го предмета відображає передусім його функцію. 

Дрімач, дрімка – кінець свинячого хвоста 
[СЗГ, І, с. 143]. Як засвідчує контекст, наведе-
ний до цього слова у „Словнику західнополі-
ських говірок”: „Дай дітям дрімку,щоб дрі-
мали” та коментар укладача Г. Аркушина, назва 
цього предмета пов’язана з його властивістю 
викликати сон, дрімоту. 

В інших образних іменниках закладена вка-
зівка на їх притаманну ознаку, до якої мовець 
хоче привернути увагу і яка на його думку є 
визначальною для цього предмета. 

Верхнина – вершки, молода сметана [СГГ, 
с. 35]. 

Довбач – дятел [СГГ, с. 58]. 
Забілок – сметана [СЗГ, І, с. 160]. 
Крутюх – рвучкий, круговий вітер [СЗГ, І, 

с. 259]. 
Крутяк – назва швидкого танцю [СЗГ, І, 

с. 259]. 
Хляпа, хляпавка, хляпанина – сльота, до-

щова погода [СГГ, с. 202]. У наведених словах 
простежуємо зв’язок із діями довбати, крутити 
(про вітер, танець), хляпати та з ознаками за 
місцем розташування й кольором. 

ІІ. Семантично похідні іменники. Поява та-
ких образних слів є результатом метафорич-
ного перенесення найменувань з одних пред-
метів на інші. З-поміж них також виділяємо дві 
групи – назви осіб та назви предметів і явищ. 

Іменники – назви осіб здебільшого познача-
ють риси вдачі людини. Як правило, це оцінно-
емоційні номінації, що відображають асоціативні 
зв’язки з назвами тварин та предметами побуту. 

Наприклад: власка (ласка) – пронирлива 
людина [СЗГ, І, с. 66]; деркач – 3. перен. Лю-
дина, яка багато говорить [СГГ, с. 57]; кугут – 
жадібний, багатий, відлюдько [СГНН, ІІ, с. 223]. 
Зазначимо, що явище зооморфізму є притама-
нною ознакою європейських мов [5, с. 18] і на-
лежить до універсалій. Проте вибір лексем, які 
залучаються в образно-асоціативні зв’язки, ві-
дображає національні ознаки мови. Це зокрема 
підтверджує у своїх дослідженнях А. Вежбицька. 
„Незважаючи на існування універсалій, – 
зазначає мовознавиця, – загалом семантичні 
системи, втілені в різних мовах, унікальні й 
культуроспецифічні, наявність лексикалізова-
них універсалій ще не означає їх абсолютної 
еквівалентності в мовному вживанні” [1, с. 18]. 

Використання назв побутових предметів по-
декуди й назв музичних інструментів для по-
значення людей з певними рисами характеру, 
вдачі простежуємо в наступних прикладах: бан-
дура – 2. перен. нерозумна людина [СЗГ, І, с. 10]; 
жмут – скупа людина [СЗГ, І, с. 158]; коробка – 
недоумкувата людина [СЗГ, ІІ, с. 202]. Поде-
куди переносного значення набувають іменни-
ки – назви осіб за певним службовим станови-
щем: так, у західнополіських говірках фонетич-
ний варіант слова депутат – діпутат вжива-
ється на позначення брехуна, обманщика [СЗГ, 
І, с. 135]. 

Образно-метафоричне сприйняття фіксуємо 
й для назв на позначення зовнішності людини 
(її частин тіла, зачіски), угрупувань людей. На-
приклад: бочка – перен., зневажл. товстуха 
[СГНН, І, с. 102]; будка – 4. перен., знев. повне 
обличчя [СЗГ, І, с. 35]; кабачок – перен., жарт. 
малий на зріст чоловік [СГНН, ІІ, с. 135]; ко-
шик – 2. перен. те, що кок – заплетена і спе-
ціально укладена коса на голові [СЗГ, І, с. 248]; 
миса – 4. лице людини [СЗГ, І, с. 312]; кущ – 
гурт [СГНН, ІІ, с. 239]. Порівняння голови лю-
дини із традиційними предметами побуту чи 
рослинами є притаманною ознакою української 
мови. Порівняймо: голова, як макітра; як гар-
буз; як капуста та ін. І навпаки слово голова 
використовується для називання городніх куль-
тур: головица – згруб. велика головка капусти 
[СЗГ, І, с. 97]. 

З-поміж семантичних діалектизмів – назв 
предметів помітну групу становлять лексеми, 
утворені внаслідок зооморфної метафоризації. 
Наприклад: барани – білі пінисті хвилі на річці 
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[СГГ, с. 21]; ласиці – візерунки на шибках 
вікна від морозу [СЗГ, І, с. 278]; лисиця – дірка 
в одязі, пропалена іскрою [СГНН, ІІ, с. 253], 
„Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини” 
фіксує і фразеологічний вислів піймать лисицю – 
пропалити одяг іскрою. 

Наступна група образних іменників – це пред-
метні назви, що з’явилися на основі асоціативно-
порівняльних з’язків з іншими предметами на 
основі їх зовнішньої чи функціональної подіб-
ності. Наприклад: бомби – велике скляне на-
мисто [СЗГ, І, с. 27]; брус – 3. довгаста чотири-
гранна хлібина. 4. перен. Черствий хліб [СЗГ, І, 
с. 33]; горн – 3. купчасті хмари [СГГ, с. 48]; 
драбинка – смужка нерівно стриженого волосся 
[СГНН, І, с. 295]; ковалі – шкварки з сала [СЗГ, 
І, с. 231]; кожушок – тоненький лід на озері, по 
якому любили бігати діти [СЗГ, І, с. 232]; ко-
лиска – кошик з лозових прутів (на картоплю) 
[СЗГ, І, с. 23]; коломийка – 3. перен. Клопіт [СГГ, 
с. 99]; кужушок (кужух) – пінка на кип’яче-
ному молоці [СГГ, с. 10]. 

Притаманною ознакою семантичних діалектиз-
мів – назв предметів є те, що образне сприйняття 
не завжди виступає засобом експресії чи оцінки. 

Помітною групою образної діалектної лек-
сики є похідні відіменникові дієслова з образ-
ним компонентом значення. Поява такого типу 
лексичних одиниць відображає намагання мов-
ця представити в одному слові образне сприй-
няття ситуації, підкрплене існуючими у його 
свідомості знаннями та уявленнями про позна-
чуваний об’єкт чи явище. Основою їх творення 
найчастіше виступають іменники – назви пред-
метів, які є підґрунтям асоціативно-поняттєвих 
зв’язків між ситуацією та способом її відобра-
ження. У лексичному значенні образних дієслів 
значення іменника представлене опосередко-
вано – через ситуацію чи асоціативний образ, у 
які включено той чи інший предмет або поня-
ття. Відображення позамовної ситуації є одним 
із чинників формування національної самобут-
ності у семантиці мовних одиниць із культурно-
зумовленим компонентом значення. 

Найпоширенішими групами образних дієслів 
є такі утворення, основою яких виступають іме-
нники − назви предметів побутово-господар-
ської діяльності людини та назви тварин. Моти-
ваційні зв’язки між твірними і похідними сло-
вами найчастіше встановлюються шляхом від-
новлення тих зорових чи акустичних образів, 
які стали підґрунтям їх появи. Зазвичай, виник-
нення таких образів зумовлюється подібністю 
між позначуваною ситуацією і тим поняттям, з 
яким вона співвідноситься. Проте іноді такі 

зв’язки підкріплюються ще й національно-куль-
турними особливостями сприйняття довколиш-
нього світу. 

З-поміж проаналізованих слів виділяємо гру-
пи лексики на позначення психічних ознак люди-
ни, рис вдачі, поведінки; слова на позначення 
процесів споживання їжі, мовлення та інші. 

Образні дієслова на позначення психічних 
ознак людини, рис вдачі, поведінки: 

викозулювати – виробляти фокуси, танцю-
вати з викрутасами [СГНН, І, с. 150]; 

вицибулиться – фам. Вибиратися, вилазити 
на високий предмет [СГНН, І, с. 175]; 

вичортувать – вилаяти, згадуючи чорта 
[СГНН, І, с. 176]; 

жорнувати – 2. перен. Крутити ким або чим 
[СГГ, с. 71]; 

ковбаситься – фам. Гаятися, баритися 
[СГНН, ІІ, с. 183]; 

наворониться – натерпітися від негоди, 
злиднів [СГНН, ІІ, с. 38]; 

накапуститься – надутися, образитися, 
розгніватися [СГНН, ІІ, с. 319]; 

підсокирюваться – фам. Намагатися знайти 
підхід до когось, набиватися в друзі [СГНН, ІІІ, 
с. 120]; 

роздраконювать – розтривожувати, розля-
кувати криком [СГНН, ІV, с. 23]; 

розсобачуваться – розтліватися, морально 
розпускатися, набирати поганих звичок [СГНН, 
ІV, с. 38]; 

розчортовувать – робитися злим [СГНН, 
ІV, с. 44]. 

Синтаксичним підґрунтям відіменникових діє-
слів з образним змістом виступає згортання 
окремих компонентів семантичної структури ре-
чення, зокрема предикативної частини та іме-
нникового компонента, що виконує семантичну 
функцію об’єкта порівняння. Цікавим є те, що 
назви тварин, які виступають твірними одини-
цями наведених слів, входять до складу стійких 
порівняльних зворотів, зафіксованих „Словни-
ком стійких народних порівнянь” О. Юрченка й 
А. Івченка. Наприклад: потрапив, як ворона в 
юшку – потрапив у безвихідь [14, с. 32]; ги-
бить, як собака – марно пропадає, гине [14, 
с. 141]; виляє, як собака – хитрує [14, с. 141]; як 
чорт з’їв – про дуже злу людину [14, с. 160]. 
Слово жорна входить в інші образні зв’зки, 
пов’язані з процесом говоріння: меле язиком як 
на жорнах – безупинно говорить [14, с. 169]; 
торохтить як порожні жорна – безперервно 
швидко говорити [14, с. 56]. 

Отож, можна зробити висновок про закріп-
лення стійких асоціативно-образних моделей 
у світосприйнятті українців. 
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Відіменникові дієслова на позначення про-
цесів споживання їжі, мовлення утворюються 
на основі асоціативних зв’язків з назвами пред-
метів побутово-господарської діяльності люди-
ни, в окремих випадках – частин тіла людини. 
Наприклад: 

вимотузувать (мотузувать) – фам. Жадібно 
виїдати. З великим апетитом їсти [СГНН, І, с. 157]; 

витулубити – вигризти, виїсти (про мишей) 
[СЗГ, І, с. 61]; 

змутузовувать – зжерти, злопати [СГНН, ІІ, 
с. 110]; 

напузирюваться – напитися, наїстися 
[СГНН, ІІ, с. 340]; 

нажабрюватися – напиватися горілки, вина, 
самогону [СГНН, ІІ, с. 316]; 

мозолити – надоїдливо випрошувати [СГГ, 
с. 125], простежуємо зв’язок із фразеологізмом 
мозолити язик – зневажл. Говорити багато 
чого-небудь несуттєвого [ФСУМ, І, с. 502]; 

сіткувати, сітку сіткувати – радитись, 
прикидати розумом, придумувати хитрі речі 
[СГНН, ІV, с. 66], в сучасній літературній мові 
закріпився фразеологізм сплітати сітку – інтри-
гуючи проти кого-небудь, намагатися скомпро-
метувати [ФСУМ, ІІ, с. 851]. 

Поодиноко представлені в досліджуваному 
матеріалі відіменникові дієслова на позначення 
зовнішніх ознак людини: бабіти – старітися, 
покриватися зморшками [СГГ, с. 19]; збаблю-
ватися – старіти дочасно, опускатися [СГНН, 
ІІ, с. 3] (у творенні наведених дієслів чітко про-
стежуємо асоціації із зовнішніми ознаками, які 
властиві бабі – особі похилого віку); процесів 
господарської діяльності: виковбасювать (ков-
басить) – жарт. Погано, недбало випирати. 
Невправно прати [СГНН, І, с. 150]. 

Семантично похідні дієслова представлені 
вагомою групою діалектної лексики певного 
тематичного спрямування. Вони є результатом 
семантичної деривації таких дієслів, мотивацій-
ним підґрунтям появи яких послужили асоціа-
тивно-образні зв’язки між процесами різних 
сфер. Часто образне сприйняття підкріплюється 
намірами та мотивами мовця в ході називання 
якоїсь дії, його намаганням якомога точніше 
відтворити характер її виконання, підкреслити 
окремі важливі елементи певної ситуації. На-
самперед переосмислення зазнають діалектні 
лексеми на позначення процесів, виконавцем 
яких є людина. Деякі дієслова, окрім образного 
компонента, містять ще й морально-етичну 
оцінку названої дії (здебільшого негативну). Як 
правило, це відображено у словниковій статті 

за допомогою позначок зневаж., фам. Виділя-
ємо такі основні тематичні групи семантичних 
діалектизмів – дієслів: 

1) слова на позначення процесів господар-
ської діяльності: 

відкалатати – 1. зневаж. Віддзвонити під 
час похорону. 2. відробити будь-як [СГГ, с. 37]; 

закутати – закінчити, довести до ладу 
[СГГ, с. 76]; 

кутати – поратися коло домашнього госпо-
дарства [СГГ, с. 107]; 

малювати – 2. перен. Старанно виконувати 
якусь роботу, увесь час приглядаючись, примі-
ряючи й оцінюючи її [СЗГ, І, с. 302]; 

обходити – 1. доглядати. 2. поратися біля 
худоби [СГГ, с. 137]; 

пригортати – 2. підремонтовувати (про 
церкву) [СЗГ, ІІ, с. 85]. 

Метафоричного переосмислення зазнали діє-
слова, що за своєю семантикою не пов’язані 
з виконанням господарських робіт, – це назви 
процесу переміщення (обходити); впливу на 
об’єкт (закутати, кутати, малювати, пригортати). 

2) слова на позначення поведінки, стану лю-
дини, її вигляду: 

злагодити – 3. перен. Побити [СГГ, с. 137]; 
змудрувати (си) – ошукати(ся), обдури-

ти(ся) [СГГ, с. 183]; 
маринуватиси – мучитися, нудитися, томи-

тися [СГГ, с. 120]; 
мудрувати – 2. хитрувати [СГГ, с. 127]; 
кублитися – 3. перен. Неспокійно спати, 

крутитися уві сні [СЗГ, І, с. 262]. 
Поведінка людини, її стан у цьому випадку 

асоціативно пов’язані з мисленнєвими опера-
ціями (змудрувати, мудрувати); з назвами про-
цесу впливу на об’єкт (злагодити, кублитися); 
залежності від об’єкта (маринуватися). 

3) слова на позначення процесів споживання 
їжі: 

випорювать – багато і з великим апетитом 
виїдати [СГНН, І, с. 160]; 

підлататься – фам. Поживитися [СГНН, 
ІІІ, с. 116]; 

смалить – пити, жлуктати [СГНН, ІV, с. 82]; 
укладать, укласти – зневажл. Пожирати 

[СГНН, ІV, с. 156]. 
Образно-метафоричного переосмислення за-

знали дієслова, які за своєю семантикою пер-
винно позначають процеси господарського жи-
ття людини. Проте їх вживання передусім зу-
мовлене не стільки подібністю між виконува-
ними діями, скільки здатністю таких лексем під-
силювати зміст висловленого, виступати засобом 
інтенсифікації процесів споживання їжі чи напоїв. 
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Слова цієї групи, як і словотвірно похідні від-
іменникові дієслова такої самої семантики, додат-
ково містять оцінний компонент змісту, що пере-
дає негативну характеристику названих процесів. 

Менш чисельними є лексеми на позначення 
стану природи: молодитися – хмаритися 
[СГГ, с. 125]; лускати – 3. гриміти (про грім) 
[СГГ, с. 115]. 

Отже, образні діалектні утворення (іменники 
й дієслова) належать до особливого шару україн-
ської лексики, в якому закорінилася специфіка 
національного світосприйняття. За своєю струк-
турою лексеми з мотивованим образним компо-
нентом представлені словотвірно та семантично 
похідними номінативними одиницями. Форму-
вання таких номінацій часто підпорядковується 
універсальним мовним законам, проте образ-
ний компонент, який закріплюється в структурі 
лексичного значення, відтворює інформацію 
про особливості традиційно-побутового, культур-
ного життя народу, неповторність його харак-
теру. Поява образних лексем нерідко підкріп-

лена емоційно-експресивним сприйняттям поза-
мовної ситуації. Найчастіше в такий спосіб 
передаються особливості поведінки людей, рис 
її вдачі, зовнішнього вигляду; процеси спожи-
вання їжі, мовлення й т. ін. Здебільшого образи, 
закладені в основу метафоричної мотивації по-
хідних слів, є традиційними у світосприйнятті 
українців і фіксуються фразеологізмами і стій-
кими порівняльними зворотами. В окремих ви-
падках в основу назви закладено вказівку на ту 
ознаку, до якої мовець хоче привернути увагу і 
яка на його думку є визначальною для певного 
предмета, явища чи процесу. У діалектному мов-
ленні яскраво представлені відіменникові діє-
слова, що відображають особливий для україн-
ців спосіб образного сприйняття ситуації через 
зв’язок із предметами чи явищами, що безпо-
середньо з нею пов’язані. Твірною базою таких 
дієслів здебільшого виступають іменники − 
назви тварин, побутово-господарських предме-
тів, частин тіла людини та ін. 
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FIGURATIVE COMPONENT IN THE SIMANTIC STRUCTURE  

OF DIALECT VOCABULARY 
 

Dialect figurative lexemes which belong to the special area of Ukrainian vocabulary in which the 
peculiarity of world view got implanted are analyzed in the article. Noun and Verb groups denoting 
people, subjects, human’s behaviour, ways of its expression, speech processes, etc. are highlighted. The 
emergence of figurative units of this type is predetermined by associative-figurative and emotional-
expressive perception of the surrounding world. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОЗМІНИ ЧИСЛІВНИКІВ 
У ГОВІРКАХ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 

 

Формування числівника як окремої категорії 
належить до давніх часів. Шлях його розвитку 
і становлення був довгим, складним. Про похо-
дження і становлення числівників висловилися 
майже всі відомі лінгвісти. Їхні міркування сто-
суються передусім питань про становлення чис-
лівника як частини мови. Так, наприклад, М. Ло-
моносов виокремив числівники в особливий роз-
ряд імен, поряд з іменниками і прикметниками, 
О. Востоков розглядав числівники серед прикмет-
ників, інші – серед іменників і прикметників. В 
окрему повнозначну частину мови числівники 
вперше виокремив Г. Павський. У системі семи 
частин мови, викладеній В. Виноградовим, чис-
лівникові відведено місце окремої повнозначної 
частини мови, яку характеризує значення числа 
і кількості, граматична специфіка (відсутність 
граматичних категорій роду і числа) певні особ-
ливості віднесеності до іменника, протиставле-
ння прямих відмінкових форм непрямими, роз-
дроблена система словозміни [3, с. 44]. 

Числівники належать до найбільш абстраго-
ваних і загальних понять. Цілком ймовірно, що 
різні народи мали різні системи лічби. Минув 
тривалий час, поки людство виробило одно-
типну сучасну систему лічення. 

Числівники виокремлюються як окрема гра-
матична категорія, проте зберігають ще багато 
таких морфологічних рис, що свідчать про їх 
зв’язок з іменниками, прикметниками, а також 
займенниками. Давні лічильні слова у своєму 
історичному розвиткові тісно пов’язані з іменни-
ками і прикметниками, ще О. Потебня зазначав: 
„Числівники кількісні 5-10, 100-1000 і… сорок 
є первісно іменники, тобто назви речей, а не 
ознак і відношень. За значенням вони близько 
підходять до таких, як тьма, копа, що самі стають 
числівниками (10000, 60), як ідеальні вмісти-
лища (куча, стіг, стадо, табун, полк, багато, 
мало, як іменники) і навіть вмістилища реальні, 
відділимі від того, що вміщується: віз, міх, від-
ро... ” [11, с. 243]. 

Давні лічильні імена протягом історії мови 
пройшли складний і довготривалий шлях, пере-
творюючись поступово у сучасні числівники, 
причому кількість і різноманітність числових 
назв увесь час зменшувалася, вони поступово 
втрачали свої зв’язки з конкретними предме-
тами, набуваючи абстрактного значення. 

Історія числівників у східнослов’янських мо-
вах є історією формування нової частини мови. 
Числівники з часом втрачали риси, що властиві 
іменникам, прикметникам. Характерною рисою 
числівників сучасних східнослов’янських мов є 
те, що вони не мають тепер предметності.  

Числівники входять до одного з найбільш 
стабільних шарів словникового фонду мови. За-
лишки старих систем лічби в українській діалект-
ній мові, виявляються зокрема у назвах такого 
типу: ко'па, хрес'тець, півко'пи, 'лікоть, 'чисниця, 
'око, 'опруг, 'горстка, пас'мо, 'міток, 'півміток, 
по'вісмо, 'фальча, 'півфальча, 'кланя, 'кориц тощо. 

З усіх систем, що їх використовувало люд-
ство протягом довгого часу, найпридатнішою і 
найдосконалішою була і залишається десяткова 
система лічби, у якій кожний вищий розряд 
числівників включає в себе десять одиниць 
нижчого розряду.  

Формування єдиних граматичних ознак у сфе-
рі числівників, передусім утворення єдиної сис-
теми відмінкових закінчень для більшості чис-
лівників, утрата категорії роду і числа почина-
ється ще в часи Київської Русі і завершується 
в окремих східнослов’янських мовах, а отже, 
вивчення граматичної категорії числівника, істо-
рію словозміни, слід розглядати у зв’язку зі слово-
зміною іменників і прикметників. 

У сучасній українській літературній мові чис-
лівники – морфологічно своєрідний клас слів. 
У процесі становлення, виокремившись зі складу 
іменників, вони нейтралізували їхні граматичні 
категорії роду і числа. Родові ознаки мають ли-
ше числівники нуль (ч. р.), один (ч. р.), одна (ж. р.), 
одно, -е (с. р.), тисяча (ж. р.), мільйон, мільярд, 
трильйон (ч. р.). Родові відмінності у числівни-
ках два – дві, обидва – обидві, півтора – півтори 
зберігаються у називному та знахідному відмін-
ках. За числами змінюються лише числівники 
один (форма мн. – одні), тисяча, мільйон, міль-
ярд, більйон, трильйон і т. д.  

Формування числівника як окремого класу 
слів досить докладно описано в лінгвістичній 
літературі. Аналізуючи числівники в україн-
ських говірках Північної Буковини звертаємо 
увагу тільки на їх специфічні риси, при цьому 
дотримуючись традиційного їх поділу на кіль-
кісні і порядкові числівники.  
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Із граматичних категорій числівники мають 
тільки категорію відмінка; властиві колись чис-
лівникові граматичні категорії роду і числа, за 
винятком окремих числівників, утрачені. Кате-
горія відмінка у числівників української мови 
має свої особливості. Утворення, значення від-
мінкових форм числівників часто буває не зов-
сім прозорим, що можна пояснити узагальне-
нням і уніфікацією відмінкових форм числів-
ників. Ураховуючи різне походження окремих 
числівників, особливості їх морфологічної струк-
тури, у сучасній українській літературній мові 
виділяють шість основних типів відмінювання 
числівників, неоднакових за кількістю лексем, 
що входять до їхнього складу. Парадигматична 
система власне кількісних числівників включає 
ряд часткових відмінкових парадигм, зокрема:  

а) парадигму числівника один, одна, одно, одне; 
б) парадигму числівників два, дві, три, чотири; 
в) парадигму числівників п’ять – двадцять, 

тридцять, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, 
вісімдесят; 

г) парадигму числівників сорок, дев’яносто, сто; 
ґ) парадигму числівників двісті – дев’ятсот; 
д) пардигму числівників нуль, тисяча, міль-

йон, мільярд. 
Як і в більшості українських говірок, у буко-

винських, ця парадигматична система порушу-
ється і твориться інша, адаптована до певної 
території. Досліджувані українські говірки Пів-
нічної Буковини зберігають чимало старовинних 
рис, що є цікавим і цінним матеріалом для до-
слідників української мови, а також засвідчують 
ряд новотворів у системі числівникової словозміни. 

В обстежених говірках числівники мають 
чимало відмінностей як у фонетичному оформ-
ленні, так і в системі відмінювання. Так, у су-
часній українській літературній мові успадко-
вана тільки одна форма простого числівника 
о'дин з початковим о. У діалектах української 
мови трапляються і старіші форми з початко-
вим є, що збереглося зі праслов’янської мови 
[1, с. 145]. Числівник о'дин на досліджуваній 
території в називному відмінку однини має шість 
фонетичних варіантів: о'ден, о'дин, во'ден, 
jе[і]'ден, jі'дин, о'діиен. Форма о'ден характер-
на тільки для буковинських говірок (нас. п. 1-3, 
14-15, 19-33, 37-39, 41-46, 48-49, 52-54, 57-58, 60-64, 
74, 76-78, 86, 89а-93, 98-99, 101, 104, 111-118, 
120-121, 124-125, 130-133, карта № 66) [5, с. 79]. 
У цьому фонетичному варіанті маємо у дру-
гому складі голосний [е] на місці нормативного 
[и], що пояснюється обниженням голосного [и] 
у напрямі до [е]. Крім буковинських говірок, 
ареал цього варіанту продовжується на терито-
рії сусідніх покутських говірок, а також у Пів-
денній Буковині. 

Форма о'дин у говірках Північної Буковини 
засвідчена спорадично, вона має своє продов-
ження в наддністрянських говірках, а також є 
нормативною формою сучасної української лі-
тературної мови, під впливом якої поширилась 
марґінально і в буковинських говірках (нас. п. 25, 
35-37, 54, 59, 77, 89, 100, карта № 66) [5, с. 79]. 

У східній частині буковинських говірок та в 
подільських говірках Північної Бессарабії по-
ширеною формою числівника один є його фо-
нетичний варіант jе'ден [jі'ден] з протетичним 
приголосним [j], який з’явився внаслідок впли-
ву наддністрянських говірок. Це можна пояс-
нити тим, що в цьому реґіоні протягом багатьох 
століть існувала Хотинська фортеця, за яку час-
то боролися між собою молдавські, польські, 
турецькі, татарські та українські війська, що, 
зрештою, призвело до нищення корінного насе-
лення в цьому реґіоні. Пізніше на ці землі при-
ходили поселенці із Наддністров’я, у мові яких 
був приставний [j] (нас. п. 40, 50-51, 55-56, 79-82, 
карта № 66) [5, с. 79]. На захід від цього реґіону 
у буковинських говірках цю форму засвідчують 
три рази, а саме у населених пунктах Слобода та 
Зелений Гай Новоселицького району і в Банилові-
Підгірному Сторожинецького району, що пов’я-
зано також з певними історичними обставинами. 

Варіант jі'дин фіксований тільки як пара-
лельна форма на досліджуваній території маргі-
нально – це у говірці с. Берегомет Вижницького 
району (вживається паралельно з формою один) 
та у говірці с. Турятка Глибоцького району (пара-
лельно з формою оден) (карта № 68) [5, с. 81]. 

У Новоселицькому та Хотинському, а також 
у західній частині Кельменецького районів та 
окремим острівцем у Снячеві Сторожинецького 
району (нас. п. 119, там же) прослідковуємо вжи-
вання форми з приставним приголосним [в]: 
во'ден (нас. п. 47, 65-73, 91, 93а, там же) [5, с. 81], 
що пояснюємо впливом з боку подільських 
говірок. Порівн.: 

Н. во'ден Д. вод'ному О. вод'ним 
Р. вод'ного З. вод'ного, во'ден М. (на) вод'ному,  
    вод'н´ім 
Родовий відмінок однини числівника один 

у жіночому роді на території Північної Буко-
вини представлений трьома варінтами коротких 
та повних форм: од'ноj [од'ноjі], jед'ноjі [jід'ноjі], 
водн'оj [вод'ноjі].  

Лексема од'ноj [од'ноjі] простежується по всій 
території Північної Буковини (нас. п. 20-21, 23-
33, 35-36, 41-49, 59-64, 74, 86-93а, 98-101, 104, 
109-125, 127-135а, карта № 67) [5, с. 80]. У схід-
ній частині буковинських та в наддністрянських 
говірках поширений варіант jед'ноjі [jід'ноjі], 
що пояснюється впливом говірок з-над Дністра 
на буковинські, де присутній протетичний [j] 
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(нас. п. 36-37, 39-40, 50-51, 53-56, 75-82, там же) 
[5, с. 80]. Простежити цю форму можна окремо 
і у населених пунктах Слобода та Зелений Гай 
Новоселицького району.  

Фонетичний варіант водн'оj [вод'ноjі] засвід-
чений спорадично в Хотинському, Кельменець-
кому та Новоселицькому районах (нас. п. 65-73, 
там же) [5, с. 80]. 

У давальному та знахідному відмінках одни-
ни не простежуємо розрізнення форм аналізо-
ваного числівника.  

Різноманітність варіантів спостерігається в 
орудному відмінку однини, який представлений 
такими формами, як: од'ноjу, од'ноў, вод'ноjу, 
вод'ноў, jід'ноjу, jед'ноў. На досліджуваній тери-
торії найбільше вживається форма од'ноў (нас. п. 
2021, 23-28, 30, 41-45, 48, 59-60, 62-64, 86-88, 
90, 92-93, 98-104, 109-110, 112-125, 127-135а, 
карта № 68) [5, с. 81]. Форма літературної україн-
ської мови од'ноjу менш вживана – це здебіль-
шого на території, яка сусідить з наддністрян-
ськими говірками (Хотинський район і західна 
частина Кельменецького) (нас. п. 29, 31-33, 35-36, 
47, 49, 51-52, 54, 74, там же) [5, с. 81]. Ужи-
вання цієї форми засвідчуємо також у Глибо-
цькому та Вижницькому районах (нас. п. 112-114, 
120-121, 129, там же) [5, с. 81] паралельно з 
формою од'ноў. У буковинських говірках, що 
межують з подільськими, прослідковується фо-
нетичний варіант з приставним приголосним 
[в]: вод'ноў (нас. п. 46, 66-73, 93а, там же) [5, с. 81]. 
Марґінальне вживання форми вод'ноjу пара-
лельно з вод'ноў можна помітити в населених 
пунктах Новоселицького, Хотинського та Кель-
менецького районів (карта № 65-67, 73, там же) 
[5, с. 79-80]. У східній частині буковинських та 
в подільських говірках Північної Бессарабії, а 
також в сусідніх наддністрянських говірках в 
орудному відмінку найчастіше вживають форму з 
давнім [j] на початку слова: jід'ноjу (нас. п. 40, 
53, 55-56, 75-82, там же) [5, с. 79-80]. Форма ж 
jед'ноў по всій досліджуваній території фіксу-
ється спорадично – лише у двох населених 
пунктах Кельменецького району (Ленківці та 
Мошанець). 

Система відмінювання числівника о'дин, за 
спостереженнями Л.Н. Дровнікової, у XV – XVI ст. 
набуває вже сучасного вигляду, одначе по-
бутування нових і старих форм фіксується ще і 
в XVII ст. [9, с. 5]. 

Числівники два, дві на всій досліджуваній 
території мають форми, які збігаються з літе-
ратурною нормою. У дослідженні числівника в 
українській мові М.П. Івченко зазначає близь-
кість відмінювання іменників чол.р. і форми 
іменників серед. роду, внаслідок чого закріпи-

лась форма два замість дві у середньому роді 
[10, с. 54], у російській мові Л.Н. Дровнікова 
зазначає, що давнє розрізнення за родами: два – 
чоловічого, дві – жіночого і середнього не 
фіксується уже в ХІІІ ст. На думку дослідниці, 
використання форми два у середньому роді є 
1) результатом однакових форм відмінювання 
іменників чоловічого і середнього роду; 2) втрати 
категорії двоїни [9, с. 5]. Процес уніфікації на-
зивного і знахідного відмінків чоловічого і 
середнього роду числівника відбувався посту-
пово. Початок його у різних говорах проходив 
по-різному і в різний час, про що свідчать дані 
сучасних говорів української мови [11, с. 26]. 

Орудний відмінок цього числівника висту-
пає на досліджуваній території у двох виявах: 
дво'ма, який є найбільш поширеним та варіант 
дву'ма – фіксований поодиноко у буковинських 
говірках перехідних до гуцульських (говірки 
м. Вижниця, с. Берегомет Вижницького р-ну та 
Селятин Путильського р-ну). Починаючи з XV ст., 
писемні пам’ятки української мови, крім форм 
двою, дву, фіксують також форму двох. Форма 
родового-місцевого відмінків двох виникла 
внаслідок приєднання флексії –х, де простежу-
ємо вплив місцевого відмінка числівників три, 
чотири та множинних форм займенників і 
прикметників тhхъ, ихъ, старыхъ до займен-
никової основи дво [1, с. 152]. 

Числівник три в О. в. буковинських говірок 
перехідних до гуцульських говірок має закін-
чення –има: три'ма. Решта відмінкових закін-
чень аналогічні до літературно-нормативних.  

Кількісний числівник чо'тири має на досліджу-
ваній території дві форми: 'штирие ( 'штир'і), 
чо'тирие. 

Форма 'штирие є домінантним варіантом, 
який вживають по всій території – це і буко-
винсько-надпрутські, буковинські говірки пере-
хідні до гуцульських, гуцульські, буковинські 
перехідні до наддністрянських та буковинські 
перехідні до подільських говірок ця риса також 
спостерігається (карта № 69) [5, с. 82]. Утво-
рення такої форми, ймовірно, слід розглядати 
як наслідок втрати голосного [о] першого 
складу, після чого утворюється форма 'чтири 
(пор. польське 'cztery). Далі під впливом на-
ступного [т] африката [ч]═ [тш] втратила про-
ривний елемент [т] і перетворилась у [ш]: 
чо'тири→ 'чтири(═тштири)→ 'штирие. Втра-
та проривного елемента [т] африкати є наслід-
ком регресивної дисиміляції.  

М’який варіант до вищезазначеної форми 
'штир'і зафіксований на території українських 
говірок Північної Буковини маргінально – це 
буковинсько-надпрутські говірки (говірка с. Рин-
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гач Нов. р-ну), буковинські говірки перехідні 
до гуцульських (говірки с. Дихтинець, с. Селя-
тин Пут. р-ну) та говірки Північної Бессарабії 
(говірки с. Росошани, с. Іванівці Кельм. р-ну) 
(карта № 70) [5, с. 83]. 

Форма чо'тирие утворює компактний ареал 
у подільських говірках Північної Бессарабії, 
звідки поширюється на захід області в буковин-
ські говірки (нас. п. 22, 23, 27, 29, 30, 33,35, 36, 
37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 53-56, 60, 61, 63, 
67а, 70, 74, 78-82, 89, 90, 91, 93, 101, 102, карта 
№ 69) [5, с. 82]. На території буковинських 
говірок поширення форми 'штирие-чо'тирие 
здебільшого перемежоване, в багатьох говірках 
обидві форми вживають паралельно (див. нас. п. 
22, 23, 30, 41, 42, 44, 53, 60, 63, 67а, 70, 89, 90, 
91, 93, 101, 102, там же) [5, с. 82]. Більш давньою і 
„своєю” на досліджуваній території є форма 
'штирие. Форма чо'тирие швидко поширилася 
під впливом української літературної мови. 

Орудний відмінок однини числівника чо'ти-
рие представлений сімома варіантами, які біль-
шою або меншою мірою поширені по всій до-
сліджуваній території – це чотиер'ма, чотиер´'ма, 
чотиер´о'ма, штиер'ма, штиер´'ма, штиер´о'ма 
та штиер´'ми засвідчені по всій території.  

Форма чотиер'ма поширена найбільш у буко-
винсько-надпрутських говірках, буковинських 
перехідних до гуцульських та у буковинських з 
деякими рисами подільських (нас. п. 20, 27, 33, 
37, 49, 63, 80, 81, 86, 89, 90, 98, 101, 111, 112, 
114, 124, 129, карта № 70) [5, с. 83]. М’який 
варіант попередньої форми – чотиер´'ма засвід-
чений найбільше на території буковинських го-
вірок з деякими рисами наддністрянських та 
подільських, марґінально на іншій досліджува-
ній території (нас. п. 24, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 
41, 42а, 47, 52, 53, 54-56, 59, 61, 62, 63а, 70, 78, 
79, 80а, 82, 91, 99, 102, 110, 115, 119, 120, 125, 
133, там же) [5, с. 83]. 

Форма з інтервокальним голосним [о] в за-
кінченні – чотиер´о'ма утворює компактний 
ареал в подільських говірках Північної Бессара-
бії, а саме на Хотинщині та у Кельменецькому 
районі говірки с. Вартиківці (див. нас. п. 31, 66, 
67, 67а, 74, там же) [5, с. 83]. Один раз ця 
форма фіксована й у говірці с. Репужинці на 
Заставнівщині (нас. п. 22, там же) [5, с. 83]. 

 Штиер'ма – такий варіант поширений най-
більш у буковинських (буковинсько-надпрут-
ських) говірках, на іншій досліджуваній терито-
рії його фіксуємо поодиноко (див. нас. п. 21, 25, 
32, 40, 46, 48, 50, 68, 75, 88, 122, 130, 131, карта 
№ 70) [5, с. 83]. 

У буковинських (буковинсько-надпрутських) 
та буковинських з деякими рисами гуцульських 
та наддністрянських говірок фіксований м’який 
варіант попередньо розглянутої форми – штиер '́ма 

(нас. п. 23, 26, 42, 43, 44, 45, 60, 64, 65, 71-73, 
77, 89а, 92, 100, 109, 113, 115-118, 121, 123, 127-
128а, 132, там же) [5, с. 83]. 

І лише у двох буковинських говірках – у 
говірці с. Вашківці Вижницького району та у 
говірці Стрілецький Кут Кіцманського району 
фіксований варіант – штиер´о'ма. Форму з твер-
дим приголосним [р] – штиеро'ма на досліджу-
ваній території не зафіксовано, хоча за межами 
вона вживається (див. карту № 70) [5, с. 83]. 

У буковинсько-надпрутських говірках фіксуємо 
ще й форму штиер´'ми, яка не вживається в 
інших говірках досліджуваної території (див. 
нас. п. 41а, 26, там же) [5, с. 83]. 

Отже, найбільш поширеними формами оруд-
ного відмінка однини числівника чо'тирие є 
форми: чотиер'ма(чотиер '́ма), штиер '́ма, менш 
вживаними – чотиер´о'ма, штиер'ма, штиер´о'ма, 
штиер´'ми .  

Як бачимо, словозміна числівника чо'тири 
на території Північної Буковини в українських 
говірках багатоваріантна, специфіка вживання 
цього числівника залежить від особливостей 
тієї чи іншої говірки.  

Форма пjек´ характерна для всіх гуцуль-
ських і сусідніх з ними буковинських говірках, 
де ця риса утворює суцільний ареал (буковин-
ські говірки Глибоцького району, буковинські 
говірки перехідні до наддністрянських). У буко-
винських говірках перехідних до подільських та 
в подільських говірках Північної Бессарабії 
часто вживаною є форма пjак´ (див. карту 
№ 76) [5, с. 89]. 

Числівник шість також виявлений двома ва-
ріантами на досліджуваній території: 'шиыск´ – 
гуцульські говірки і 'ш´іск´ всі буковинські і 
подільські говірки Північної Бессарабії. 

В українських говірках Північної Буковини 
простежено функціонування форм Р. в. та М. в. 
числівників типу п’ять, шість і т. д. Ці форми 
виступають з фонетичними видозмінами в ко-
рені: пйат´ох (і пйіт´ох, пйет´ох), ш´іст´ох (і 
шыст´ох). На думку Г. Арполенко, К. Городен-
ської, Г. Щербатюк, форми, в яких зберігається 
тверда вимова кінцевого приголосного основи 
у числівникових формах п’ятох, шістох тощо 
поширилася під впливом діалектних форм трох 
[1, с. 165]. 

Числівники сім, вісім розрізняють осма, 
сема, восма (с. Стара Жадова Сторожинецького 
району) (див. карту № 76) [5, с. 89]. 

Українські говірки Румунії фіксують такі ва-
ріанти, як 'у´сім та 'вос´ім (степові говірки 
Румунії) [12.121]. 

Числівники дев’ять, десять на досліджува-
ній території мають форми 'деўйек´ і 'деўйак´; 
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'дес´ек´ і 'дес´ак´. Форма 'деўйек´, 'дес´ек´ ха-
рактерна здебільшого для буковинсько-надпрут-
ських, буковинських перехідних до поділь-
ських та гуцульських говірок. Другий варіант 
форм – 'деўйак´, 'дес´ак´ поширений здебільшо-
го в буковинських перехідних до подільських 
говірках.  

Числівники від п’яти до десяти можуть 
мати невідмінювану парадигму. У мовленні но-
сіїв в говірках можна зафіксувати: Рука'виц´і з 
пйат´ 'пал´ц´іў (с. Лашківка, Кіцм. р-н). В´ід 
'в і́с і́м л'іт по'чав хо'дити (с. Турятка, Глиб. р-н). 
Ск'інчив 'п´ісл´а 'ш´іст´ 'рок´ів (с. Зелена, 
Кельм. р-н). Дес´ до 'дес´ак´ л´іт був у св´ітах 
(Банилів Підгірний, Вижн. р-н).  

Отже, на підставі картографічних даних мо-
жемо констатувати, що на досить обмеженій 
території Північної Буковини спостерігається 
велика варіативність форм числівників, а саме:  

1) вживання числівників з приставними при-
голосними [в] та [j]: во'ден, jе[і]'ден, jі'дин, 
води´нац´ік´; 

2) збереження початкового [jе] на початку 
слова в числівнику о'дин: jе'ден, jі'ден; 

3) числівник два на досліджуваній території 
виступає у двох виявах: дво'ма, який є най-

більш поширеним та варіант дву'ма – фіксова-
ний поодиноко; 

4) числівники дев’ять, десять на досліджу-
ваній території мають форми 'деўйек´ і 'деўйак´; 
'дес´ек  ́і 'дес´ак´. 

Таку варіативність форм числівника можна 
пояснити складною історією краю, де протягом 
століть часто змінювалась державна приналеж-
ність, пересувалися кордони, а отже й чинилися 
різні впливи на мову населення.  
Слід зауважити, що категорію числівника ха-
рактеризують своєрідні семантичні і формальні 
особливості. Виділившись семантично з класу 
імен, вони не успадкували визначальних кате-
горійних характеристик іменників та прикмет-
ників, а навпаки, втратили їх у процесі свого 
формування. Історія вживання числівників у 
говірках української мови – це історія уніфіка-
ції форм різних за походженням груп слів, 
об’єднаних семантично. У літературній мові 
вони становлять чітко окреслену струнку сис-
тему, а в народній мові ця система досить 
різноманітна і зберігає сліди розвитку і станов-
лення цієї частини мови. 
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Natalia Popovych 

 
THE PECULIARITIES OF NUMERAL INFLEXIONS IN PATOIS  

OF NORTHERN BUKOVYNA 
 

On the basis of geospatial data we can state that on the enough limited territory of the Northern 
Bukovyna a big variance of numeral forms such as one, two, four, nine, and ten is observed. This can be 
explained by a difficult history of the land, where the state belonging was often changed as well as the 
borders were shifted and as the result there were different influences on the inhabitants’ language. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 130

Ганна Валігура 
 
УДК 811.161.2’282’44 
ББК 81.411.1-71 
 
ІЛЛОКУТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ З ГУЦУЛЬСЬКИМИ ДІАЛЕКТНИМИ 

ОСОБЛИВОСТЯМИ В МОВІ ТВОРІВ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ 
 

В українській літературі кінця ХІХ – першої 
чверті ХХ століття в колі своїх сучасників 
Марко Черемшина посів одне з найпочесніших 
місць. Високообдарований майстер малої про-
зи, Марко Черемшина – один з найбільш „фоль-
клорних” українських письменників. Усна на-
родна поезія – відчутний складник його оригі-
нальної літературної творчості. Вона присутня 
й у виборі сюжетів, у композиції, у змалюванні 
образів, у мовностилістичних засобах кожного 
твору, в інтонації розповіді. Народні пісні, голо-
сіння, казки, оповідання, прислів’я і приказки, 
народне образне слово, вплетені в авторський 
текст, сприймаються як невіддільна його частина.  

Марко Черемшина писав свої твори живою 
народною говіркою Гуцульщини. У монологах, 
полілогах і діалогах талановито відтворено не 
тільки діалектні особливості народної мови, але 
й мови народних голосінь, колядок, дум і спі-
ванок. Гуцульські діалектизми надають творам 
Марка Черемшини особливої поетичної чарів-
ності, відбивають невичерпне образне багатство 
народної мови, її розмаїту метафоричність. Діа-
лектизми стали для письменника одним із важ-
ливих додаткових художніх засобів відтворе-
ння образів гуцулів і гуцульської природи, пе-
редачі думок і настроїв персонажів. 

Дослідник життєвого і творчого шляху пись-
менника О. Засенко справедливо відзначив, що 
творчість Марка Черемшини „ввібрала в себе 
нев’янучу красу, привабливість того краю, який 
породив письменника-народолюбця й надав 
йому високе поетичне слово. У кожній новелі 
Марка Черемшини так чи інакше відбився ду-
ховний світ його земляків гуцулів-верховинців, 
їх уявлення про природу й суспільство, про добрі 
й злі сили, їх віковічні прагнення довільного, 
щасливого життя” [1, с. 23]. 

Мета статті – дослідити іллокутивні конст-
рукції з діалектним елементом у мові творів 
Марка Черемшини. Оскільки зазначені конст-
рукції найчастіше використовуються в усному 
мовленні, що реалізується в діалогах, то твор-
чість Марка Черемшини є благодатним матеріа-
лом для дослідження.  

Центром конструкцій з іллокутивною семан-
тикою є дієслівні предикати. Вони є виразника-
ми мовленнєвої мети та іллокутивної сили вис-
ловлення. Іллокутивні дієслова виражають здійс-
нення певної мовленнєвої дії і протиставля-
ються тим дієсловам, які тільки називають дію. 
Семантика іллокутивних дієслів полягає в тому, 
що вони виражають комунікативну спрямова-
ність висловлення, називають сам акт мовлення 
чи звернення до кого-небудь з метою домог-
тися чогось або спонукати когось виконати пев-
ну дію. Комунікативний вияв семантики ілло-
кутивних дієслів – це різновид модально-во-
люнтативного відношення до дії. Іллокутивні 
дієслова є виразниками мовленнєвої мети та 
іллокутивної сили висловлення. Іллокутивним 
дієсловам притаманні різноманітні семи (інфор-
мативність, цілеспрямованість, адресованість, 
каузативність, доцільність), але обов’язковими є 
сема мовлення (виголошення, говоріння) та ілло-
кутивна сема. 

Сема говоріння вказує на те, що дієслівні лек-
семи належать до дієслів мовлення, для яких є 
обов’язковою наявність ситуації спілкування та 
учасників спілкування (Адвокат добре обдивився, 
розпитав бадіків, якої ради шукають, розперся 
у кріслі і сховав свою платню до шухляди (5, 
с. 219) // Адвокат володіє необхідною інформа-
цією). Інформативний характер лексеми виявля-
ється в репрезентації несиметричних відношень 
між носієм каузації і об’єктом каузації: мовець 
є тільки носієм каузативної дії, а слухач – по-
тенційним виконавцем спонукуваної дії. Сема 
каузативності репрезентує не фізичний (мате-
ріальний) вплив, а вплив особливий – мовле-
ннєву каузацію з вказівкою на каузований від-
повідний акт у вигляді мовленнєвої дії (залежно 
від інтенційного значення акту предикації), як-от: 
Неня відкликали Іванчика до комори і шепо-
тіли, що в гарчику на дні у молоці є три срібні 
леви (5, с. 234) // Неня кликала + Іванчик при-
йшов до комори. 

Будь-яка дія людини містить певну мету, тому 
сема цілеспрямованості особливо важлива для 
значення дієслова. Така ознака характерна для 
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іллокутивних дієслів із каузативними смисла-
ми, оскільки вони репрезентують певну подію 
як результат впливу однієї особи на волю чи 
характер, стан іншої особи. Вияв семи ціле-
спрямованості дії підкреслює чіткий напрямок 
впливу і свідчить про те, що мовець, виражаю-
чи свій комунікативний намір, вказує на мож-
ливість об’єкта каузації (слухача) здійснити 
відповідний каузований акт на користь чи на 
шкоду носія каузації, напр.: Комендант пуш-
карів розіслав за підводами (5, с. 128). 

Обов’язковою семою є адресація дії. Вказів-
ка на адресата може здійснюватися у структурі 
самого речення або у ширшому контексті, напр.: 
Допиталаси я до того депутата (5, с. 91). 
Адресат мовленнєвої дії відомий з поперед-
нього контексту: жінка випитувала в людей, як 
знайти депутата. Іллокутивним дієсловам при-
таманні семи активності (оскільки вони є діє-
словами дії) та доцільності (оскільки їх вико-
ристання зумовлене певною немовленнєвою 
метою). У зв’язку з цим варто зазначити, що 
окремим іллокутивним дієсловам притаманна 
сема каузованої мовленнєвої дії. Вона полягає в 
тому, що у значенні іллокутивного дієслова 
міститься не тільки сема мовленнєвої дії, але і 
сема стану, ознаки, що приписується об’єкту 
дії, а також обов’язкова сема мотивації. Мов-
леннєва дія спрямована на адресата з метою 
створення нової ситуації або зміни його стану, 
соціального статусу тощо.  

У реченнях з іллокутивними дієсловами, де 
мовленнєва ситуація містить двох (або більше) 
учасників, зміна може відбуватися і з кауза-
тором, і з об’єктом впливу. Хоча найчастіше 
партнер по спілкуванню виконує пасивну функ-
цію – він адресат, що сприймає іллокутивний 
вплив з боку мовця. Напр.: Комендант прика-
зав війську відійти до касарні (5, с. 128) // Вій-
сько відходить до касарні; Хорий не давався і 
сіпався, але баба призвала дівчину до помочі 
(5, с. 178) // Дівчина допомагає бабі. 

Зміна стану чи поведінки співрозмовника мож-
лива за умов використання іллокутивних діє-
слів із каузативним смислом: випросити, упро-
сити, ублагати, виблагати, змусити, перекона-
ти, намовити, підбурити, заспокоїти, збенте-
жити, знадити, звабити (словами), зманити, 
приманити, вгомонити, збадьорити, звесели-
ти, розвеселити, засмутити, опечалити, обна-
діяти, збаламутити, вигородити, виправдати, 
визнати, виправдати, підтвердити, призначи-
ти, назвати, назначити, оголосити (ким?) тощо. 
Ці та подібні дієслова вживаються у творах Марка 
Черемшини, але, крім них, є також діалектні.  

У новелах Марка Черемшини фіксуємо такі 
іллокутивні дієслова-діалектизми, як-от: нарі-
кати – банувати; обіцяти – безпечити; наказу-
вати – забефельовати; виманити, видурити – 
вигулити; відпрошуватися – відмалюватися; 
вітати – віншувати, гратулювати; радити – 
гилити; заборонити – заказати; умовити – за-
контетувати; заявити, доповісти – мельдува-
ти, замельдувати; заспокоювати, заспокоюва-
ти – лагоїти, углагоїти; пообіцяти – прирек-
ти; глумитися – мальтретувати; намовляти – 
набилювати; зізнаватися – приповідатиси; осуджу-
вати – п’ятнувати; зректися – цофнутися; 
сварити – піпчити; домовитися – стокмити; 
хвалити – фудулити; умовити – законтету-
вати; втихомирити – потановити та діалектні 
форми дієслів: обіцював, випитувавси, просю, 
проше, проситиси, набилював бих, замендувати, 
каївси, зарікавси, просив бих, напитатиси, ві-
татиси, ме банувати, вигулити, відмолюва-
тиси, дєкую, звітавси та ін. Напр.: – Тото буде 
так, проше пане, що кум, віді, порушивси при 
трачці, бо є такі усілякі ковбки, один лекший, 
що двох-трьох возме, а другий такий, що й 
десєтьох йго не підойме, – набилював Прокіп 
лікареві (5, с. 77); І обіцював, що справить йому 
пушку і топорець зробить (5, с. 32); Жовніри 
мельдують комендантові, що піймали і приво-
дять йому живого козака (5, с. 162); А як зачєли 
мені раїти та раїти, то-сми здурів був, так єк 
си дуріє (5, с. 46); А я буду проситиси (5, с. 84).  

Для дієслівних форм у мові творів Марка 
Черемшини характерні такі особливості гуцуль-
ського говору: 

1. У дієсловах дійсного способу третьої осо-
би теперішнього і майбутнього часу, а також у 
наказовому способі другої особи множини вжи-
вається тверде т замість м’якого: Я кажу, що 
люди присвідчут, що то мій дєдя робив…(5, с. 91).  

2. Деякі дієслова в третій особі множини 
замість -ать, -ять мають закінчення -ут: Дєді 
дивляться на хлопців та просют, аби ті ду-
мали швидше (5, с. 239).  

3. У майбутньому часі дієслівні закінчення 
-му, -ме, -меш і под. ставляться перед дієсло-
вом: не ме його ганьбити, ме приказувати, мемо 
раїти, меш дорікати. 

4. У дієсловах минулого часу вживаються 
давні форми: сми, смо – для першої особи, єс 
(с), сте – для другої особи: наказала-сми при-
йти, прирекли-сте, відраджував-єс. 

5. В умовному способі поряд із часткою би 
фіксуємо архаїчні форми би-м і бих: А я каївси, 
зарікавси, на коліна перед тобов припадав бих, 
просив бих ті був, аби-с у мені кості помісила 
(5, с. 67).  
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6. У дієсловах наказового способу вжива-
ється частка ко: признай-ко си.  

7. У дієсловах третьої особи однини замість 
-ться вживаються форми -тси, -си: Що вона 
[Василина Пасемкова] не проситси, що не кле-
неси, що не божитси, що, аді, вона чєлідина, а 
не хлоп, – нема віри (5, с. 137).  

В іллокутивних конструкціях, що мають зна-
чення мовленнєвої дії, спрямованої на досяг-
нення певного результату, вживаються такі фор-
ми іллокутивних дієслів: 1) вербумфінітна; 2) ін-
фінітив; 3) дієслівна форма на -но,- то; 4) діє-
прислівник; 5) дієприкметник. Іллокутивна дія 
найчастіше виражається вербумфінітною фор-
мою. Іллокутивним дієсловам властива катего-
рія перехідності; граматична категорія докона-
ного виду посилює значення іллокутивності. 
У творах Марка Черемшини найчастіше викорис-
товується вербумфінітна та інфінітивна, зрідка – 
дієприкметникова, майже не вживається діє-
слівна на -но, -то та дієприслівникова. Напр.: 
1) вербумфінітна: Таж я всему селу заказав 
колядувати, лиш одному Казикові Тшецєцкому 
дав позвоління! (5, с. 232); 2) інфінітивна: Десь 
так через тиждень прийшла неня відізнати, що 
її дитина робить (5, с. 32); 3) дієприкметни-
кова: Учителька не чула слів, чула тільки голо-
си; їй здавалося, що се батьки ідуть звідкись-
то підохочені (5, с. 63). 

Іллокутивне дієслово найчастіше поєднується 
з об’єктним інфінітивом (або іншим об’єктним 
поширювачем), який вказує на мету іллокутив-
ної дії: приказав відійти, велить телефону-
вати, не зволяв подивитися, радила говорити, 
напр.: О, тепер я тобі дєкую, камрате, шо-с 
раїв сліпому додому вертати (5, с. 187). 

Близькою за своїми функціями до додатків 
(поширювачів об’єктного типу) у простому ре-
ченні є об’єктна синтаксема підрядної частини 
у складнопідрядному реченні. Але підрядна 
частина такого речення на відміну, наприклад, 
від об’єктного інфінітива, містить розгорнуте 
описання ситуації. 

Порівняймо: 1) речення з об’єктним інфіні-
тивом: А тоді паничі ніби добріли і радили ді-
дові брати паші на добу (5, с. 193); 2) складне 
речення іллокутивної семантики: Дзельман ра-
див їм, аби не зойкали, бо комендант сердить-
ся і робиться лютішим (5, с. 160).  

Зазначені конструкції відрізняються іллоку-
тивною силою висловлення, способом вираже-
ння думки та результативністю мовленнєвої дії. 
Складнопідрядні речення більше відповідають 
особливостям розчленування вираження думки 
у сфері комунікації, ніж прості речення.  

Як свідчить досліджуваний матеріал, ще од-
нією особливістю іллокутивних конструкцій у 
творах Марка Черемшини є вживання саме 
складних речень з іллокутивним дієсловом на 
відміну від іллокутивних дієслів з об’єктним 
поширювачем. Найчастіше підрядна частина по-
єднується з головною за допомогою сполучника 
аби, який має декілька відповідників: абис, абись, 
абисмо, абисьмо, абисте, абисчьте, свисти, 
абисци. Напр.: Іван запросив Мочернака, аби 
сідав на його коня та й аби об’їхав з ним усю 
землю, яку помінив Єлені у віні (5, с. 270); Не-
вістка радила дідові, аби собі язик кусав і тихше 
говорив (5, с. 192); Дзельманові доньки злізли з во-
зів і стали просити батька, абись углагоїв плач 
гуцулок, а Дзельман скартав за то їх словами, 
щоб не мішалися до чужих плачів (5, с. 159).  

За певних умов дієслова набувають іллоку-
тивності у межах відповідного контексту (як пра-
вило, у переносному значенні), при цьому сема 
мовлення (локуції) виступає в контамінації з 
іншими семами. Напр.: підбити, обілити (зні-
мати підозру з кого-небудь, виправдовувати), 
очорнити (звести наклеп), виставити (у значе-
нні вигнати), нав’язати (дискусію), настояти 
(на своєму), закрити (нараду), розпустити (збо-
ри), підтримати (словами), збаламутити (когось), 
висунути (кандидатуру) і под. Напр.: Покмі-
тили то дівки та й молодиці в селі і ще дужче 
її [інвалідку Петриху] підпалювали (у значенні – 
підмовляли) (5, с. 259); Запровадив нові уста-
нови і нові оченаші та й навернув до божого 
дому всю челядь (5, с. 283). 

У „Автобіографії” Марко Черемшина зазна-
чав: „Етнографічних матеріалів я не збирав, бо 
сам був тим матеріалом, пересякнувши наскрізь 
народними піснями та казками із самого малку. 
Я виріс серед співанок, та казок, та сопілок, вди-
хав їх в себе і віддихав ними” [1, с. 35]. Ху-
дожнє світобачення і світосприймання письме-
нника було глибоко народним, йшло від народ-
них джерел. Трагізм народного життя у кон-
кретно-історичних обставинах того часу, уза-
гальнений в усній літературі народу, знайшов 
своє відображення у трагічних образах і жи-
ттєвих колізіях оповідань, малих фейлетонів, 
новел, образків і ескізів Марка Черемшини. Це 
не декоративне оздоблення, не зовнішнє запо-
зичення фольклорного матеріалу, а органічне 
злиття з ним. Літературно-фольклорний сим-
біоз – характерна риса самобутнього таланту 
Марка Черемшини. Тому серед різноманітних 
семантичних типів іллокутивних дієслів (схва-
лення, підтримки, згоди, незгоди, поради, про-
хання, дозволу, виправдання, змушування тощо) 
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найбільше діалектних та фразеологізованих форм 
фіксуємо у предикатах обіцянки, присяги, осу-
ду та мовленнєвого етикету. Вони, як правило, 
репрезентують усне розмовне мовлення і до-
сить широко функціонують у досліджуваному 
матеріалі, відзначаючись різноманітністю се-
мантичних відтінків і структури. Для багатьох з 
них властивою є синонімія. 

Предикати мовленнєвого етикету служать не 
просто для підтримки контактів, але й для ре-
гулювання міжособистісних стосунків, підтримки 
чи збереження мовцем свого статусу відносно 
комуніканта. Можуть виражатися експліцитно 
та імпліцитно: дякувати, вибачати, завдячу-
вати, спасибі, щиро вдячний, моя вам подяка, 
це дуже люб’язно, винен дяку, дай Боже усіх благ, 
дай Боже здоров’я, дай Боже щастя, віншую 
з цим святом, з роси і води і под. Напр.: – Фай-
ного, діду, онука маєте, коби здоров був! (5, 
с. 33); – Аді, зажий здоров! (5, с. 43); – Вінчюю 
вас, Семенишко, шєстєм, здоровлєм на многа 
літ! (5, с. 89); – Най біг даст на пожиток, 
бадічку Луки! (5, с. 45); – Славайсу, – сказав 
Танасій, розпочинаючи вітання з кумою (5, с. 99). 
Іллокутивні предикати мовленнєвого етикету 
містять мінімальну іллокутивну силу, бо, як пра-
вило, не служать для впливу на співрозмовника, 
а є лише стандартними формами спілкування. 

Серед зафіксованих фразеологізмів є багато 
таких, які експлікують значення заприсягання, 
як-от: побий мене хрест, грім би мене вдарив, 
от тобі хрест, хай мене хрест поб’є, Бог мені 
свідок, руку на одруб даю тощо. Напр.: – Таки 
нема нічьо, хоч гинь, – додав Сівчук (5, с. 55); – 
Абих так пшениці діждав (5, с. 133); – Бігме, 
зситют (5, с. 134); – Аді, маржинков своєв кле-
нуси, що-сми нічо не свідім (5, с. 137); – Борше 
ще одно ребро собі зломлю, а слова не зломлю 
(5, с. 285). Багато також іллокутивних конструк-
цій зі значенням заклинання, напр.: – Аби тебе 
бола втєла, ти гукле виволана, чіму не дуєш? 
(5, с. 176); – Бодай би ті кучмарі поганили! (5, 
с. 176); – Аби йому послідна година була! Аби його 
шибеничка не минула! Аби його всі громи убили! 
Ади його води утопили! Аби його вогні утопи-
ли! (5, с. 292); – Смага би його втяла! (5, с. 293). 

Отже, в мові творів Марка Черемшини фік-
суємо іллокутивні конструкції як літературні, 
так і діалектні. Особливості гуцульського гово-
ру збережено переважно у мові персонажів. 
Центром конструкцій з іллокутивною семанти-
кою є дієслівні предикати, які є виразниками 
мовленнєвої мети та іллокутивної сили вислов-
лення. Іллокутивні дієслова виражають здійсне-
ння певної мовленнєвої дії і протиставляються 
тим дієсловам, які тільки називають дію. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ 

ОЛЕКСИ ДОВБУША ТА ПОБРАТИМІВ-ОПРИШКІВ  
У ГУЦУЛЬСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 

 
Багатий гуцульський фольклор: народні пере-

кази, легенди, співанки, коломийки – з любов’ю 
зображують опришків, їхнього ватажка Олексу 
Довбуша, прославляють їх як відважних лица-
рів волі, яким не страшна ніяка кара, бо „чи 
умреш ти, чи повиснеш – раз мати родила” (а в 
іншій інтерпретації – „ой чи пан, чи пропав – 
раз мати родила”) [2]. 

Основними причинами втечі селян-гуцулів з 
рідної домівки були панський гніт і рекрутчина. 
Як зазначав Іван Франко, „поневолений, битий, 
кривджений, підданий, не можучи знайти ніде 
полегші ані справедливості, тікав у ліси, в гори, 
приставав до купи таких самих одчайдухів, і хоч 
чув над собою в кожній хвилі загрозу смерті, 
все-таки рад був хоч під тою загрозою прожити 
свобідно, а надто ще мститися на своїх кривдни-
ках” [9, с. 48]. І так селяни ставали опришками:  

Через тії рекруточки, через тії ляшки 
Покидаю вітця, матір та йду в гайдамачки. 
Питання походження назви „опришок” у нау-

ковій літературі трактується по-різному. Цікаві 
гіпотези походження слова „опришок” зібрав 
Іван Сенько [10, с. 7]. Не вдаючись до їх деталь-
ного аналізу, виділимо найбільш виразні із них: 

- з російського слова „опрочник” – при-
ватна людина (С. Лінде); 

- від українського слова „опрічний”, тобто 
окремий, відокремлений (порівняймо, „опріч” – 
крім, осторонь) (А. Петрушевич); 

- від румунського слова „opressor” – забо-
роняю, зупиняю (Б. Бар); 

- від латинського слова „opressor” у розумі-
нні „порушник”, „пригноблювач”, „знищувач” 
(панів) (В. Грабовецький).  

Як видно з наведених тлумачень, в основу їх 
поставлено розкриття семантики найменувань 
„опришок” за етимологією. Усі ці припущення 
мають право на існування, однак жодне з них 
не може вважатись достовірним. І причина цього 
криється, на нашу думку, у глибокому історич-
ному минулому виникнення такого історичного 
феномену, адже, як засвідчують історики, доку-
ментальні відомості про назву опришки засвід-
чені у XVI ст. [1, с. 31-32]. 

Одне достеменно відомо (і це засвідчують 
фольклорні джерела): опришки були двоякі. „Одні 
опришки були домашні, що уднину робив, був 
ґазда, а ввечері волосся узяв під крисаню, ви-
мастився сажев та й гайда в опришки… Це бу-
ли опришки хатенні… То оті опришки грабу-
вали і своїх, а спихали вину на правдивих 
опришків. Правда, що були і правдиві оприш-
ки” [5, с. 58]. 

Різниця між народними месниками і грабіж-
никами чітко закріплена в назвах. Перших ще 
називають леґінями, гайдуками, гайдамаками, а 
других – головниками, злодіями, збуями, роз-
бійниками і завжди протиставляли їх між со-
бою: „Ще за Довбуша були окремі групи збуїв, 
які теж називалися опришки. Але то були не-
справжні опришки, хоч і казали, що вони „дов-
бушівці”. То були справжні збуї, розбійники. Їх 
Довбуш ненавидів, як і панів” [3, с. 171]. 

У тогочасні документи потрапляли передов-
сім зневажливі назви до слова „опришок”, тому 
й стає зрозумілим його тлумачення у „Словарі 
української мови” Б. Грінченка: „Опришок. Раз-
бойникъ, бандитъ”. Да чи підем, пане брате, 
навесні в опришки” [6, с. 60]. 

Як бачимо, народ чітко розмежовує справжніх 
героїв-месників та розбійників заради наживи. 
Справжні опришки, за народними уявленнями, – 
це люди, які побраталися з усім навколишнім 
світом. Це усталені образи народних героїв, їх 
уявлення, прагнення, розуміння викладені у 
простій і водночас багатій мовній формі. 

Особливо великого розмаху опришківський рух 
набрав у 30-40-х роках ХVIII століття, коли його 
ватажком був Олекса Довбуш. Недарма Ю. Федь-
кович гордо назвав Довбуша „нашою славою”. 

Народ наділяє Довбуша розумом і красою, 
він був мудрий, як „адвóкат”, „найфайніший у 
горах”. Наділений від Бога величезною фізич-
ною силою, Довбуш „вернув ся до стаї, а вакарі 
стали збиткувати ся над ним, як перше, то ки-
дав він одного по другім з гори, мов каміньчьи-
ками. З того часу зібрав він коло себе леґінів 
з пятьдесять …і почав иньше житє” [13, с. 177]. 
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За свідченням фольклору, під командуванням 
Довбуша бувало 12, 24, 30 леґінів. Ці числа 
приблизно відповідають історичній правді. Та в 
деяких творах кількість опришків сягає кількох 
сотень, а то й тисяч, що є своєрідною гіпербо-
лою, характерною для усної народної творчості: 

Тисяч хлопців, тисяч двіста 
Поставали по обочі. 
Які вони буйні, жваві 
Та які в них бистрі очі [3, с. 116]. 

Народ створив поетичну біографію Олекси 
Довбуша, у якій окремі моменти життєпису по-
єднані із художньою вигадкою, а інколи – із 
фантастикою: „Що леґіні пишні та горді, як 
королевичі, а межи них найясніший – красний 
та годний отаман Олекса Довбуш” [3, с. 182]. 
Гіперболізується його портрет: „Зуби і ребра 
були одностайні: зуби, як підкова, а ребра, як 
плита” [3, с. 168]. Це людина надзвичайної кра-
си, надприродної сили: „У Довбуша була сила, 
як у дванадцяти коней. Він носив олив’яний 
топірець 25-пудовий. Перед смертю він цей то-
пірець загнав у плиту біля скарбів у Чорногорі” 
[3, с. 155]. Славний народний месник „стрясає”, 
„розбиває” всіх тих, що „хлопам кривду ро-
били”. За принципом контрасту Довбушеві та 
його побратимам-опришкам протиставляються 
гнобителі народу: пани, орендарі, війти, кра-
марі, лихварі, корчмарі, загони гірської поліції 
(„смоляки”, „пушкарі”), шляхетські „ровти” (ре-
гулярні війська), – які влучно названі „лупіями”, 
„дерошкірами”, „п’явками людськими”. 

Опоетизовано і загибель славного ватажка, 
народні оповіді про неї є надзвичайно хвилюю-
чими та гіперболізованими. Вірні побратими на 
топорах несуть тіло Довбуша на Чорногору. На 
вершині Карпат народний месник востаннє про-
щається з рідними горами, своїми побратимами: 
„Прощайте, славні хлопці, я гину. Борітесь за 
правду бідних, не загубіть волі, в ній шлях до 
щасливої долі!” Потім високо підняв свій топі-
рець, зі всієї сили розмахнувся і вдарив у ка-
м’яну скелю. Тисячі іскор бризнули навколо, 
наче Довбуш добув вогонь волі. Відгук удару 
передавала гора горі, сповіщаючи сумну звістку” 
[3, с. 150]. Подібним є уривок із іншої легенди: 
„Довбуш зібрав усі сили і став на ноги. Він піді-
йшов до Великого Каменя, забив у нього свій 
топірець і сказав: „Хлопці, знайте, що хто сей 
топірець витягне, той буде такий, як я”. Сказав 
ці слова Довбуш і впав умерлим… З тих пір 
топірець Довбуша ніхто не може витягти з 
Великого Каменя” [3, с. 138]. 

У гуцульському фольклорі побутують твори 
не тільки про незламного ватажка опришків, а й 

про місця, пов’язані з його життям і діяльністю. 
Вони зберегли для нас легендарні подробиці назв. 
Величною красою вражають кам’яні скелі (ска-
ли) у мальовничих куточках Гуцульщини: Ка-
мінь Довбуша – у Яремчі, гора Довбушанка – у 
Чорногорі, Писаний Камінь (Довбушева Скала) – 
біля Ясенова, скелі і печери Довбуша – у Буб-
нищі. Символічними є також назви „підкова Дов-
буша” („на тому місці, біля комори на скелі, де 
Довбуш, відчувши смерть, обкрутився на нозі, 
залишилась і досі невелика ямка, що зветься 
підковою Довбуша” [3, с. 150-151]), Довбушів-
ська церква у Космачі, Довбушева криниця („У 
Тростянецькому лісі, що називається Катерна, є 
Довбушева криниця, котру він сам викопав… 
Як забаг доброї води, то сам за одну ніч вико-
пав ту криницю” [3, с. 255]), Довбушеві пив-
ниці (печери) та інші. 

У народних переказах, легендах, співанках 
багатим розмаїттям опришки характеризуються 
як „діти Довбуша”, як „Довбушеві побратими”. 
Їм притаманна „усталеність рис фольклорних 
типів особи” [12, с. 6], однак це не стало  пере-
шкодою для надання їм деякої індивідуалізації. 

До опришківства більшість із селян були 
бовгарями (пастухами рогатої худоби), бате-
ями (чабанами, вівчарями), ватагами (старшими 
пастухами), гайдуками (найманцями), домато-
рами (слугами), козарами (пастухами, які пасуть 
кіз). Не витримавши знущань, вони подалися в 
опришки. І „ся з’явило дванайцять леґінів, як со-
колів” [3, с. 185], „злетіли хлопці, як орли, панів 
побили” [3, с. 171]. „Що леґіні пишні та горді, як 
королевичі, а меж них найясніший – красний та 
гордий отаман Олекса Довбуш” [3, с. 182]. 

Як видно з наведених ілюстрацій, народ щедро 
наділяє своїх захисників фізичною і духовною 
силою, сміливістю та відвагою, при цьому ши-
роко використовує образні порівняння. 

Основна риса опришків – це їхня надзвичайно 
велика фізична сила, яка також гіперболізована. 
Адже щоб захистити скривджених, потрібно 
бути сильним. До свого загону Довбуш при-
ймав лише найвідважніших, найвитриваліших 
хлопців, роблячи їм різні пробні іспити, зокре-
ма: перехід через круту кладку над прірвою, 
стріляння в орлів на лету, покладення розпе-
ченого вугілля на долоню. Під кінець таких 
випробувань вони присягали на пістолеті: 

Ой кувала зозулиця та й на перелеті, 
Присягали леґіники та й на пістолеті [3, 

с. 160]. 
Справжніми опришками могли бути лише 

сильні і сміливі, витривалі і спритні, надійні та 
непідкупні. Таким був, наприклад, Іван Рахів-
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ський – нерозлучний побратим Олекси Довбу-
ша. Він „був на світі розумний, хитрий, бист-
рий та швидкий-легкий… А такий був прудкий, 
що ніхто би його не  випередив. Аби який кінь 
утікав перед нього, то він його випередить і імить” 
[5, с. 64]. І з цієї характеристики видно ставле-
ння народу до своїх героїв, яких він наділив 
цілою низкою фольклорних епітетів. 

Як вдало підмітив Іван Франко, народна 
„пісня стоїть далеко ближче до фактичної осно-
ви, передає факт вірніше (хоч не завсігди доку-
ментально вірно) і в правдивім освітленні, не 
підкрашуючи, не ідеалізуючи його” [8, с. 151]. 

Важливим засобом для створення локаль-
ного колориту є етнографізми, які називають 
речі і поняття невідомі або маловідомі за ме-
жами їх побутування. Олекса Довбуш ходить у 
сардаку, на ньому „сап’янці червоні, З тими 
бовтичками, Крисанька ряджена Ще й павка-
ми” [3, с. 125]. 

Окрасою фольклорних творів про опришків 
є вміле використання порівнянь. Яскраві, емо-
ційні, вони надають оповідям особливої при-
вабливості та піднесеності. Порівняння допов-
нюють портретні деталі героїв, увиразнюють їх  
дії, вчинки та почуття. Олекса Довбуш „крас-
ний, красний, як царевич”, він „нанизував ду-
ми, мов перли”, а славні опришки „пишні та 
горді, як королевичі”, порівнюються із орлами 
та соколами. 

Значним говірковим розмаїттям у народних 
піснях, переказах та легендах характеризуються 
назви опришківської зброї („збрані”), яка з особ-
ливою виразністю відображає колорит різнома-
нітних експресивних моментів життя опришків, 
а також виступає символом боротьби за волю: 

Подивлюся на опришка – то файний молодець: 
В одній руці пістоль держить, а в другій – 

топорець. 
Ой на горі дві смереки, на Рибниці кладка, 
Скупалася в панській крові опришківська 

бартка [3, с. 14]. 
Зброєю опришкам служили топір, топірець 

(інші його назви – валашка, бартка, балта), 
ґвер, стрюба (гвинтівка), крес, кріс (рушниця, 
в якій порох запалюється від кресала), палаш 
(пряма важка шабля), пушка (рушниця), різак 
(ніж), ніж-чепелик, фузія (рушниця) та ін. 

І знаходиться ця зброя у скалі (в коморі). „Є 
в ній рушниці та пістолети, оливою позапус-
кані, срібла, золота та всего богацтва без ліку, 
не дурно той кажуть: 

Як би си Кедроватий отворив, 
То би на ввес  сьвіт засьвітив! [12, с. 177] 

У гуцульському фольклорі ідеалізується си-
ла і відвага опришків, їхня нічим не обмежена 
свобода, яку їм забезпечувала гірська природа. 
Вона надавала їм безпечні сховища, надійно за-
хищала від різних ворогів. Це і гірські стежки-
дороги (плай – гірська стежка, безлісна гора; 
рагаш – стежка між зрубаними деревами; ріжа – 
розкорчована поляна серед лісу; облаз – мало-
ходжена стежка попід скелями), і яри, нетрі (про-
вали, звір – гірська ущелина, гели – ями, видо-
линки, бердо – яр, рамник – чагарі), і гори та 
гірські схили (обочі – гірські схили, кучера – 
лиса гора, клива – покрита лісом гора) та деякі 
інші назви (дараба – пліт, осьидок – житло, су-
лак, ковбан – колода, штола – стара смерека, 
фоя – смерекове галуззя, фортуна – буря). Усі 
ці та інші лексеми зберегли для нас неповтор-
ний народний колорит мови Гуцульщини. 

Структурно-семантична єдність лексем опри-
шок, Довбуш стала основою для творення по-
хідних опришкувати, по-опришківському, довбу-
шування, довбушуваннячко. Вони надають гуцуль-
ському народнопісенному мовленню помітного 
заряду емоційності та стилістичної виразності: 

Лиш знесіть мя [Довбуша] на гору, 
Хай я з вами попрощаюсь, 
По-опришківському вмру… 
Ой ви, хлопці, ви, молодці, 
Чорногорськії орли… 
Не ходіть опришкувати, 
Господарити ідіть… [3, с. 143] 

„Довбушеве довбушуваннячко. Ой і славне 
було те довбушування, на весь світ дивненьке” 
[3, с. 200]. 

Досліджені нами особливості образотворе-
ння опришків не вичерпують широкого ряду 
художніх засобів, якими так багаті неперевер-
шені зразки гуцульського фольклору, що від-
кривають можливості для подальших досліджень. 
Адже „словник цілої народної мови, – як за-
значає Іван Огієнко, – надзвичайно багатий, – 
треба тільки його добре знати. Більше того, на-
родна мова, як цілість, – це невичерпне джерело 
цілющих соків для розвитку мови літературної, – 
треба її тільки знати й уміти використати в 
цілому” [12, с. 78]. 

Гуцульський фольклор зберігає невичерпний 
матеріал про опришків та опришківство, до 
якого звертались і звертаються письменники, 
історики, художники, композитори. І в центрі 
їхніх творінь – велична постать народного мес-
ника Олекси Довбуша. 
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OF OLEKSA DOVBUSH AND OPRYSHKY IN HUTSUL FOLKLORE 

 
This paper analyses Hutsul folklore in order to investigate semantic lexical groups within folk speech 

expressing characteristic names for opryshky and their leader Oleksa Dovbush. These groups commu-
nicate elements of Hutsul folk identity, reflecting colourful, expressive aspect of the local dialect. 
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ФОНЕТИЧНІ ДІАЛЕКТИЗМИ  
У ХУДОЖНІЙ МОВІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА 

 

Наукові здобутки останніх десятиріч у царині 
філології позначені посиленою увагою науков-
ців до мовної індивідуальності видатних май-
стрів слова. Інтерес лінгвістів привертає мовна 
організація творів письменників, характерні особ-
ливості у відборі зображувальних засобів різ-
них мовних рівнів, що вирізняють автора як 
індивідуальну творчу особистість з-поміж інших 
представників національної літератури, репре-
зентуючи його індивідуальний почерк. Фунда-
ментальними в українському мовознавстві з 
цього напрямку є праці О. Синявського, В. Ільї-
ної, В. Ващенка, І. Білодіда, І. Петличного, Л. По-
люги, Н. Сологуб, Г. Колесник, А. Загнітка, Н. Гуй-
ванюк, В. Статєєвої та ін. Така підсилена увага 
до індивідуальних рис художньої мови пись-
менників спричинила виокремлення дослідже-
ння ідіостилю в окрему галузь мовознавства – 
лінгвостилістику, наукові здобутки якої визна-
чають роль письменників у нормуванні та роз-
витку літературної мови, в окресленні певних 
періодів і етапів життя національної мови, 
дають змогу простежити реалізацію можливо-
стей художнього стилю відповідно до естетич-
них задумів автора, збагачення виражальних за-
собів загальнонаціональної мови мовотворчістю 
окремих письменників [5, с.164].  

Фонд мовознавчих праць, сконцентрованих 
на дослідженні ідіостилю письменників, останнім 
часом суттєво поповнюється й дисертаціями 
молодих науковців. Зокрема, у різних аспектах 
досліджено мову і стиль В. Самійленка, В. Стуса, 
М. Чернявського, П. Куліша, М. Зерова, І. Багря-
ного, Б. Грінченка, В. Підмогильного, В. Винни-
ченка, В. Шевчука, С. Гординського, У. Самчука, 
М. Стельмаха, Є. Маланюка та ін. Одним із 
пріоритетних напрямків подібних студій є нау-
кові спостереження над співвідношенням за-
гальномовних та індивідуальних ознак в ідіо-
стилі видатних представників літератури, а зок-
рема взаємовідношення їх художньої мови з 
народно-розмовними елементами. 

Проникнення народно-розмовних елементів 
у тканину художнього твору тісно пов’язане з 
історією української літературної мови, оскіль-

ки, індивідуальна манера письма автора певною 
мірою характеризує мовну ситуацію епохи. Лі-
тературна діяльність видатного буковинського 
поета, письменника, драматурга, композитора, 
фольклориста, громадського діяча Сидора (Іси-
дора, Ізидора) Воробкевича (літературні псевдо-
німи – Данило Млака, Демко Маковійчук, Се-
мен Хрін, С. Волох, Морозенко, Іван Іванів з 
Кіцманя, Сирота з Буковини та ін.) припадає на 
другу половину ХІХ ст. Цей період, як відомо, 
позначений складними історичними, суспільно-
політичними і культурними умовами розвитку 
української мови, зокрема на Буковині.  

В історію української літературної мови, цей 
період увійшов як такий, коли „в теоретичному 
плані виразно усвідомлюються поняття загально-
народної літературної мови і діалекту і їх відоб-
раженні в художній літературі й публіцистиці. 
/…/ Однак використовуючи діалектизми як 
стилістичний засіб, письменники західних обла-
стей все ж у цей період ще не вільні від них у 
своїй авторській мові. Адже повного унорму-
вання літературної мови ще не було” [2, с. 115]. 
Автори монографічного дослідження, присвя-
ченого життю і творчості С. Воробкевича, – 
П. Никоненко та М. Юрійчук – вказують на те, 
що письменник творив у час, коли „Буковина 
належала на правах колонії до Австро-Угор-
ської імперії, а українське населення краю за-
знавало важкого соціального і національного 
гноблення, насильно онімечувалося та румуні-
зувалося, коли панівною в краї була німецька 
культура й відповідна громадсько-культурна 
атмосфера” [6, с. 5]. Такі особливості суспільно-
історичного розвитку Буковини зумовили не-
сприятливу мовну ситуацію: чітких критеріїв 
розмежування літературного та діалектного мов-
лення не існувало. Це, на нашу думку, і стало 
вагомим чинником функціонування у художній 
мові С. Воробкевича діалектизмів, адже С. Во-
робкевич разом з Ю. Федьковичем був „першим 
на Буковині, хто став писати твори народною 
мовою” [7, с. 49].  

Глибокий народний характер мови С. Вороб-
кевича – це теза, що об’єднує існуючі наукові 
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дослідження його художньої мови, і це не ви-
падково. Любов до рідного народу і мови пись-
менник проніс крізь усе життя. Незважаючи на 
перебування у німецькомовній стихії, він напо-
легливо вивчав рідну мову з українських пі-
сень, які сам записував з уст народу, з фольк-
лорних збірників, уважно читав усе краще, що 
з’являлося в українській літературі. У листах до 
своїх друзів С. Воробкевич постійно просив над-
силати йому твори українських письменників 
(Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка 
Вовчка та ін.). О. Маковей зауважував, що він 
„за кілька літ вивчив і знав мову краще, аніж 
жоден з буковинців наших днів” [3]. Довгий час 
письменник провів у гірських селах, живучи 
серед сільського люду, спостерігаючи за побутом 
буковинців та гуцулів. Такі факти з біографії 
С. Воробкевича свідчать про те, що він знав 
тодішню українську мову, якою виходила україн-
ська література, та разом з тим був обізнаний і з 
гуцульськими та буковинськими говірками. 

Однак, досліджень, сконцентрованих на мов-
них особливостях творів буковинського пись-
менника, не так багато, вони мають скоріше 
фрагментарний характер (праці Т. Сорвілової, 
В. Шабліовського, Н. Мойсюк). Зауважимо, що 
творчість „одного з перших жайворонків нової 
весни нашого національного відродження” 
[9, с. 114] вже належно вивчена в літературо-
знавчому (монографія П. Никоненка та М. Юрій-
чука „Сидір Воробкевич: Життя і творчість” 
[6]) та мистецтвознавчому (кандидатська ди-
сертація М. Білинської „Іс.І. Воробкевич: Життя і 
музична творчість” [1]) аспектах. Написано та-
кож низку наукових статей, присвячених життю і 
творчості письменника, з’ясуванню його місця 
в літературному процесі другої половини ХІХ ст. 
(праці П. Никоненка, М. Юрійчука, М. Білин-
ської, Ф. Погребенника, П. Баб’яка, О. Поповича, 
С. Троян, А. Коржупової, В. Процюк та ін.). 
Об’єктом окремого комплексного лінгвістич-
ного дослідження мовна майстерність С. Вороб-
кевича досі не ставала. Репрезентована розвідка 
продовжує наші спостереження над індивідуаль-
ним стилем буковинського автора. 

Мета нашої статті – дослідити народно-роз-
мовні елементи у художній мові С. Воробкевича 
як домінантну ознаку його ідіостилю. Коло за-
собів створення народно-розмовного колориту 
у творах письменника широке, проте пред-
метом нашого дослідження обрано фонетичні 
діалектизми, система яких на Північній Буко-
вині „склалася на протязі багатьох століть у 
складних історичних умовах” [4, с. 14].  

Фонетичні діалектизми становлять собою слово-
форми з відмінними від літературної мови 
особливостями вживання голосних та приголос-
них звуків. Ученими-діалектологами визначено 
певні фонетичні особливості слів, закріплені за 
кожним говором, що є загальнозрозумілими 
для носіїв цього говору. Так, фонетичні особ-
ливості покутсько-буковинського говору такі: 
[а] після м’яких приголосних переходить в [е], 
[и], [і] – у ненаголошеній та наголошеній по-
зиціях; наявність альвеолярного [л]; депалаталі-
зація [с], [ц] у кінці слів, перед флексіями -а, -у, 
у прикметниках і прислівниках на -ск, -зк, -цк, у 
закінченнях давньої дієвідміни; палаталізація 
[ж], [ш], [ч]; палаталізація [р], особливо в 
іменниках з суфіксом -ар, а також в інших 
випадках; переважне оглушення приголосних, 
хоч можливе і паралельне вживання дзвінких 
приголосних; послідовний перехід [т’] у [к’], а 
[д’] у [ґ’] та ін. [8, с.502].  

Гуцульський говір характеризується такими 
фонетичними рисами: у частині говірок фонема 
[е] реалізується у звуках [еа], [ае], наголошений 
[а] будь-якого походження, що стоїть після 
м’яких приголосних, реалізується у звуках [ае], 
[еа], [е], [и], а в ненаголошеній позиції [а] 
реалізується як [і]; на місці [и] в наголошеній і 
ненаголошеній позиціях виступає е, рідше і; у 
префіксі ви- майже послідовно ві- ; на місці 
етимологічного [о], в нових закритих складах, 
крім типової рефлексації [і], поширені рефле-
кси [и], [ы], [у], [ÿ]; укання перед складом з 
голосним високого, зрідка – низького, підняття; 
збереження м’якості [р’] у різних позиціях; м’я-
кість шиплячих та африкат; диспалаталізація 
[ц’], [с’], [з’]; перехід [т’] в [к’], [д’] в [г’] [8, с. 126]. 
За нашими спостереженнями, загальнонародна 
основа мови творів С. Воробкевича досить яскра-
во забарвлена локальними компонентами, які від-
бивають основні риси галицько-буковинської 
групи говірок південно-західного наріччя.  

Фонетичні діалектні риси у художній мові 
письменника поширюються як на систему 
голосних, так і на систему приголосних звуків. 

І. Фонетичні особливості діалектизмів у 
системі вокалізму у мові творів С. Воробке-
вича характеризуються специфічною реалізацією 
окремих голосних фонем у сильній і слабкій по-
зиціях. Зокрема, ми зафіксували такі реалізації: 

1.1. Поширеною фонетичною особливістю, 
відбитою у творах буковинського письменника, 
є перехід [о] в [і], найчастіше під наголосом, 
як-от: млісно, нарід, пімста, прибір, на тім, о 
нім тощо. Наприклад: – Щось мені млісно коло 
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серця, Сергію, – каже він до мене, – може б, ми 
домів вернулися та колись іншим разом 
поїхали? (с. 190)1; З того часу заміняв зброю на 
гуслі і чарує нарід чудовими піснями про 
минувші літа, давнє щастя і долю (с. 205); 
Кривава сорочка – то кривавий знак у Чорно-
горі. Висить вона біля святих ікон і неустанно 
припоминає родині пімсту за пролиту кров (с. 219); 
Набакир носила вона на голові червоний, ду-
катами і цекинами украшений фес, хороший при-
бір, святе знамено слов'янської діви… (с. 206); – 
Коби лиш на тім осталося, – говорив дальше 
Петро (с. 222); – Таже він мій найгірший воріг, 
він мене як та гадь їсть (с. 398); – Гм, гм, 
ліпше замовчу, якось аж лячно о нім споми-
нати (с. 404).  

Фіксуємо перехід [о] в [і] і у ненаголошеній 
позиції, зокрема у дієсловах, як-от: пігнати, 
післати, напр.: Радо на бистрих конях як вітер 
пігнався, а за ним і слід запав (с. 216). Не знав 
кримський хан свому султанові більший подару-
нок принести, як Ївгу хорошу, вродливу у Цар-
город післати (с. 174). 

1.2. Фонетичні особливості діалектизмів у 
художній мові С. Воробкевича відзначаються 
переходом [і] в [о] у наголошеній (бездолля, 
кольці тощо) та ненаголошеній (конець, табор 
тощо) позиціях: Наприклад: Межи народом 
шум і гук, утіха, гульба і радість; від безліку 
вистрілів гори аж гудуть, одні другим повіда-
ють, що нині чорногорці своє бездолля забули 
(с. 206); Під тим носиком стирчали дяківські 
вуси, наче кольці в їжака (с. 198); Та пімста 
солодка і веде тебе аж на конець світа; пішли 
і ми вслід за ним; де прийшли, там уже його не 
було… (с 220); Вночі прибули гайдамаки, ухва-
тили і зв'язали його та мали вже раненько у 
турецький табор відвести (с. 222).  

3. Характерним для фонетичних діалекти-
змів буковинського письменника є вживання 
[и] на місці [а], [у] під наголосом у дієсловах, 
як от: поломити, приймити, обманити, зломи-
ти. Наприклад: Часом щось йому станеться, 
що й язиком не поверне, хоч його й ріж, а до 
того такий незручний був, що насеред хати 
зашпотається й упаде, або сяде на стілець та 
поломить (с. 185); Прикликав до себе султан 
Юсуфа, убрав його у соболі і порфіри, поставив 
його агою і приймив до свого сераю (с. 179); Чи 
се не диво, що нашим людям, правдивим синам 
Чорногори, забаглося турецької краварини, зо-

                                                
1 Цитуємо за виданням: Воробкевич С. Твори. – 
Ужгород: Карпати, 1986. – 567 с. 

лото обманило чисту чорногорську душу! (с. 217); 
…І клявся: „З тобою звінчаюсь…” Прийшлося: 
присягу зломив (с. 119). 

1.4. Мова творів С. Воробкевича відбиває таку 
фонетичну рису буковинського говору, як пере-
хід [о] в [е] після шиплячого приголосного [ч], 
як-от: вечерниці, вчера. Наприклад: Амбросій 
розмовляє щось про любов, про щирість, роз-
казує про якийсь дівич-вечір, про вечерниці та 
навіть не загикнеться (с. 191); – Ми вчера вас 
очікували після вашої колишньої обіцянки (с. 188).  

1.5. У досліджуваних творах спостерігаємо 
перехід [е] в [о] як під наголосом, так і у не-
наголошеній позиції, як-от: одно, оконом, тоє. 
Наприклад: Данило лиш одно святе слово шеп-
нув і наче пекло, наче бурливе море, вся Чорно-
гора закипіла, п'ять братів Мартиновичів в 
руки свячену зброю вхопили і пішли бісурманам 
на лихо і на погибель (с. 203); Приїхали ми, а 
там нам назустріч вийшли сучавські музики, 
старий Хома з молодою і ще й гостей всілякого 
роду, пани й підпанки, сільський мандатор, 
окономи, дяки та бог знає що ще за віра 
(с. 194-195); І я би в тоє не вірив, але слово 
старого Тановича святе (с. 203).  

1.6. Фіксуємо вживання [і] замість [е] у су-
фіксі -ісіньк- при творенні пестливих форм, 
як-от: повнісенький, цілісенький, напр.: Стар-
ший двигав саки і волоки, молодші несли пру-
тяні кошики, повнісенькі риби (с. 200); Далеко 
десь над морем Здіймається скала, Висока, як 
Карпати, Цілісенька зі скла (с. 81). 

1.7. У мові творів автора спостерігаємо вжи-
вання [е] замість [а], як-от: клестися, напр.: 
Отеє впевняє Лазар Танович і кленеться на 
свої діти і всю родину (с. 203); Мов літавиця, 
погналась Відшукати десь дочку, Що з плюгав-
цем потеклася, – І клене дитину злу (с. 121); 
Коли так, Катерино, то кленуся на хрест 
божий, що іншим чоловіком стану! (с. 398). 

1.8. Специфічним є перехід [і] в [и] у нена-
голошеній позиції, як-от: привитати, напр.: У 
таких гадках привитало султанку сонечко, ви-
ринаюче із синього Мариморя (с. 177); Не раз 
приступить до них, привитає щирим словом, 
потішить, розвеселить (с. 180). 

1.9. Випадання наголошеного [о] в сполучен-
ні -оро-, як-от: враг, пор.: Там на поділку, – і 
показав рукою, – лежить, братики, бочка з 
порохом; кождий най собі порошниці наповняє, 
а потому в ім'я боже гурра на врага! (с. 211). 

1.10. Фіксуємо у художній мові С. Воробке-
вича вживання [а], [о] на місці [и], як-от: сюда, 
тілько, напр.: Поспішали ми сюда з батьком 
разом (с. 208); – Що? Що в нас давно нема ладу, 
те тілько добре знаю, більше нічого! (с. 222). 
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1.11. Спостерігаємо перехід [у] в [і] у слові 
бісурман, напр.: Вражий бісурман знов новий га-
рач наклав і шкуру з бідного люду лупить (с. 202).  

1.12. Звук [о] переходить в [е] із диспалата-
лізацією попереднього приголосного, як-от: сего-
дні, лен, у него, всего, пор: – Я сегодня до вас 
збираюся, лише ще очікую мого брата; він не-
забаром має над'їхати (с. 188); Нині щастя на 
сорочку лен дрібний пряде (с. 77); Що він їх 
молив, що їх просив, навколішки перед ними па-
дав, зі всего сміялися сотонські діти і були би 
його безпечно відвели і турчинові передали, як-
би не був він дав їм весь свій готовий гріш 
(с. 217); – Був у него малий хлопчина, той його 
провадив (с. 216). Крім того, фіксуємо перехід 
[о] в [е] у слові бубен, напр.: З баранкових смуш-
ків лишилася тільки гола шкіра, що на бубен 
можна натягнути, та хіба лиш десь-не-десь 
стирчачі волосочки пригадували, що се були 
сиві басарабські смушки (с. 197). 

ІІ. Для фонетичних діалектизмів у системі 
консонантизму у художній мові С. Воробке-
вича характерні такі особливості вживання при-
голосних звуків: 

2.1. С. Воробкевич використовує давні спо-
луки приголосних [гд], [жд], як-от: кождий, 
тогді, тогди. Наприклад: Кожда твар свою 
пару має, і я прийшов до вашої хати, пари собі 
шукати (с. 192); – Тогді купив я собі пару цвіт-
кованих турецьких пістолетів (с. 201); Чому я 
тогди не загибла, як я його у первий раз по-
бачила? (с. 393); Борони боже кождого чоло-
віка від такого щастя! (с. 394); Преці вільно 
легіневі кожду дівку в танець взяти! (с. 395). 

2.2. Узвичаєна в буковинському говорі спо-
лука [хв] на початку слова у текстах С. Вороб-
кевича вживається замість [ф], як-от: хвортуна, 
напр.: Трудящий був собі Петро Радонич, тому 
ж і придбав собі гарненьке майно, не знав він ні 
голоду, ні холоду, жив собі, як тур у горах, все 
йому в нитку йшло, бач хвортуна сприяла! (с. 200). 
Натомість замість сполуки [хв] фіксуємо [х] у 
слові хороба, напр.: …поконало їх чорногорське 
небо, що за їх ватагами чорними хмарами, 
страшними тучами насуплялося, холодними ви-
хорами на турецькі табори напирало, у їх ряди 
хоробу і смерть метало (с. 224). Фіксуємо також 
вживання замість сполуки [пл] діалектне [фл], 
як-от: фляшка, напр.: Застелила панна Катру-
ся стіл, поклала хліб і бриндзю, а старий Хома 
приніс здорову фляшку нежурниці-горівки і 
став мене частувати (с. 191). 

2.3. Характерним для буковинського говору 
є збереження [л] після губних, що утворився із 
[й], як-от: здоровля, напр.: Знов чарка пішла з 

рук до рук, і ми запили солодкою запіканкою 
справу та за здоровля молодих (с. 193); Але і 
тої не треба було, бо панна Флоріка була сама 
чудовим цвітом, повна блиску молодості, не-
звичайної краси і здоровля (с. 333).  

2.4. Поширеною у творах С. Воробкевича є 
невідбиття чергування [з] з [ж], як-от: зближи-
тися, приближитися, ріжний; [к] з [ч], як-от: 
безлік; [г] з [ж], як-от: протягливий; Наприклад: 
Над вечір зближилися вони до села, де Миліца 
пробувала (с. 215); Моргнув я на свого брата, а 
він устав, приближився до Хоми і почав по-
важним, протяглим, мовби не своїм голосом 
говорити (с. 192); Доокола їх ріжна зброя: пісто-
лята, ганчарі, одні від діда-прадіда, а другі ще 
попались їм в руки від поконвічного невіра, су-
сіднього бісурмана (с. 201); Межи народом 
шум і гук, утіха, гульба і радість; від безліку 
вистрілів гори аж гудуть, одні другим повіда-
ють, що нині чорногорці своє бездолля забули 
(с. 206); Що сі люди страдали, як за волю і віру 
боролися... о сім споминає нам не один сліпець-
гусляр у своїх протягливих піснях (с. 199). 

2.5. Характерним для мови творів С. Вороб-
кевича є вживання [ш] замість [ч], як-от: сер-
дешно, самшний. Наприклад: Отак говорила 
Ївга, і знов обоє обнялися і сердешно заплакали 
(Т.б., с. 179); Правда, смашні були галушки, 
нема що казати, може, тому він на мене й не 
зважав (с. 193). 

2.6. Звичним для носіїв буковинської говірки 
є заміна [к] на діалектне [цв], як-от: цвітка, 
напр.: Недовго пробувала цвітка бахчисарай-
ська (так назвали євнухи Ївгу задля її чудової 
уроди) у гаремі кримського хана (с. 174). 

2.7. Як фонетичну діалектну особливість фіксу-
ємо палаталізацію [з], як-от: боязький, бриндзя. 
Наприклад: Видів Юсуф, що біда, зібрався, за-
мкнув склеп, і ступав боязькою ступою за Киз-
ляр-агою; трясся, мов лист кленовий від вітру, 
неначе б його вже засудили на смерть (с. 178); 
Мою бриндзю, мою вурду то клади і цареві на 
стіл – не сором (с. 403). 

2.8. Приставний [в] С. Воробкевич уживає 
на початку слова: вірли, так і вкінці слова, як-
от: напротив. Наприклад: – Біда, грохівський 
Луко, коли вірли у своїм гнізді защити шука-
ють! – сказав задумчиво Ласо Вукотич (с. 214). – 
Ідуть наші, ходімо напротив них! – сказала 
Миліца, і пішли родичів зустрічати (с. 208). Крім 
того, фіксуємо також як діалектну особливість 
відсутність приставного [в], як-от: угол, напр.: 
На камінних углах серед хати груба яворова 
дошка, се стіл чорногорця, а на землі у закутку 
лежало скілька рогожин – і струки з кізльої 
вовни (с. 201). 
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2.9. Натрапляємо у творах письменника на 
приклади із ствердінням [ж] у слові бездо-
ріжжа, напр.: Прикро лазити по бездоріжжах 
у скалистій країні (с. 215). 

2.10. Фіксуємо діалектне вживання [в] за-
мість [ш], як-от: первий, напр.: Нині в первий 
раз бачила я Рада Янковича (с. 208); Чому я то-
гди не загибла, як я його у первий раз поба-
чила? (с. 393).  

2.11. На місці [с] вжито [ж] у слові риж, 
напр.: Принесла панна Катруся статечних, ве-
ликих завиванників-галушок з рижом (с. 193). 

2.12. Спостерігаємо діалектне вживання [с] 
замість [ш] у слові слюб, напр.: Набакир носила 
вона на голові червоний, дукатами і цекинами 
украшений фес, хороший прибір, святе знамено 
слов'янської діви, чорногорська дівиця той фес 
так стереже, як зіницю ока, і аж при слюбі 
його здіймає (с. 206). 

2.13. Замість [л] С. Воробкевич вживає шип-
лячий [ч] у слові задумчиво, напр.: – Як ви мене, 
соколята, лишаєте? – промовила задумчиво ста-
ра Єла до своїх синів Марка і Іва (с. 209). 

Зафіксовані нами фонетичні діалектизми у 
мовній тканині С. Воробкевича не є регулярни-
ми, використовуються паралельно з норматив-
ними формами, що функціонують у загально-
літературній мові.  

Отже, спостереження над мовною тканиною 
творів С. Воробкевича, засвідчують, що діа-
лектизми, які письменник уміло поєднує з еле-
ментами загальнолітературної мови, є домінант-
ною ознакою його ідіостилю. Це спричинено 
відсутністю у кінці ХІХ ст. узаконених літера-
турних норм, та відповідно браком надійних 
критеріїв розмежування літературних та діалект-
них форм. Діалектизми у художньому дискурсі 
відіграють також стилістичну роль, відтворю-
ючи мовний колорит буковинців та гуцулів, які 
є центральними постатями у сюжетах творів 
письменника. Крім фонетичних, мова творів 
С. Воробкевича багата на лексичні (зокрема 
етнографічні), морфологічні та синтаксичні діа-
лектизми, що відкриває перспективу наших по-
дальших спостережень над ідіостилем видат-
ного буковинського письменника. 
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ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРУКТУРИ 
СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ ЗІСТАВНО-ПРОТИСТАВНОГО 

ТИПУ З СПОЛУЧНИКОМ А 
 

Основу будь-якого складного речення скла-
дають вихідні, базові структури, що містять дві 
чи більше предикативних частин. Зокрема, 
складносурядне речення (тут і далі – ССР) – це 
такий тип складного речення, у якому предика-
тивні частини є рівноправними, синтаксично 
однорідними, однак інтонаційно вони не є са-
мостійними [6, с. 380]; їх структурна та зміс-
това самостійність також є відносними [7, с. 375].  

Першорядна роль у вираженні семантико-
синтаксичних відношень ССР належить сполуч-
никам як службовим словам для зв’язку частин 
складного речення та детермінації значеннєвих 
відношень між ними [6, с. 389], службовій час-
тині мови, що поєднує частини складного ре-
чення [7, с. 256]. 

ССР з протиставними сполучниками вира-
жають відношення протиставлення або зістав-
лення, іноді з додатковими відтінками значе-
ння. З цієї причини порядок слів у другій пре-
дикативній частині ССР такого типу зумов-
лений характером її протиставлення першій 
частині. Сполучниками протиставлення висту-
пають такі: а, але, проте, зате, однак тощо.  

Сполучник а несе семантику протиставле-
ння з одного боку і зіставлення з іншого. На 
думку О.Д. Пономаріва, значення протиставності 
виражається переважно тоді, коли обидві пре-
дикативні частини ССР містять лексичні чи 
контекстуальні антоніми (окремі слова, пари чи 
групи слів). Наприклад, Сумувала громада, а 
Рябченко з гуртом раділи (2, 293). Літо запа-
сає, а зима з’їдає (11, 8). Все те, все те позаду 
мене, а передо мною щастя! (4, 83). Було так, 
що над Прутом скрізь уже газдував неприя-
тель, а над Черемошом харчував ще старий 
газда (20, 91). Ми відкрили церкву перед Вели-
коднем, а на свята я причащав пацієнтів у 
реанімації (20, 22). 

 Іноді протиставлятись можуть усі елементи 
в обох предикативних частинах. Така симетрич-
ність пов’язана з однотипною синтаксичною 
будовою конструкцій зі сталим чи змінним по-
рядком компонентів, що відзначаються яскра-

вими експресивно-вираженими ознаками і особ-
ливою формальною організацією. Конструкції 
такого типу відомі як хіазм. Якщо з’єднати дві 
частини висловлення одна під іншою, то 
побачимо, що виходить фігура у вигляді хреста 
(за аналогією з грецькою літерою хі). Хіазм, 
окрім симетричності будови, передає осмислене 
бачення життєвого досвіду народу: використо-
вуючи такі мікротексти в процесі комунікації, 
людина засвоює той досвід, який в них міс-
титься, і фіксує у власній свідомості [11, с. 232]. 
Використання таких симетричних конструкцій 
в усному мовленні (загадки, прислів’я, приказки, 
фразеологізми) створює експресивність комуні-
кативного акту. Наприклад: Сьогодні світло, а 
завтра темно (6, 380). Він нікого не боїться, а 
його всі бояться (2, 142). Бувши день, буде і ноч, 
а бувши ноч, буде і день (11, 7). Мудрий не все 
каже, що знає, а дурень не все знає, що каже 
(11, 13). Всі пани скинули жупани, а один пан не 
скинув жупан (11, 231). Не кобила для сіна, а 
сіно для кобили (11, 87). Я у в’язниці, а вони на 
волі (4, 159). Не ми для світу, а світ для нас (6, 
222). Добро – ілюзійне, хвилинне, а добро – 
конкретне, довговічне (6, 164). 

М. Ляпон розглядає наявність двох принци-
пів – антитези (взаємного заперечення) і компро-
місу (обмеження чи коригування сказаного в 
попередній частині ССР) для розмежування 
поняття протиставлення і зіставлення.  

Таким чином зіставляються:  
1) предмети та явища об’єктивної дійсності 

як такі, що не протидіють один одному. Закриті 
структури з обмеженою кількістю предикатив-
них частин та вільним порядком розташування 
елементів ССР, які можна поміняти місцями, 
виражають власне зіставні відношення. Напри-
клад: Хіба ти не бачиш, що в печі обід недова-
рений, а хата стоїть і досі не метена? (15, 43). 
Невласне-зіставні відношення виникають між 
тими предикативними частинами ССР, які мають 
фіксований порядок розташування і їх не можна 
поміняти місцем, оскільки в них виражена часово-
просторова послідовність подій чи явищ. Як пра-
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вило, такі речення мають закриту структуру, у 
більшості випадків – двочленну будову. При 
цьому зіставляються іменник (підмет) першої пре-
дикативної частини з підметом (іменником та 
займенником) другої: Навіть тяжко „ветхий 
деньми” Сол Беллов сповна відсидів цілоденну 
програму, а Мілош, той і взагалі впродовж усень-
кого форуму не полишав зали засідань (7, 282); 

2) дії чи ознаки, що стосуються одного і того 
самого явища, предмета або особи. Друга пре-
дикативна частина ніби доповнює зміст першої, 
уточнює чи обмежує його. Між двома части-
нами ССР виникають розподільно-зіставні від-
ношення. Наприклад, Очі в Остапа були заплю-
щені, а на білому виду виразно зачорніли молоді 
вуса й густі брови (М. Коцюбинський). Він сів 
на ліжку, його лице поблідло, уста розкрилися 
мов до тривожного окрику, а очі, витріщені ши-
роко, вп’ялися в найтемніший кут його спальні 
(15, 333). Чоло волоссям заросло, а очі, як у чор-
тиці або як у голодної собаки! (15, 566). Її очі, її 
тонкі брови блищали на сонці, а лице горіло ру-
м’янцем од висків до самого підборіддя (15, 67). 

У ССР зіставно-протиставного типу важливу 
роль відіграють конкретизатори при сполучни-
ках, тобто сурядні сполучники разом з іншими 
значущими чи службовими частинами мови 
(займенниками, прислівниками, частками тощо) 
виділяють різні відтінки значення, а саме: часу 
(для позначення одночасного чи послідовного 
перебігу подій) – а потім, а разом з тим, а рів-
ночасно, а одночасно, а опісля, а там, а згодом, 
а далі, а тепер тощо; причини – а тому, а через 
те; сумніву – а може; місця – а там, а неда-
леко; обмежувальне значення – а лише, а тіль-
ки, а властиво; раптовості – а тоді враз, а на-
раз; уточнення – а от, а особливо, а так-таки; 
умови – а як, а що як; результату або наслідку – 
а то, а тоді тощо. Наприклад: І чого – одні пташ-
ки так гарно щебечуть, а от горобці – тільки 
цвірінькають? (15, 90). Сідайте за стіл, а то 
ще й старости наші спротивляться (15, 32). 
Довкола бурдея пишалася вліті на широких отих 
просторах ... найкраща пшениця, колисалося в 
ритмічних, лагідних рухах високе золоте жито, 
а тут і там бігли зелені пасма конюшини ... 
(15, 564).  

ССР з протиставними відношеннями між пре-
дикативними частинами набувають відтінку до-
пустовості (що робить їх схожими з складно-
підрядними реченнями цього типу, де підрядна 
допустова частина речення стоїть перед голов-
ним і сполучається протиставним сполучником 
а у парах хоч ... а, хай ... а тощо) у випадку, 
якщо частини складного речення містять парні 

сполучники типу ще ... а вже, ще тільки ... а 
вже, ще ... а тепер, тільки ... а вже тощо, які є 
позиційно віддаленими формально позиційними 
елементами у закритій структурі ССР [6, с. 390]. 
Наприклад: Ще Роман тільки виходив з села, а 
вже вони втрьох, пробігши манівцями, сиділи 
біля дороги в кущах у байрачку (2, 58). Ще по-
радник не доказав до краю, а вже з Романа 
стягнено обгорілі чоботи (2, 167).  

Заперечна частка не у ССР цього типу може 
перебувати як в першій, так і в другій преди-
кативній частині. Її наявність в першій преди-
кативній частині підсилює протиставлення осіб, 
процесів чи станів [10, с. 613] або підсилює за-
перечення [8, с. 613]. Такі речення А.П. Грищенко 
вважає заперечно-протиставними [3, с. 103]. Част-
ка не в першій предикативній частині робить усе 
ССР заперечно-стверджувальним [9, с. 19]. На-
приклад: Бо це вже не дівчина була, що їй ди-
тина світ зав’язала, а це була вже мати, що 
втратила частку самої себе (2, 105). Це не 
чужий чоловік, не злодіяка, а так ... з своїх 
чоловік (2, 281). 

Наявність заперечної частки не в другій пре-
дикативній частині підкреслює, що її зміст су-
перечить змістові першої. Наприклад: Людей 
більшає, а землі не більшає (2, 33). Що буде, те 
й буде, а дві смерті не буде (11, 26). Ще біль-
шому увиразненню протиставлення служить уве-
дення в речення вставного слова навпаки: Не 
звання дає знання, а навпаки (19, 13). За умови 
відсутності протиставлення в обох предикатив-
них частинах сполучник а вказує на послідов-
ність чи наступність подій: Він ступав попе-
реду, а за ним ступав подорожній (21, 19).  

Факт існування еквівалентів у мові свідчить 
про такий мовний закон: елементи мовної сис-
теми на синтаксичному рівні „виштовхуються” 
на рівень морфологічний і набувають морфоло-
гічних ознак. Зокрема, синтаксичні еквіваленти 
виникають за умови наявності таких відношень, 
коли є щонайменше два окремих компоненти, 
які можна зіставити на основі: а) близькості лек-
сичного змісту; б) близькості граматичного вира-
ження; в) віддаленості в структурному плані.  

Cинонімом підсилювальної частки є проти-
ставний сполучник ж, же, місце якого, на дум-
ку Д.Е. Розенталя, „не між предикативними час-
тинами, а після слова, що означає протиставне 
відношення і міститься на початку другої пре-
дикативної частини” [10, с. 614]. І.І. Слинько, 
Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська вважають 
ж, же видільним сполучником, оскільки стоїть 
після слова, що виділяється у контексті [8, с. 615]. 
Л.Ю. Максимов відносить їх до зіставно-виділь-
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них сполучників. Такі речення кореферентні з 
безсполучниковими. О. Вержбицький кваліфі-
кує ж, же як емоційний протиставний сполуч-
ник, який зв’язаний з часткою і не може займати 
препозицію в ССР [12, с. 241]. Наприклад, Річ-
ка, що трохи далі від мосту впадала на тому 
боці в Дунай, називалася по-грецькому „Пюре-
том”, по-скіфському ж „Поратою” ... (3, 69). 
Кирикові довелося закінчувати вечірню школу, 
бо денна засліплювала його своєю блискавич-
ною програмою, у вечірню ж його взяли „для 
плану”, а випустили „для галочки” (21, 186).  

Синтаксичну функцію часток виконують і 
прислівники, для семантики яких характерна 
абстрактність, узагальнене значення, наявність 
елемента релятивності – здатності виражати від-
ношення між предметами і явищами дійсності. 
За умов зсуву категорійно-семантичного значе-
ння ознаковості аж до повної його нейтралізації 
прислівники „граматикалізуються” і, таким чи-
ном, відбувається посилення їх граматичного зна-
чення як показника різних відношень, зв’язків з 
іншими словами у реченні [5, с. 104]. Активність 
такого переходу зумовлюється кореференцією 
морфологічних особливостей прислівника і частки, 
а саме: обидві частини мови є незмінними.  

У ролі підсилювальної частки може також 
виступати прислівник як (діалектне єк) разом з 
дієсловом майбутнього часу доконаного виду 
або дієсловом у наказовому способі, інколи з 
заперечною часткою не, яка в цьому випадку 
стає підсилювальною. Такі речення є корефе-
рентними з реченнями, в яких є частки давай, 
ну, які надають значення раптовості, та інфіні-
тив недоконаного виду. Наприклад: Їду я з кар-
тов на долину, а там до мене знов пан єк не 
глипне, єк не завіритси ... (20, 69) / Їду я з 
картов на долину, а там до мене знов пан да-
вай глипати ... / Їду я з картов на долину, а 
там до мене знов пан ну глипати ... А півень на 
горі як заджеркотить, а горобці з-під стріхи 
як пурхонуть! (3, 37) / А півень на горі давай 
джеркотати, а горобці з-під стріхи давай пур-
хати / А півень на горі ну джеркотати, а го-
робці з-під стріхи ну пурхати. Тільки приту-
лився до соломи, а сани як забіжать та в на-
мет мене як пошпурять! (3, 36). / Тільки при-
тулився до соломи, а сани давай бігти та в 
намет мене давай шпурити! / Тільки приту-
лився до соломи, а сани ну бігти та в намет 
мене ну шпурити! І Казимир не гаявся, а як 
стій зібрав війська та рушив на Львів (3, 288) / 
І Казимир не гаявся, а давай збирати війська 
та рушати на Львів / І Казимир не гаявся, а ну 
збирати війська та рушати на Львів. Оце вийде 

на леваду якось одна та як заголосить, а я й 
собі (12, 216) / Оце вийде на леваду якось одна 
та давай заголосити, а я й собі / Оце вийде на 
леваду якось одна та ну голосити, а я й собі. 

Як видно з наведених вище прикладів, зай-
менники є співвідносними (кореферентними) з 
прислівниками та частками, а, отже, виступа-
ють їх лексико-синтаксичними синонімами. Це 
випливає з двоїстої природи займенників – но-
мінативної (вказують на протиставлювані яви-
ща дійсності) та субститутивної (заміщують 
іменники першої предикативної частини або й 
усю першу частину складносурядного речення).  

Особові займенники я, ми, він, вона, воно та ін. 
заміщують лиш одне слово попередньої части-
ни (іменник, займенник). Наприклад: Війна йшла 
проти багатих, а їх у нашому селі було чима-
ленько (21, 181). Син мій, а розум у нього свій 
(11, 33). Ніби замахнулися на нього, а він мимо-
волі захистився рукою (4, 294). Тим часом при-
йшов Лукаш з двома пляшками, а за ним і Ро-
ман (2, 139). Я за тобою й дух роню, а ти за 
мене забуваєш (2, 234). 

Вживання особового займенника з відокрем-
леною прикладкою в одній з предикативних 
частин або й в обох надає мовленню урочис-
тості, схвильованості, експресії: Заварить кашу 
та й піде собі, а йому, Сиволапові, доведеться 
розхльобувати (8, 211). Бо він, Шептало, кінь 
особливий, кінь білий, а коли й попав у це стов-
пище, то завдяки злому випадку, химерам доль. 
(6, 73). І тут, у неволі, за батька всі мають 
старого Трохима, а його, Гордія, всі мають за 
свого лиш брата-юнака (3, 494). Ви, щасливці, 
захопили столицю, а ми можемо попасти туди 
тільки як вихованці (18, 370). Та не тільки наш 
брат, гречкосій, що йому вже по нужді й Бог 
простить, а то ваш брат, панство (12, 523).  

Інколи особові займенник вони, співвіднося-
чись з іменником однини першої предикативної 
частини, дає йому узагальнене значення: Адже 
він безпомилково здогадався, що цей крик може 
належати тільки жінці, а повз них Євграф узяв 
за правило ніколи не проходити (18, 108). Семан-
тика узагальнення може бути виражена й інши-
ми співвідносними (в обох предикативних части-
нах ССР або в одній з них) елементами, а саме:  

1) займенниками: а) особовим займенником 
першої особи однини чи множини я, ми: Самі 
розкидають, а я одвічай! (2, 55). Де ж, ми вели-
кий пан – кадильницю за паном треба нести, а 
ми – не робітниця ... (2, 160); б) особовим займе-
нником другої особи однини чи множини ти, 
ви: Вони крастимуть наше добро, а ти з го-
лоду вмирай і дитина нехай вмирає (2, 417). Ти 
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йому плюй в очі, а він каже – дощ іде (11, 38). 
Ти його борони від собак, а він тобі покаже 
кулак (11, 39). Ти жили собі рви, а другий дурно 
рукою водить (1, 107). В умовах контексту перша 
та друга особи однини можуть виражати уза-
гальнене значення [2, с. 264]; в) відносним зай-
менником хто, що в Н. в. чи Д. в. однини: Кому 
шапку, а кому голову (21, 417). Кому рано, а 
кому вже й пізно (21, 217]). Кому що, а курці 
просо (21, 222). Хто в кожусі доброму, а в кого 
свита вітром підбита (14, 19). Хто в ліс, а хто 
по дрова (11, 46). Хто із ступою, а я з товка-
чем (11, 46). Комусь ніяково, а йому однаково 
(11, 39); г) вказівним займенником середнього 
роду однини це, те, то. Цей, це перед іменни-
ком виконують роль означення, а, перебуваючи 
в другій предикативній частині ССР, це може 
заступати усю першу предикативну частину: 
Цей нахабний ревізор остаточно знахабнів, а 
цей Валентин остаточно став дурнем! (3, 264). 
Всі, як один, місцеві начальники, ходили в доб-
ротних шапках, а це викликало нездорові 
інстинкти в людей (18, 230). Тут уже пахло 
карбованцями, а це для селян було не жарти 
(21, 300). Сердилася баба на діда, а дід того й 
не відав (11, 46). Свою жінку прогнав од себе, 
зійшовся з другою без шлюбу, а це гріх ... (14, 18). 
От ви киваєте головою і сумніваєтесь, а то 
гріх (12, 523). Устим Гаврилович рідко коли під 
час уроків заглядав у підручник, а це викликало 
велику повагу до його знань ... (19, 56); 

2) іменниками: а) іменником однини в другій 
предикативній частині: Вік живи, а жінку все 
одно до кінця не пізнаєш (21, 233); б) імен-
ником однини в першій предикативній частині і 
співвідносним з ним іменником множини у 
другій: Драч був вільним козаком, а козаки 
ніколи не корилися панові (14, 11). Ви русин, а 
русини вперті на свойому (17, 133); в) імен-
ником однини в першій предикативній частині і 
співвідносним з ним займенником множини у 
другій: Адже він безпомилково здогадався, що 
цей крик може належати тільки жінці, а повз 
них Євграф узяв за правило ніколи не проходи-
ти (21, 108); г) іменниками брат, чоловік, які в 
мовленні мають узагальнене значення людини 
того ж кола, однодумця, ближнього тощо: Та не 
тільки наш брат, гречкосій, що йому вже по 
нужді й Бог простить, а то ваш брат, пан-
ство (12, 523). Комусь там хочеться навкулач-
ки, а ти, чоловіче, підставляй свою морду (4, 168). 
У наведених прикладах лексема однини вира-
жає нерозчленовану сукупність представників 
певного предметного ряду і здійснюється ней-
тралізація числового значення. За таких умов 

порушується не тільки рівновага у плані змісту 
та вираження, а й виникає можливість нашару-
вання нових елементів смислу речення; 

3) особовими закінченнями дієслова-присуд-
ка першої предикативної частини, що надає 
значення гіпотетичної особовості: а) дієсловом-
присудком другої особи однини: Довгий час 
чекаєш неприємностей, а їх все нема та й нема 
(21, 131). Вік учись, а зняти чобітки з жінки не 
завжди вдається (21, 626). Матері, було, все 
вгодиш, а вам не потрапиш вгодить (10, 168). 
Таке було мишастеньке, пикате, – а от дивися – 
вже на виданні (21, 626). 

Однак в окремих випадках субституція еле-
ментів виступає факультативною: Пес бреше на 
сонце, а сонце світить у віконце (11, 25). 
Вовка лають, а вовк ситіє (11, 99). Приший 
кобилі хвіст, а в кобили свій є (11, 87). Ми про 
вовка, а вовк суне (11, 100). На його життя 
вистачить жертв, світ великий, а життя, 
дякувати богові, коротке (4, 295). Двоє людей 
штовхалося серед стовпища, а стовпище 
стояло похнюплене, похмуре (2, 230).  

Відносний займенник що в поєднанні з за-
перечною часткою не і наказовим способом 
дієслова вказує на відверту констатацію фактів. 
Наприклад: Що не кажіть, а діти – це найваж-
ливіша творчість наша (6, 216). Що не ка-
жіть, а це була велика Іванова поразка (6, 220).  

Окремий вид співвідношень становлять пов-
тор іменників чи дієслів – тавтологічна конта-
мінація предикуючої синтаксеми іменних при-
судків [4, с. 127]. Ці слова позитивно чи нега-
тивно характеризують особу або предмет, на-
даючи семантики гіперболічного порівняння. На-
приклад: Риба рибою, а люди людьми (11, 111). 
Вудити вудим, а вечеряти не будем (11, 140). 
Співати не співа, а до хазяїна їде (11, 262). 
Жарти жартами, а діло ділом (11, 19). І тоді 
його величатимуть не володарем Малої Азії, а 
царем царів (3, 60). Одначе жертва жертвою, 
а гріх гріхом (4, 70). Віслюк віслюком, а про 
папаху Хлівнюка думаєш (21, 336). Дружба друж-
бою, а служба службою (9, 60). 

Для емоційно-експресивного синтаксису є ти-
повим особливе вживання граматичних катего-
рій часу і способу дієслова-присудка у ССР. 
Дієслівний час передає основну синтаксичну 
категорію – предикативність як відношення мов-
леного до дійсності. Граматична категорія часу 
виражає часову послідовність подій, які відбува-
ються в об’єктивній дійсності або мисляться як 
такі, що можуть відбуватись. Перенесення форм 
теперішнього часу дієслів-присудків у значеннєву 
сферу минулого чи майбутнього часу докона-
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ного чи недоконаного виду або навпаки – май-
бутнього часу доконаного виду на позначення 
теперішньої чи минулої дії, є явищем комуніка-
тивного чи експресивно-емоційного синтаксису. 
Такі особливості вживання видо-часових форм 
дієслів-присудків створюють загальну семантику 
раптовості, повторюваності дій у минулому (в 
окремих випадках разом з лексичними елемен-
тами), інтенсивності дій чи процесів, а іноді не-
реальності подій чи явищ. Наприклад: І розлю-
чений бароненко не чув і не бачив навколо себе 
нічого, крім білої постаті кріпака, яка мусить 
лежати біля його ніг, а він ступить їй на груди 
ногою переможця (4, 255). У іншого ніби й голова 
на плечах, а придивишся гарненько ... (8, 133). 
Моє сонечко там поневіряється, а я з місця не 
рухнуся (2, 306).  

Дієслова-присудки, вжиті в одному грама-
тичному часі, інколи разом з лексичними еле-
ментами, вказують на одночасність подій, явищ 
чи процесів, що зіставляються. Наприклад: 
а) теперішній час: Собака гавка, а мажі йдуть 
(11, 25). Поле бачить, а ліс чує (11, 69). Со-
нечко сяє, а ти спиш. Соловейко тьохкає, а ти 
не чуєш (4, 130); б) минулий час: Тюрма диви-
лась в очі, а вони залишались самі собою (5, 27); 
в) майбутній час доконаного виду: Ну, я за-
палю клуню, народ побіжить на пужар, а ви 
тим часом виведете коні (2, 143).  

Послідовність подій у часі чи просторі вира-
жається: а) дієсловом-присудком минулого часу 
доконаного виду в обох предикативних части-
нах ССР і прислівником часу згодом, опісля, 
далі, за деякий час тощо. Для розмовного мов-
лення характерним є вживання дієслова-при-
судка у препозиції до підмета. Наприклад: Пішли 
наші додому, а згодом, слідом за ними, подався 
й Гострогляд (2, 111); б) дієсловами-присудка-
ми майбутнього часу доконаного виду і сполуч-
ником а потім. Інколи такий сполучник спів-
відноситься з прислівником перш, спершу в пер-
шій предикативній частині: Перш ти мене під-
вези, а потім я на тобі поїду (11, 48). Із світла 
спершу нічого не буде видно, а потім – так со-
бі (18, 145); в) дієсловом-присудком минулого 
часу недоконаного виду в першій предикатив-
ній частині ССР і дієсловом-присудком мину-
лого часу доконаного виду: Так їхав Павло день, 
а надвечір ліс розступився і вдалині забіліло 
кілька хатин (4, 341). 

Випереджання подій виражається дієсловом-
присудком минулого часу в першій предика-
тивній частині і дієсловом-присудком теперіш-
нього часу другої частини ССР разом з спів-
відносними лексичними елементами в обох час-
тинах ССР: Тоді в ній ще вода була, а тепер 
тільки жаби живуть, мулок допивають (13, 68).  

Тривалість перебігу подій у просторі і часі 
передається за допомогою а) повтору дієслова-
присудка в одній з предикативних частин: 
Йшов і йшов, а хвилі гналися (4, 142). Захитався 
велетень і гримнув об землю, а згори періщив і 
періщив дощ, ніби сльози великі проливав (3, 198). 
Весь день носив у ній роздратування, а гострі 
пазурі черкали й черкали ... (4, 147); б) прис-
лівника часу довго і дієслова минулого часу 
недоконаного виду: Євнух зник, а хан довго ще 
сидів у задумі (3, 343); в) відзайменникової частки 
усе, все і дієслова-присудка теперішнього чи 
минулого часу: Ми розбалакались, пішли у са-
док, а пан усе сидить у старої (12, 213). До-
маха піде по господарству й повернеться, а 
Степан все сидить (12, 287). Чоловік добрий, 
коха мене й доню ... а в мене в серці все, знай, 
гризота (12, 465); г) відзайменникової частки усе, 
все і присудкового слова нема: Добре пильну-
ємо татар, а їх усе нема (3, 503). Певно, було 
вже далеко по опівночі, а все нічого нема (3, 507). 

Отже, комунікативна структура ССР зіставно-
протиставного типу з сполучником а передба-
чає: a) кореляцію з формально-синтаксичною бу-
довою ССР у плані сполучникового зв’язку між 
предикативними частинами ССР цього типу; 
б) кореляцію з семантико-синтаксичною будо-
вою ССР. Носіями зіставно-протиставної семан-
тики виступають сполучник а, конкретизатори 
при сполучниках (сурядні сполучники зі служ-
бовими частинами мови), частки, сполучники у 
ролі часток, займенники та іменники в одній з 
предикативних частин, що надають реченню до-
даткової семантики; в) наявність комунікатив-
них варіантів на основі набуття мовними еле-
ментами синтаксичного рівня морфологічних 
ознак і, таким чином, кореферентності між еле-
ментами предикативних частин ССР, усього 
ССР цього типу та СР безсполучникового типу 
і СПР допусту. 
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TO THE PROBLEM OF COMMUNICATIVE STRUCTURE  

OF CONJUNCTIVE SENTENCES WITH A AS A CONJUNCTIVE 
 

The article deals with the problem of communicative structure of conjunctive sentences to express 
different views of famous scholars on the syntactic role of conjunction a in showing of different meanings 
of sentences of this type; lexical units as components of predicative parts; forms of verbs as predicates to 
express proceeding, simultaneous and following events or states, their continuity as well. The article 
admits a number of examples to prove the peculiarities of emotional syntax in speech and language. 
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ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ РУКОПИСНИХ 

АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ XVII – XVIII ст. 
 

Важливою джерельною базою для вивчення 
історії української мови є староукраїнські руко-
писні пам’ятки, зокрема XVII – XVIII ст. Саме 
цей період більшість мовознавців визначає як най-
складніший і поки що найменше досліджений. 

Вагому частину писемної спадщини XVII – 
XVIII ст. становлять західноукраїнські рукописні 
апокрифічні збірники, у яких яскраво відобра-
жено процес формування української літера-
турної мови цього періоду. Створені на різних 
територіях Західної України, вони є й вагомим 
джерелом історичної діалектології. Проте обрані 
нами для дослідження пам’ятки ще не були 
належно розглянуті в мовознавчій літературі. 
Саме браком таких досліджень, присвячених 
системному аналізові західноукраїнських апо-
крифічних текстів, продиктована актуальність 
нашого дослідження. 

Окремі мовні особливості цих пам’яток (фоне-
тичні та граматичні) розглянуто в ряді публікацій 
С. Бевзенка [1], Д. Гринчишина [4], С. Перепелиці 
[14], М. Станівського [16]. Але не було належно 
визначено діалектних особливостей рукописів. 

Мета нашого дослідження полягає у виокремле-
нні й аналізі діалектних фонетичних рис мови ру-
кописних апокрифічних збірників XVII – XVIII ст., 
що походять з Буковини, Галичини і Закарпаття. 

1. Явище „акання”, тобто реалізація ненаго-
лошеної фонеми /о/ в голосному [а], українському 
вокалізму, крім частини говорів північної діа-
лектної групи, не властиве. Воно поширене ли-
ше на північній території лівобережнополіських 
та спорадично, головним чином, на північно-
східній території правобережнополіських гово-
рів. Виникло це явище внаслідок впливу біло-
руських говорів на суміжні з ними українські 
[10, с. 287]. 

Проте є в українській мові група слів, у яких 
наголошений етимологічний [о] змінився на [а] 
в усіх або принаймні в переважній більшості її 
говорів, напр.: багатий, гаразд, кажан, калач, 
хазяїн та ін. 

Староукраїнські пам’ятки звук [а] на місці 
етимологічного [о] засвідчують досить часто, 

починаючи з XV ст. Але в досліджуваних ру-
кописних збірниках XVII – XVIII ст. такої змі-
ни не відображено. Послідовно фіксуємо фор-
ми на зразок богатъ (ІР, с.52), гор"чостю (РБ, 
т. 1, с. 278) тощо. Виняток становить Борще-
вицький рукопис, у якому засвідчене написання 
багатый (Бр, т. 4, с. 16). Якщо припустити, що 
на зміну ненаголошеного [о] в [а] перед скла-
дом з наголошеним [а] в українській мові впли-
вали російські і білоруські акаючі говори, то 
наведені вище приклади дозволяють певною 
мірою погодитися з цією тезою. Адже південно-
західним говорам української мови, які не межу-
ють з російськими і білоруськими, така зміна, 
здебільшого, не відома. 

Це підтверджують і спостереження К. Гер-
мана. Учений зазначає, що зміна [о] > [а], зокре-
ма на дослідженій ним території Північної Бу-
ковини, охоплює тільки окремі слова, які утво-
рюють маргінальні ареали на території буко-
винських говірок з перехідними рисами до по-
дільських. Загалом же зазначена зміна „охоп-
лює тільки 5,6 % від загальної кількості форм. 
У решті форм голосний [о] не змінюється в [а] 
перед складом з наголошеним [а]. Це характер-
но для всіх гуцульських говірок, для буковинських 
з перехідними рисами до наддністрянських, де 
зберігається [о] перед складом з наголошеним [а]: 
колач, коч’ан, богач, ломиетие” [3, с. 83]. 

Часто в староукраїнських пам’ятках засвідчу-
ється написання манастырь замість монастырь 
(інколи трапляються навіть написання з у). Проте 
досліджувані пам’ятки зберігаєть усталеність 
цієї форми – у більшості випадків маємо на-
писання монастыр (ІР, с. 61), монастыра (ІР, 
с. 28), монастира (РБ, т. 4, с. 149) тощо відпо-
відно до грецького µοναστηρια. І тільки в Пере-
миському Пролозі фіксуємо форму манастыръ 
(ПП, т. 3, с. 10). Поширеність цього іменника в 
діалектному мовленні з [а], а також у давньору-
ських та староукраїнських пам’ятках пояснюють 
запозиченням його до староболгарської мови ус-
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ним шляхом з середньогрецької (с.-гр. µαναστηριον), 
а звідти до мови давньоруської доби, від якої 
успадкований українською [10, с. 290]. 

2. Занепад давньоруських зредукованих [ъ] і [ь] 
у слабкій позиції спричинився, як відомо, до 
скорочення кількості складів у тих словах, у 
яких раніше були ці голосні. Проте в деяких су-
часних слов’янських мовах, зокрема українській, 
скорочення кількості складів відбулося не лише 
внаслідок редукції [ъ] та [ь], а й втрати іншого 
голосного, що займав місце в абсолютному по-
чатку слова перед приголосними. У такій пози-
ції найчастіше втрачався ненаголошений [і].  

Вимову слів без початкового ненаголоше-
ного [і] успадкувала староукраїнська мова. У ру-
кописних апокрифічних збірниках також відобра-
жено це явище, яке пізніше закріпилося як нор-
ма української літературної мови, і насамперед 
стосується дієслова мати у різних формах:  
маешъ (С, т. 4, с. 25), маgмо (У, т. 4, с. 107; 
РК, т. 4, с. 160), мают (НДXVIII, т. 4, с. 282), 
дом мали (П, т. 2, с. 57), мала... "вити (Т, т. 2, 
с. 14), нg маючи потомства (К, т. 2, с. 54). І тіль-
ки зрідка фіксуємо інші слова, у яких позначена 
втрата початкового ненаголошеного [і]: грали 
(Тс, т. 1, с. 293), граючи (ІР, с. 29). 

У досліджуваному матеріалі слова, у яких 
початковий ненаголошений [і] не занепав, трап-
ляються значно частіше: имамъ (ІР(Ф), т. 1, с. 291), 
нg имал (РК, т. 2, с. 54), нg имh#шg (РБ, т. 1, 
с. 18), имhлъ (Бр, т. 4, с. 16), игралос# (ІР, 
с. 29), играша (С, т. 4, с. 37), играетъ (ОР, т. 4, 
с. 203). З одного боку, такі написання можна роз-
глядати як книжну правописну традицію, з іншо-
го, – як діалектну рису, адже в усіх гуцульських 
та більшій частині буковинських говірок ети-
мологічний голосний [і] на початку слова не 
втратився, а змінився в інші звуки, серед яких 
найпоширенішим є звук [ие]: иегра, иегла. 

3. Однією з діалектних рис південно-захід-
них говорів, репрезентованих у рукописних 
апокрифічних збірниках XVII – XVIII ст., є 
рефлексація звука [а]. 

У наддністрянських, буковинських, покут-
ських, східноволинських, надсянських та дея-
ких інших говорах південно-західної діалектної 
групи [а] в позиції після м’яких приголосних 
змінюється в [е], а часто й в [и], [і] або [ие], [иі], 
незалежно від походження [10, с. 293]. С. Бев-
зенко зазначає, що голосний [а] (як з етимоло-
гічного [а], так і з давнього [ę]) може перехо-
дити також в [еи], [іи] [2, с. 57]. 

Найпоширенішою в українських говірках є 
зміна [а] в [е], яку фіксуємо у більшості аналі-
зованих пам’яток, напр.: злато прgсти (Кр, т. 2, 

с. 87), Егvптgнинъ (Крх, т. 2, с. 395), паmgкu (ОР, 
т. 4, с. 203), нg в жgртахъ говорил (Др, т. 2, с. 62), 
клgнuтъ (РБ, т. 1, с. 1), клgнumїи (РБ, т. 4, с. 136) 
поряд із збереженням [a], напр.: оукл"кнuвши 
(Др, т. 2, с. 60).  

На відміну від поліських говорів – бази пів-
нічного наріччя української мови, де зміна не-
наголошених [ä] (<[ę]), [’а] > [е] відбулася ще 
за давньоруської доби, – у частині давньо-
руських говорів, що склали основу південно-
західного наріччя української мови, та в біль-
шості російських говорів цей процес проходив 
значно пізніше, вірогідно, з ХІІІ ст. і далі, тобто 
вже після встановлення кореляції приголосних 
за твердістю – м’якістю, завдяки чому зміна [а] > 
[е] стала можливою після будь-якого пом’якше-
ного приголосного. Як і в північному, в південно-
західному наріччі процес зміни [ä], [’а] > [е] не 
вийшов за межі тенденції й ніде не був про-
ведений з послідовністю фонетичного закону 
[15, с. 125]. 

Окрім зміни [а] > [е], відзначаємо також 
перехід [а] > [і] у рукописах С. Теслевцьового, 
І. Яремецького-Білахевича й Іспаському, напр.: 
нg лиший еh (Тс, т. 2, с. 124), проклинu (РБ, т. 4, 
с. 62), клинgт (ІР(Ф), т. 2, с. 160), клинgш (ІР(Ф), 
т. 2, с. 160), вhтрини (ІР(Ф), т. 4, с. 259). У руко-
писі І. Дашовського [і] передано через h: лhгаючи 
(РД, т. 4, с. 226). При цьому з погляду хронології 
зміна [а] > [і] є дещо пізнішою, ніж зміна [а] > [е]. 
К. Герман визначив таку послідовність цього 
процесу: [а] > [ае] > [е] > [еи] > [ие] > [і]: ч’ас > 
ч’аес > ч’ес > чеис > чиес > ч’іс [3, c. 269]. 
Ф. Жилко зазначив, що особливо виразно пере-
хід фонеми /а/ в [е], [и], [і] виявляється тоді, 
коли вона походить з [а] (< [ę]) [7, с. 54]. Учені 
пояснюють такі зміни пересуненням артикуля-
ції [а] в напрямку до переднього ряду і се-
редньо-високого піднесення під впливом попе-
реднього м’якого приголосного [2, с. 56-57]. До 
того ж перехід [а] в [е], [і] має зв’язок з на-
голосом. Так, К. Герман зазначає, що, зокрема, 
у гуцульських говірках „у післянаголошеному 
складі засвідчений голосний [і]: д’іеас’ік’, памн’ік’… 
У переднаголошеному складі гуцульських гові-
рок… вживаються паралельно звуки [ие], [і]: 
тр’иестие – тр’істие” [3, с. 55]. 

Рефлексація звука [а] передана і в інших 
писемних пам’ятках XVII – XVIII ст. із західно-
української території. М. Лесів відзначив цю 
фонетичну рису в галицьких віршованих дра-
мах XVII – початку XVIII ст.: оглgдал, чgстуешъ 
[11, с. 52]. У. Добосевич і Г. Чуба констатують 
таку ж рефлексацію в Учительних Євангеліях 
XVI – XVIII ст. з теренів Бойківщини та Лемків-
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щини: памgтавши, поклонgнg, вшgлgкыи [5, 
с. 11; 17, с. 10]. Особливо широко представлена 
рефлексація [а], як засвідчує Г. Шило, в ділових 
документах Ставропігійського братства й у Во-
линських книгах гродських: взgлисмо, гончgрgви, 
в памgть, взgла, дgсgтину, присgгали тощо 
[18, с. 48]. 

4. Занепад і вокалізація [ь], [ъ] у сполученні 
з плавними сонантами [r], [l] характеризувалися 
деякими особливостями в порівнянні з їх пози-
цією в сполученні з іншими приголосними. Від-
мінні і деякі наслідки їх зміни у сполученні з 
цими сонантами. 

У південних та південно-західних говорах 
мови давньоруської доби [ъ], [ь] після плавних 
[r], [l] у слабкій позиції занепали, а плавні со-
нанти зберегли складотворчу властивість. Втрата 
складотворочої властивості сонантів у цій по-
зиції зумовила появу після них голосного [ы] 
[10, с. 181-185]. 

У досліджуваних пам’ятках фіксуємо кілька 
рефлексів давнього [lъ]. Так, у рукописі С. Тес-
левцьового засвідчено сполучення [ли]: трgтgg 
"блико (Тс, т. 2, с. 69), ис того "блич’ка (Тс, 
т. 2, с. 69). Проте в цьому тексті наявна також і 
пізніша зміна, коли у слові яблыко звукосполу-
чення [лы] змінилося на [ло] під впливом фор-
ми родового відмінка множини яблок (із яблъкъ) 
[10, с. 187]: тоты "блока (Тс, т. 2, с. 69), "блокам 
быти (Тс, т. 2, с. 68). Звукосполучення [ло] за-
свідчуємо й у Сокольському рукописі: ^ "блок 
(С, т. 4, с. 31). 

Сполучення [ры] з [rъ] представлене у таких 
словах, як крывава# (Тс, т. 2, с. 227), дрыжыт 
(Тс, т. 2, с. 325), дрижu (РД, т. 4, с. 221), искры@ 
(ІР(Ф), т. 2, с. 259), ^крыетц# (ІР(Ф), т. 2, с. 262), 
^крыет (ІР(Ф), т. 2, с. 262), скры@ (ІР(Ф), т. 2, 
с. 259), скрыет (ІР(Ф), т. 2, с. 262), брыви (У, т. 3, 
с. 18) та ін. Фіксуємо й інший рефлекс давнього 
[rъ] – сполучення [ир]: оукыр’вавлgнаго (СтС, 
т. 3, с. 82). У рукописі С. Теслевцьового й Калу-
ському рукописі двома прикладами відзначено 
зміну давнього [rъ] на [ре]: единокревный (Тс, 
т. 1, с. 160), крgвним (Кл, т. 4, с. 67). Загалом 
для більшості карпатських говорів властиві спо-
лучення tret, tert, trыt, tыrt, trot, tlыt, tыlt, у яких 
„звук ы удержується, очевидно…, як ы пер-
вісного походження” [13, с. 60]. 

5. Досліджувані рукописні пам’ятки репре-
зентують зближення голосних [е], [и] в нена-
голошеній позиції відповідним написанням лі-
тер g або и, напр.: мgжи ных (У, т. 2, с. 333), 
мgжи... поколgни (К, т. 2, с. 54) // мgжg собою 
(Тс, т. 2, с. 347), мgжg людg (Тс, т. 2, с. 124), 

грhховъ... мgрскихъ (РК, т. 4, с. 159), абgс пришол 
(Т, т. 1, с. 260), во истgнu (Т, т. 2, с. 338), 
въсgдръжитил (Л, т. 2, с. 116) тощо. Таке взаємо-
наближення голосних у ненаголошеній позиції 
характерне для більшості говірок української 
мови, а також для сучасної української літера-
турної мови, хоч і не позначено на письмі. Од-
нак у Дрогобицькому рукописі засвідчене діа-
лектне наближення [е] до [и] в наголошеній 
позиції, порівн.: тhтки Елисавgdи (Др, т. 2, 
с. 63) і поишла до Елисавиdи (Др, т. 2, с. 63), 
попри те, що південно-західним діалектам більш 
властиве наближення в наголошеній позиції [и] 
до [е], що й спостерігаємо в діалектній формі 
числівника один, порівн.: едgн (Т, т. 2, с. 15), 
едgнъ лhс (УЛ, т. 2, с. 415), едgн аtгглъ (У, 
т. 2, с. 333), едgн в#зgн (Тс, т. 1, с. 164), gдgн 
другого (Кл, т. 4, с. 66) тощо. 

6. Західноукраїнські рукописні апокрифічні 
збірники XVII – XVIII ст. широко відобража-
ють зміну одних голосних звуків на інші. 

Ми вже вказували вище на рефлексацію го-
лосного [а]. Проте в аналізованому матеріалі 
часті випадки й заміни звуком [а] інших голос-
них. Найчастіше [а] виникає на місці [e], напр.: 
пgчарu (Тс, т. 1, с. 301; Тс, т. 2, с. 125), пgчары 
(Тс, т. 2, с. 70), дакто (Кр, т. 2, с. 95), даколи 
(Тс, т. 1, с. 264; Тс, т. 2, с. 67). Ця риса властива 
надсянським, східнокарпатським, середньозакар-
патським говіркам. Зміна [е] > [а] в останніх 
двох прикладах не фонетичного походження, а 
наслідок впливу словацьких говорів [8, с. 86]. 
Послідовно звук [а] замінює [о] у слові жод-
ний, напр.: жадного приносu (Тс, т. 2, с. 66), 
грhхъ жадgн’ (П, т. 2, с. 110), жаднїй чловgкъ 
(Бр, т. 4, с. 38), жадноg нgбgзпgчgнство (ПП, 
т. 3, с. 76), жадных слuг (Тс, т. 2, с. 129), жадgн 
живый (С, т. 4, с. 26). 

7. Однією з виразних рис південно-західних 
діалектів є ствердіння приголосних, зокрема шип-
лячих. Безсумнівні вияви депалаталізації шип-
лячих відображають уже староукраїнські па-
м’ятки XIV і XV століть (хоча орфографія па-
м’яток, як відомо, фонетичні зміни відбиває з 
певним запізненням). Але в сучасних українських 
говорах цей процес ще й сьогодні триває. Більш-
менш послідовно м’які шиплячі зберігаються в 
закарпатському, бойківському, гуцульському, 
покутсько-буковинському, надсянському, над-
дністрянському, західноподільському, середньо-
наддніпрянському, східнополтавському й степо-
вому говорах української мови [9, с. 151]. Так, 
наприклад, у багатьох південно-східних говорах 
зберігається м’якість шиплячих перед [а] з [ä] в 
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іменниках типу лоша, курча та в дієсловах тре-
тьої особи множини типу біжать, спішать: [ло-
ш’а], [курч’а], [леж’ат’], [сп’іш’ат’]. Очевидно, 
у цих випадках діє аналогія до іменників типу 
теля, орля та дієслів типу ходять, стоять. 

У досліджуваних пам’ятках XVII – XVIII ст. 
засвідчено також збереження м’якості афри-
кати [ч]. При цьому м’якість, як правило, по-
значається літерою ю після ч, напр.: чюдо (Д, 
т. 1, с. 20), чюдgса (Д, т. 1, с. 304; ПП, т. 3, с. 150), 
чюдgсы (Д, т. 3, с. 68), чюднw (Крх, т. 2, с. 396), 
прgчюдно (УЛ, т. 2, с. 410), чtлвчю (Д, т. 1, с. 22), 
чюв’ши (Д, т. 2, с. 244). М’якість інших шипля-
чих фіксуємо у словах: пьришьли (ІР(Ф), т. 1, 
с. 136), можь (Л, т. 2, с. 137), ч#ш# (Ру, т. 1, 
с. 255) та ін. 

У багатьох південно-східних та в північно-
лівобережних говорах зберігається м’якість ви-
мови [ч] при твердій вимові [ж] і [ш]: [ч’асто], 
[курч’а], [ч’исто]. Африката [ч’] зберігає м’я-
кість у багатьох карпатських говірках: богач’, 
ч’ас, кач’ка [6, с. 120] тощо. Це явище спосте-
рігає К. Герман у буковинських говірках, зазна-
чаючи, що „процес ствердіння шиплячих [ж], 
[ш] просунувся значно багато вперед у порів-
нянні з африкатою [ч], яка збереглася прак-
тично м’якою” [3, с. 283]. 

8. Західноукраїнські апокрифічні тексти фік-
сують два різновиди усічення слів – аферезу, 
тобто відпадання одного або кількох звуків 
початку слова, і синкопу, тобто випадання 
одного або кількох звуків у середині слова. 

Афереза в досліджуваних південно-західних 
рукописних збірниках переважно репрезенту-
ється енклітичними формами займенників: його > 
го, йому > му, порівн.: го носила мtты (У, т. 2, 
с. 339), сgрцg мu заплачg (Кр, т. 2, с. 75), гдg 
мu вола оуз"то (Др, т. 2, с. 63). Крім того, від-
падання початкових звуків наявне і в деяких 
іншомовних іменах, порівн.: им# Іwакимъ (Тс, 
т. 2, с. 65), ко Іwакїмu (П, т. 2, с. 58), Іwакvмg 
(П, т. 2, с. 58) і на им# Акимъ (Тс, т. 2, с. 65), 
Акvм’ идg (П, т. 2, с. 58).  

Синкопа [в] засвідчена, зокрема, в Керестур-
ському рукописі, де усічення зазнає прикмет-
ник святий: в тhли с#томъ (Кр, т. 2, с. 240), 
с#тuю милость (Кр, т. 2, с. 239). В Унґварсь-
кому рукописі випадає, як правило, голосний [о] 
у звукосполученнях [хот], [сох]: висхнgт морg 
(У, т. 2, с. 333), хтhли (У, т. 2, с. 393; Т, т. 1, с. 260), 
а також губний [в] у звукосполученні [хв]: 
захорhла (У, т. 2, с. 339). Приголосний [в] ви-
падає також в інших рукописних збірниках, 

напр.: хороба (РК, т. 4, с. 86), хоробы (РК, т. 3, 
с. 90), анh хороби (Др, т. 2, с. 61), хоробою (Тс, 
т. 1, с. 161), хорыми (ПП, т. 3, с. 114), хорого 
(РД, т. 4, с. 220), хорихъ (ІР, с. 66), хорuючий 
(РД, т. 4, с. 226), росхоровалъ (С, т. 4, с. 34). 

К. Герман вважає, що причиною усічення є 
„певні особливості саме усної розмовної мови, 
в якій ненаголошені голосні вимовляються з мен-
шим напруженням, з меншою чіткістю артику-
ляції. Ненаголошені голосні коротші в часі, ніж 
відповідні наголошені голосні” [3, с. 250].  

Вартим уваги є, на нашу думку, слово 
поб@жалъ (ІР(Ф), т. 1, с. 136) < поб@ждалъ 
(порівн. у контексті: и вс@ братї@ поб@жалъ 
на смgрть). Подібне спостерігаємо і в слові 
^рожgнїе (< ^рождgнїе) (тое дит#... ^ брата 
и ^ сgстры ^рожgнїе (ІР, с. 26)). Таке своє-
рідне явище синкопи виникло, очевидно, внас-
лідок намагання авторів деяких рукописних 
збірників усе ж уникати церковнослов’янських 
словоформ із звукосполученням жд, яких у 
пам’ятках є чимало. 

9. Для деяких південно-західних говорів (над-
дністрянських, східнокарпатських, покутсько-
буковинських, частини північнокарпатських і 
західнокарпатських говірок [2, с. 66]) харак-
терні звукосполучення [бj], [пj], [мj], [фj]. Вони 
засвідчені й в апокрифічних текстах на місці 
двофонемних сполук [бл’], [пл’], [вл’], [мл’], 
що розвинулися внаслідок сполучення губних 
приголосних з [j], напр.: пgрgмов"тъ (РК, т. 4, 
с. 84), мов"чи (Др, т. 2, с. 61; К, т. 2, с. 54; ПП, 
т. 3, с. 77), нgмов"тко (С, т. 2, с. 154), зароб"ти 
(Др, т. 2, с. 63), зараб#лъ (УЛ, т. 3, с. 20), хоч 
поряд вживаються і сполуки з вторинним [л], 
напр.: розмовл#ти (У, т. 2, с. 392), добрg вмов-
л#ючи (ІР, с. 65), ^мов’л#ти (Тс, т. 1, с. 162) тощо. 

У деяких говорах [j] може уподібнюватися 
попередньому приголосному. Так, у гуцульських, 
буковинських говірках маємо мн’есо, здороўл’е. 
Проте у нашому матеріалі такої діалектної 
зміни не зафіксовано, напр.: здоров# (ІР, с. 24; 
Тс, т. 1, с. 169), на здоровю (ПП, т. 3, с. 78). Отже, 
у збірниках не всі діалектні особливості зафік-
совані, що, безперечно, пов’язано із консерва-
тивністю орфографічної традиції. 

10. У досліджуваних апокрифічних збірни-
ках поширене явище заміни одних приголосних 
звуків іншими. Найчастіше у пам’ятках взаємо-
замінюються шиплячі й свистячі приголосні. 
Так, замість свистячих [с], [з] виступають шип-
лячі приголосні [ш], [ж] у словах: мишл"чи 
(Др, т. 2, с. 60), жичивъ (Др, т. 2, с. 62), Кашпgръ 
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(Т, т. 2, с. 14), нg uгашаючи (Т, т. 2, с. 14). 
Шиплячі замінюються свистячими в таких ви-
падках: сgрсть (УЛ, т. 2, с. 403), сgр’стю (Тс, 
т. 2, с. 108), стgрgзи с# (Тс, т. 2, с. 319). С. Бев-
зенко зазначив, що це явище спостерігається, 
хоч і не послідовно, у деяких південно-західних 
діалектах, зокрема в говірках польсько-україн-
ського пограниччя (в південно-західній частині 
наддністрянських, говірках Холмщини) [2, с. 71]. 

Привертають увагу кілька випадків заміни 
українського звукосполучення [хв] та звука [х] 
на [ф], що спостерігається в частині південно-
західних говорів української мови. Це явище 
засвідчуємо в кількох рукописних збірниках: во 
wгнgнних фолюшах [„хвилях”] (РБ, т. 4, с. 145), 
сtто фалgб’ноg (Тс, т. 2, с. 183), оуфватив’ши 
Вgнї#мина (Тс, т. 1, с. 173), волфъ (Тс, т. 1, с. 249), 
пuстили вол’фа (Тс, т. 3, с. 26), фостов (НДXVII, 
т. 4, с. 1322). Зауважимо, що в пам’ятках західно-
українського походження активне засвоєння 
значної кількості запозичених слів зі звуком [ф] 

викликало своєрідне явище, суть якого полягає 
в тому, що в живому мовленні відбувається за-
міна власного звука звуком іншомовним у зв’язку 
з частим його вживанням. Тому написання на 
зразок фала, фороба у пам’ятках є досить 
частими. К. Герман вважає, що вживання губ-
ного [ф] „зменшує функціональне навантаже-
ння приголосного [х]” [3, с. 183-184]. На пере-
хід [х], [хв] у [ф] у гуцульських говірках вказував 
також І. Панькевич, напр.: fustka, faλa [12, с. 188]. 

Отже, аналіз мови західноукраїнських апокри-
фічних збірників XVII – XVIII ст. засвідчив, що 
ці пам’ятки містять чимало мовних рис тих 
територій, на яких вони були створені. Руко-
писи репрезентують особливості південно-
західних говорів української мови. Тому ці 
пам’ятки є важливим джерелом не лише історії 
української мови, а й історичної діалектології, 
яка пояснює або й уточнює чимало явищ 
загальнонародної літературної мови. 
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ЖИВОМОВНА СТИХІЯ – СЕРЕДОВИЩЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ХХ ст. 

 

Сучасне відродження суспільного статусу ре-
лігії як атрибута української нації дає змогу мово-
знавцям вивчати українську релігійно-християн-
ську лексику, розвиток та функціонування якої 
тривалий час були поза увагою науковців. Нині 
питанню функціонування української конфесій-
ної мови, а саме „уцерковнення” української 
мови та перекладу Біблії рідною мовою, при-
свячені монографічні дослідження В. Німчука, 
написані дисертаційні праці з проблем релігій-
ної термінолексики С. Біблою, І. Бочаровою, 
Н. Піддубною, Н. Пуряєвою, Ю. Осінчуком та 
ін. Сучасних мовознавців цікавить семантико-
функціональний аспект слова як у Біблії, куль-
товому спілкуванні (Н. Бабич, С. Богдан, Л. Шев-
ченко, І. Павлова, Т. Мороз та ін.), так і поза 
конфесійним стилем (напр., М. В. Скаб, О. Сти-
шов, О. Каракуця, Є. Жерновей та ін.). Остан-
нім часом науковці звертають увагу на питання 
збагачення художнього мовлення конфесійно 
маркованими лексичними засобами (Т. Берест, 
Ю. Браїлко, І. Круть та ін.). 

Маловивченою залишається репрезентація 
релігійної лексики в українській лексикографії 
(окремі розвідки з цього питання належать 
М. В. Скаб, І. Черненко, Н. Вдовиченко та ін.). 
Вважаємо, що необхідність перегляду лексико-
графічного опису цієї лексичної групи визріла 
давно: попри стійку закріпленість слів на позна-
чення релігійно-християнських понять у мов-
ленні українців, яка не давала змоги в ХХ ст. 
повністю викинути їх з реєстру лексикографіч-
них джерел, досить часто словникові інтерпре-
тації семантичних структур багатьох з них були 
заідеологізованими чи поверховими. У своїй 
розвідці подаємо власні рекомендації для поглиб-
лення лексикографічних тлумачень релігійно-
християнських лексем. При цьому спираємось 
на дослідження мови літературних героїв, спри-
ятливої, як зауважував В. Виноградов, для з’я-
сування та розкриття „системи мовних засобів, 
вибраних письменником із загальнонародної 
мовної скарбниці” [3, с. 227]. Світотрактування 
письменників, як правило, відбиває менталь-
ність усього народу, його історичний досвід, 
національні риси тощо, а „стилістична майстер-

ність письменника обертається цілком у рамках 
історично усталеної мови і полягає у влучному 
комбінуванні того, що […] відкриває перед ним 
усталена мова в усьому багатстві, створеному в 
ній рідним народом” [1, с. 239]. 

Фактичний матеріал дозволяє констатувати 
необхідність: 1) доповнення дефініцій окремих 
слів у тлумачних словниках новими значеннями і 
стилістичними ремарками; 2) введення низки 
висловів до реєстру фразеологічних словників. 

Так, у мовленні літературних персонажів 
ХХ ст. активновживаним є переносне значення 
лексеми архангел, хоча тлумачні словники за-
свідчують лише пряме („У християнській релі-
гії − ангел вищого рангу” [8, І, с. 64]). Під впли-
вом соціальних чинників відбувається актуалі-
зація нового, незвичного значеннєвого відтінку, 
утвореного долученням до узуальної семи ‘стар-
ший (надійний) захисник‘ конотативної іронічно-
негативної ‘удаваність‘: − Знаєш, Надіє, я ні-
коли, нізащо не відійду від боротьби, хоч би 
мені загрожувала й петля… Ще поморочаться 
з нами архангели (У. Самчук); – Так чомусь в 
цій країні нарід називає всіх робітників НКВД й 
міліції − „архангелами”! (І. Багряний.). Спосіб 
контрастного змалювання послідовно підтри-
маний як змістом творів, так і окремими худож-
німи деталями, напр.: художній герой П.Загре-
бельного архангелом називає капітана з „дрюч-
ком”, тобто міліціонера. 

У словниковій статті лексеми ангел („2. пер., 
заст. Захисник або заступник; охоронець. 3. пер., 
заст. Про людину (перев. жінку), що відзнача-
ється красою чи добрістю, лагідністю або зро-
била чи робить кому-небудь щось гарне, при-
ємне” [8, І, с. 44]) вважаємо зайвою ремарку 
заст., тому що в сучасному діалогічному мов-
ленні вживання цієї лексеми для позначення 
‘помічника‘, ‘заступника‘ або жіночої ‘доброти‘, 
‘лагідності‘, ‘ласкавості‘, ‘вродливості‘, ‘безко-
рисливості‘, ‘вірності‘, ‘відданості‘ тощо є до-
сить продуктивним: …мої ангели-друзі висмику-
ють мене з кожного випадкового зближення 
(з народом. − А.К.)…− за цим спілкуванням, цим 
виходом назовні чаїться небезпека (Ю. Андру-
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хович); – Заспокойся, ангеле мій, − цар ніжно 
пригорнув до себе царицю (М. Стельмах); Була 
їм стара як великий ангол: тільки ними жила і 
для них була в неї думка і праця (В. Винниченко). 

Підтримуємо дослідників, які рекомендують 
виокремити значення „життя” у лексемі душа, 
оскільки часто замість „життя” у Святому Пись-
мі маємо „душа”, а в мові це позначилося й те-
пер [5, с. 95]. До речі, серед дванадцяти значень 
лексеми душа, запропонованих І. Огієнком, як 
зауважує М. В. Скаб, „життя” подане першим. 
Наведемо приклади функціонування такого зна-
чення в художній літературі ХХ ст.: – …лікаря 
в нас немає − теж війна забрала. І хай би все 
вона забирала, тільки не душу (М. Стельмах); − 
Боже! − скрикнула молодиця, починок випав з її 
руки, та й душа, здається, почала випадати з 
грудей (М. Стельмах); – А що беремо? Душу! І 
дітей! Якби хоч це вивезти! (В. Яворівський). 
Частіше значення „життя” стосується людей, і 
його передають фразеологізмами: мало душі не 
позбувся (М. Стельмах), прощатися з душею 
(М. Стельмах), згубити душі (Г. Косинка), ду-
шу витрусити (Л. Смілянський), душі витрясти 
(О. Гончар), душу вибити (В. Барка) та ін. Рід-
ше значення „життя” актуалізують у фрагмен-
тах опису життя будівель і, що прикметно, такі 
„образні” значення притаманні лише авторському 
мовленню: …машина …круто розвернулася біля 
двоповерхового, помпезного, але без власного 
обличчя і без душі будинку (В. Яворівський); 
…міг стати … тільки холодним і мертвим, як 
геометричне креслення, маревом порожнім, без 
душі, без тепла, мертвим домом (П. Загребель-
ний); Тепер, обнесена дротом, школа не була 
схожа на саму себе, наче з неї було вийнято 
душу (О. Гончар). Характерною особливістю 
більшості використань значення „життя” лек-
семи душа в художньому мовленні минулого 
століття є те, що їх об’єднує тема насильства, 
смерті, відсутності спокою, гармонії, простого 
людського щастя, як у попередніх прикладах; і 
лише зрідка душу у значенні „життя” вико-
ристовують для позначення позитивних емоцій: 
На неї (пляму. − А. К.) подивився Микола і за-
горівся шаленим бажанням „вставити в неї 
душу” (І. Багряний). 

Здійснюючи порівняльний аналіз концепту 
„гріх” в російській та італійській мові, Л. Па-
нова зауважує про слабкість лексикографічних 
визначень слова гріх, за яким закріплено лише 
‘провину‘ і не враховано такий важливий ком-
понент, як ‘стан‘ [див. 2, с. 95]. Підтримуємо 
твердження дослідниці про непросту семан-
тичну структуру означеної лексеми, тому що 

слово гріх та похідні словотвори з коренем -гріх- 
справді вказують на тривалі душевні муки лю-
дини за скоєне всупереч власній совісті або, 
навпаки, на свідоме неодноразове повторення 
аморальних учинків, що можна характеризувати 
як ‘стан‘: …гріх мучитиме (В. Яворівський); 
Люд погруз у гріховності, в обжиранні й обпи-
ванні… (З. Тулуб); Звикли мати справу з торго-
вельним гріхоплутством… (М. Стельмах). 

Тлумачні словники не фіксують зневажливо-
іронічних, розмовно-експресивних варіантів за-
гальних назв людей ісусик (від власної назви 
Ісус) та христошка (від Христос): В неділю тре-
ба буде скликати загальні збори та обмірку-
вати цю справу. От тільки мені оті ісусики 
…все діло псують, як би їх здихатися (П. Панч); 
„Христошками” в таборах звали сектантів, 
що були засуджені за свої релігійні переконання, 
але затято трималися своєї віри (Б. Антоненко-
Давидович). Лексема христошка словотвірно 
близька до лексеми христосик, за якою у слов-
нику закріплено значення „Про незлобиву, без-
вільну, далеку від життя людину” [8, ХІ, с. 149], 
проте наведений мікроконтекст із лексемою 
христошка містить нову інформацію – ‘активна 
життєва позиція‘, ‘наполегливість‘. 

Слово святоша („Те саме, що святе́нник і 
святе́нниця” [8, ІХ, с. 106], а святенник − „1. Бого-
мільна людина, яка суворо дотримується цер-
ковних обрядів. 2. Удавано-побожна, лицемірно-
праведна людина” [8, ІХ, с. 101]) зафіксоване 
тільки в переносному значенні для негативної 
характеристики людини: Сліпий! Невже ти не 
бачиш, що облудному святосі Порфирієві тре-
ба було невідкладним шлюбом з тобою при-
крити доньчин гріх і свій… (Б. Антоненко-Дави-
дович). Тому пряме значення, на нашу думку, 
варто подавати з ремаркою заст. 

Лексикографічні джерела вказують на один 
із синонімів лексеми ікона − богомаз як особ-
ливий вид ікони, намальованої малярем-іконо-
писцем [8, І, с. 209], „ремісничої роботи” [7, І, 
с. 641]. Однак у контексті У. Самчука, напри-
клад, очевидними є нагнітання експресії та вияв 
негативної оцінки у структурі лексеми богомаз, 
незважаючи на те, що словники не фіксують 
конотативного компонента: хоча образи у хаті 
Корнія та Марії (роман „Марія”) справді були 
ручної роботи („дутий київський образ”), та 
ніхто у творі богомазами їх жодного разу не 
називає. Тільки для їхнього сина Максима 
письменник з-поміж синонімічного ряду ікона, 
образ, боги, богомаз обирає варіант богомаз: − 
Знаєш що, старик! Вот бачу у тебе богомази 
вісять... Чи не варто їх послати у п’єску?... 
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Знахабнілий Максим використовує це слово 
для вияву глумливого ставлення до релігії, що 
стала сенсом життя його батьків. Як відомо, 
богомазом здавна називали ще й іконописця [8, 
І, с. 209], проте і це значення набуло негатив-
ного забарвлення. Герой І. Багряного, щоб не 
образити творця ікон, „обминає” слово бого-
маз: − То ви що… − він хотів сказати „і бого-
маз?”, але не сказав цього слова, а сказав після 
павзи інше: − „й богів малюєте”. Припускаємо, 
що виникнення такої конотації відбулося під 
впливом похідного нерелігійного значення лек-
семи богомаз – „2. Плохой живописецъ, маляръ” 
[6, І, с. 79], очевидно, підтриманого дієсловом 
мазати („2. розм. Те саме, що бруднити. 
3. зневажл. Невміло, погано малювати” [8 ІV, 
с. 595]): наявність негативних сем ‘поганий‘, 
‘нестаранний‘, ‘неумілий‘ у значенні лексеми 
мазати та семи ‘невміло виконана робота‘ лек-
семи богомаз і спричинили в період так званої 
ідеологічної переорієнтації суспільства появу 
конотативного значення омонімів богомаз. Тому 
навряд чи лексему богомаз можна залишати у 
словниках без відповідних поміток. 

Лексеми молитва, моління, молитися та ін. 
означають звернення людини до Вищої Сили та 
святих способом проказування молитви. Тлу-
мачні словники уточнюють семантичну ознаку 
‘для Бога‘ двома конкретизаторами − ‘прохання 
до Бога‘ і ‘подяка Богові‘ (молитися − „Звер-
татися до бога, до святих з проханням, подя-
кою; проказувати слова молитви” [8, ІV, с. 784]). 
Проте актуалізація останнього (‘подяка Богові‘) 
у мовленні художніх персонажів ХХ ст., як, до 
речі, і в „Словнику-довіднику з релігієзнавства” 
(Молитва − „1. Звернення священика або са-
мого віруючого до Бога, Богородиці, святих, ін. 
надприродних сил з проханням (виділення наше. – 
А.К.) про дарування блага, заступництво, від-
вернення зла” [10, с. 234]), відсутня: − Донечко 
моя, дівчино, до останнього подиху свого моли-
тимусь я зорями вечірніми й ранішніми, щоб 
обминуло тебе горе лихе і лихая поруга (О. Дов-
женко); Що ж вам принесе цей наділ, на який 
ви молитесь богу? (М. Стельмах); − В скількох 
хатах за нас молились! В скількох хатах нас 
виглядали! (О. Гончар). 

Не відображені словниками і похідні значе-
ння ‘благання‘, ‘захоплення‘, ‘звеличення‘ іме-
нника молитва, хоча насправді, за нашими 
спостереженнями, воно є навіть активнішим, 
аніж у дієслові молитися („2. Благати, дуже про-
сити. 3. перен. Захоплюватися ким-, чим-небудь, 
схилятися перед кимось, чимось // Дуже любити, 
обожнювати кого-небудь” [8 ІV, с. 784]):… з мо-

литвами звертались до дрібніших інстанцій 
(О. Довженко); Цілував землю. − Ти була запу-
щеним неужитком, кожна грудка була в оцих 
моїх пальцях… Тихий світ вислухав ту мо-
литву… (М. Яцків). 

Новими є деякі семантичні процеси, що сто-
суються переносного значення лексеми відмо-
лювати (-ся) „2. перен. Благаючи, відпроситися 
в когось” [8, І, с. 609], а саме: розвиток семан-
тичного ланцюга ‘просити Бога‘ → ‘просити 
когось‘ → ‘відпроситися‘ → ‘відкупитися‘. 
Наприклад, у Г. Косинки: …добре Гордійчи-
ному Петру одмолюваться − є за що, хай 
дякує богові, а такій нужді, як ми, нема за що, 
то… хай вибачає! 

За лексемою молити у словниках закріплено 
лише світське значення „Дуже просити, бла-
гати” [8, ІV, с. 784], хоча художні тексти фік-
сують ще й релігійне „заст. Проказувати мо-
литву для присутньої людини”: − На сковороді 
на гарячій будеш сидіти, чорну смолу будеш 
пити… − Ну, моліть… Мати… проказує мо-
литви. Плаксивим голосом повторює він за 
матір’ю … (С. Васильченко). Так само пропу-
щено лексикографами релігійна лексема обмо-
литвити, яку М. Стельмах, наприклад, вживає 
у значенні „заст. Освятити що-небудь, прока-
зуючи молитву”: Не сьогодні-завтра треба 
обмолитвити поля…, відображаючи при цьо-
му ритуал, який бере початок з язичництва, а у 
християнстві представлений багатьма церковно-
обрядовими дійствами, що передбачає Боже благо-
словення та захист від нечистої сили (обкурю-
вання святим зіллям, молитви) [4, с. 100]. 

У художній літературі для творення яскра-
вих метафор нерідко залучають лексему ака-
фіст („У християнській богослужебній літера-
турі − особливий вид молитовно-хвалебних 
пісень на честь Христа, Богородиці й святих” 
[8, І, с. 26], який „виконується всіма молільни-
ками стоячи” [10, с. 19]). З метою передавання 
іронічно-негативної оцінки деяких вчинків лю-
дей письменники нейтралізують традиційно-
позитивний емоційно-експресивний компонент 
означеного сакралізму: із залученням сем ‘не-
сідальне‘, ‘урочисте‘, ‘повчальне‘ акафістом 
називають, напр., зачитування вироку перед 
стратою (Йому помогли звестися автоматчики 
під „акафест”, що його, як добрий дяк, висо-
ким голосом вичитував Терешко… (У. Сам-
чук)); адресований небажаним особам гімн 
(Вставай, проклятий, заклеймьоний”. Це ж як 
треба розуміти − молитва їхня до анцифриста 
чи акафіст сатані? (Б. Антоненко-Давидович)); 
настирливі повчання (…до Віри потихеньку всту-
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пив Ганс та почав свій акафіст. Що вони, 
мовляв, думають? (У. Самчук)). 

Автори тлумачних словників одностайні в 
роз’ясненні переносного значення лексеми хре-
щення, акцентуючи на семі ‘початок серйозного 
випробовування‘, що походить від семи ‘поча-
ток прилучення до християнства‘ („Хреще-
ння… перен. Перше (підкреслення наше. – А.К.) 
вирішальне випробовування в якійсь справі, в 
якійсь галузі діяльності” [8, ХІ, с. 143]. Однак, 
як свідчить досліджуваний матеріал, у деяких 
переносних актуалізаціях відбулося розщепле-
ння семи ‘початок серйозного випробовування‘ → 
‘серйозне випробовування‘: А німець тікає − 
конем не догнати. − В горах зачепиться. − Знов 
буде хрещення. − Буде, ой, буде!.. Нам тепер весь 
час від хрещення до хрещення (О. Гончар). 

Лексемою хрестити О. Кобилянська озна-
чує не ‘здійснювати обряд хрещення‘, а ‘пра-
цювати священиком‘: Тоді я лікарювала би, а ти 
хрестив би, працював культурно. Очевидно, це 
значення утворене таким чином: ‘здійснювати 
обряд хрещення‘ → ‘здійснювати християнські 
обряди‘ → ‘працювати священиком‘. Правда, 
ми припускаємо, що таке значення може мати 
лише регіональний характер. 

Прямі використання лексем вихрестити (-ся), 
перехрестити (-ся) та їхніх похідних, за словни-
ками, реалізують значення ‘перехід до христи-
янської віри‘: − Він же бусурман був, а потім 
ігуменша таки вихрестила його (О. Гончар); 
…перехрещений з єврея (П. Загребельний). 
Переносні вживання кардинально модифікують 
сему ‘перехід до християнської віри‘ ← ‘перехід 
з християнства до іншої віри‘ ← ‘входини до 
нової організації‘, як у наступному прикладі: − 
А їх, тих комсомольців, хтось вихрещує?.. − Нема 
такого попа. Як хочеш у комсомол − скидай із шиї 
хреста та й записуйся до спілки (В. Міняйло). 

Є необхідність в уточненні одного з пере-
носних значень лексеми причаститися – „жарт. 
Те саме, що пригощатися 1.” [8, VІІІ, с. 95] (При-
гощатися. 1. Споживати те, чим пригощають 
(при зустрічі, в гостях і т. ін.)” [8, VІІ, с. 599]), 
оскільки абсолютно всі проаналізовані актуалі-
зації значення ‘пригощання‘ передбачають ужи-
вання алкогольних напоїв (за християнським 
обрядом, причастя – „частування віруючих хлі-
бом і вином” [10, с. 287]: А що чарка, як відомо, 
любить пару, то скоро наші горлянки знову 
причастилися (Є. Гуцало); Сенька Клюй котив 
барило з горілкою… Причащалися перші попи 
(О. Копиленко); Не раз налітала на собор ще й 
„безвладна влада”, гуляйпільська анархія, без 
попа причащаючись вином із золотих церков-

них чаш (О. Гончар); − Добрий день, сину!.. − 
Який я тобі син? По богослужіннях не стов-
бичу, до сповіді не йду, а причащаюся тільки в 
закусочній (І. Чендей); … почали причащатись 
чортовим зіллям (М. Стельмах) і т. д. 

У словникових статтях лексеми причастити 
відсутнє ще одне жартівливе переносне значе-
ння „бити, шмагати кого-небудь”: − Я прийшов, 
аби ви мене висповідали, і причастили! Правда, 
я нині уже і їв, і пив… − коли так, тебе можна без 
сповіді причастити по хребті буком (І. Чендей). 

Значенням „лаяти кого-небудь, вичитувати” 
[8 ІХ, с. 549] словники характеризують лише 
сповідати, хоча фактичний матеріал констатує 
його і у лексемі сповідь: Христя Мартинова, 
то, чуєте, вже гостріша. У тієї язичок, і Ма-
рія не раз переслухала сповідь. (У. Самчук). 

Поховальний обряд – це, перш за все, ряд 
релігійно-культових дійств за участю свяще-
ника: панахида − церковна служба по помер-
лому [8, VІ, с. 42], поминки − обрядовийобід за 
упокій померлого після похорону або в день 
річниці його смерті, супроводжуваний молит-
вами [8, VІІ, с. 121], тризна – те саме, що по-
минки [8, Х, с. 257]. Зауважимо, що світські та 
релігійні словники тлумачать тризну по-різ-
ному: у СУМ, як ми уже згадували, це поминки; 
у релігієзнавчих джерелах − перш за все, цер-
ковна відправа [10, с. 362]. Мабуть, обидва 
роз’яснення не можна вважати повними з огля-
ду на використання аналізованої лексеми в ху-
дожньому мовленні, наприклад, О. Довженком: 
Було в цій тризні на могилі, на окривавленій 
землі… щось величне, де тризна − „відправа”; 
Через три дні тризна − обід, де тризна − 
„поминальний обід”. 

Потребує серйозного лексикографічного ви-
вчення і багатющий фразеологічний матеріал з 
релігійно-християнською лексикою. Наведемо 
приклади лише декількох стійких словосполу-
чень, не залучених до словників [див. 9]: запи-
сатися у святі – „вважати себе праведником” 
(− Не курю, не п’ю й не матюкаюся… − У святі 
записався? (Ю. Мушкетик)); жити черницею – 
„жити самітно, без чоловічого товариства” (Чи 
заради чого б ото з її темпераментом мала 
жити черницею? Та з її вродою! Охочих, десь, 
певно, не бракувало! (А. Головко)); стояти / 
опинитися на паперті (церковній паперті)/ 
іти на паперть (церковну паперть) – „стати 
жебраком / жебрачкою” (Як я тямкую, Кате-
рино, тобі в світі йти нікуди. Хіба що на цер-
ковну паперть, так то ж. Замерзнеш десь під 
тином. Дитяти шкода… (Ю. Мушкетик)); хоч 
за ікону клади – „про вродливу людину” (Та-
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кого красного, що хоч за ікону клади (Р. Федо-
рів)); єлей на рани − „що-небудь приємне після 
негараздів (Скажи йому щось заспокійливе… − 
Єлей на рани (П. Загребельний).); ладаном хва-
ли обкурити – „висловити нещиру похвалу” 
(Хіба поступився б уже не вперше, коли треба 
перед сяким-таким кадильницею махнути, ла-
даном хвали обкурити? (І. Чендей)); дітей не 
хрестити з ним (нею/ними) – „не мати справи з 
ким-небудь” („Та не дітей же тобі з ним хрес-
тити”,− дорікає собі в думці Богдан (О. Гон-
чар)); не без гріха − „про людину, яка має якісь 
провини” (Я й сама не без гріха, бо така 
робота, − закінчуючи виступ, сказала буфет-
ниця Настя (Є. Гуцало)); не на гріх (щось ро-
бити) − „сумлінно” (Ми не на гріх працювали! 
(О. Кобилянська)); грішити на когось / щось − 
„бути несправедливим до когось, чогось” (Я, 

Богдане Васильовичу, за мир. А коли ви грішите 
на мене, то хоч за компроміс (М. Стельмах); − 
От скажіть, пане Холоденко, коли ви більше мали 
хліба − в колгоспі чи в своєму господарстві? − 
У своєму господарстві. − І ви не грішите на 
колгосп? (М. Стельмах) та багато інших. 

Звичайно, наші рекомендації не претендують 
на вичерпність ні щодо коментарів, ні щодо 
обсягу залучених лексем. Зрозуміло одне: репре-
зентація релігійно-християнської лексики в укра-
їнській лексикографії потребує скрупульозного 
вивчення, бо живомовна українська стихія, не-
зважаючи на довготривале намагання держави 
у ХХ ст. табуювати релігійну сферу україн-
ського народу, зуміла не тільки зберегти пра-
давній пласт лексики, але й виплекати на його 
ґрунті нові лексичні значення, необхідність вне-
сення яких до словникових статей є очевидною. 
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A LIVING LANGUAGE AS A MEANS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT  
OF UKRAINIAN RELIGIOUS VOCABULARY IN THE 20TH CENTURY 

 
The author continues to explore how Christian liturgical lexemes function in the 20th century literary 

discourse. The present article presents an insight into the enriching  of inner lexico-semantic setup of 
liturgical realia names with the meaning, both traditional and innovative ones.  

Key words: lexeme, seme, seme actualization, seme nuclear, notion periphery. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 160

Ігор Грималовський 
 
УДК 811.161.2’38 
ББК 81.411.1-0 

 
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ПОЕЗІЇ  

XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ 
 

Українська духовна поезія XVIII – початку 
ХІХ століть – яскрава сторінка в історії вітчиз-
няної культури, одна з основних підвалин, на 
яких постала „Енеїда” І. Котляревського і, від-
повідно, нова українська літературна мова. Ос-
новною формою функціонування зазначеного 
жанру були співаники – невеликі рукописні збір-
ники, до яких їхні власники записували і свої 
твори, і ті, що були їм до вподоби. „У кінці 
ХVІІ віку, – пише В. Перетц, – на Україні фор-
мується особливий тип письменника: далекий 
від принципових суперечок, релігійних і полі-
тичних, не претендуючи на широку популяр-
ність…, автор-обиватель у вільні хвилини за-
повнює свою записну книжку нехитрими вір-
шами та прозовими замітками, різного роду ви-
писками із прочитаних друкованих та рукопис-
них книг” [13, с. 140]. Велику кількість таких 
збірників опублікували і описали І. Франко, 
М. Грушевський, В. Гнатюк, М. Возняк. Внесок 
останнього у пошук і дослідження джерел, що 
містили духовні пісні, є особливо вагомим. Спі-
ваники були об’єктом наукового зацікавлення 
П. Житецького, В. Щурата, а також російських 
дослідників В. Безсонова та В. Перетца. Нега-
тивним у дослідженні співаників, що містили 
духовну поезію, є те, що вчені звернули увагу 
на них лише на початку ХХ століття, коли ве-
лика частина матеріалу була вже втрачена [2, с. 3]. 
Якщо б вивчення (або принаймні системати-
зація) співаників ішло паралельно з їх розпов-
сюдженням, то станом на сьогодні вони були б 
повноправним джерелом історії української куль-
тури. „Рукописні збірники пісень мають для нас 
велику цінність не тільки тому, що в них зна-
ходимо художні твори, а й тому, що це перекон-
ливі документи, які засвідчують багатство змісту 
духовного життя наших предків, розкривають 
їх поетичний світ, естетичні смаки, до того ж – 
давні записи пісень є цінними документами для 
мовознавців, фольклористів, літературознавців, 
істориків та етнографів”, – писав літературо-
знавець Г. Нудьга [12, с. 107]. Доповнюючи на-
ведену тезу, зазначимо, що для мовознавців 
кожен вірш у співаниках, не залежно від його 
художньої, історичної чи естетичної вартості, 
завжди є актуальним матеріалом. 

Зібраний і опрацьований нами фактичний 
матеріал дає підстави для висновку, що для 
пересічних українців XVII – XVIII розрізнення 
мов проходило на рівні „сакральне – буденне”. 
Наші спостереження доводять, що у господ-
ських, богородичних та піснях на честь святих 
переважає слов’яноруська мова, а покаянні піс-
ні створені як „простою”, так і народнорозмов-
ною мовою. 

Добру слов’яноруську мову аналізовані тво-
ри містять там, де переповідають сюжети з Біб-
лії. Наводимо приклади: Весь Іерусалимъ потра-
сенъ бываше / Егда вышных хоров Царъ в онъ 
приижджаше (УРА, Х, с. 327). Іоакімъ со Анною 
во законh живяху, / Обладахъ всhми звhрми 
нhмыми, / Царь быхъ поставленъ владhти ими 
(УРА, Х с. 465). Изъ устъ младенецъ приялъ еси 
хвалу, / Скланяху низу свою главу, / Глаголаху: 
осанна, / Благодать тебh данна, / Всhхъ цару 
(УРА, Х, с. 454). 

Як зауважує Ю. Шевельов у праці „Пролеґо-
мена до вивчення мови та стилю Г. С. Сковороди”, 
„На сьогоднішній стадії досліджень усі мірку-
вання про церковнослов’янські складники його 
(Сковороди. – І. Г.) мови неминуче імпресіоніс-
тичні і часто суб’єктивні. …Церковнослов’янізми 
у Сковороди наявні не тільки в його біблійних 
цитатах, а ті з них, що не походять із цього 
джерела, як правило не становлять індивідуаль-
ного поетового набутку: як правило, вони просто 
невід’ємна частина російської мови XVIII сто-
річчя і, отже, не виконують ніяких функцій” 
[18, с. 405]. Аналізовані нами твори також напи-
сані приблизно у той самий період, коли жив і 
творив Г. Сковорода, і тому ми вважаємо, що 
„статус” церковнослов’янізмів у них аналогічний. 
Ці слова не мають жодного стилістичного на-
вантаження, а є природними у біблійних цита-
тах та парафразах, адже до Святого Письма 
у той час, як відомо, українці прилучалися 
виключно за посередництвом церковнослов’ян-
ської мови. За твердженням Ю. Шевельова, 
думати й говорити цитатами з Біблії було при-
родно і для Г. Сковороди, і для його слухачів 
[18, с. 397]. Ця теза, безперечно, стосується 
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авторів та читачів української духовної поезії 
XVIII – поч. XIX ст.  

Наш фактичний матеріал свідчить, що твори, 
написані слов’яноруською мовою, все ж таки не 
були позбавлені українських елементів. При-
чина такої тенденції у тому, що автори віршів 
спілкувалися і мислили тогочасною народно-
розмовною мовою. Наводимо приклади таких 
текстів: Дhвица же, пришедши, цару (Іроду. – І. Г.) 
лестми рече: / Дажд ми, отче мой, чего ся мнh 
хоче (УРА, Х, с. 446). Агнецъ Божій… откры-
ваетъ таемницы (УРА, Х, с. 483). Прійдhмъ, 
прійдhмъ до шопи (ГВГ, с. 7). (Богородице. – І. Г.) 
даждъ услишати гласъ твой вдячній (УРА, ХІ, 
с. 499). У деяких досліджуваних віршах засто-
совано прийом, коли поруч розташовані україн-
ський та церковнослов’янський варіанти одного 
і того ж слова. Робили автори так, вважаємо, 
для того, щоб розтлумачити своїм читачам 
значення не зовсім зрозумілих слів. На нашу 
думку, такий факт може також свідчити про те, 
що церковнослов’янська (слов’яно-руська) мова 
уже не могла достатньою мірою задовольняти 
духовні потреби українських вірян. Наводимо 
приклади (церковнослов’янські елементи виді-
ляємо жирним шрифтом, українські – підкрес-
люємо): Въ началh було слово / У Бога бh го-
тово (Ферл., с. 15). (Богородице. – І. Г.) от все-
го злого, проклятого / Нас борони и сохрани 
уся чловеки (УРА, Х, с. 411). И кто ти (Смерте. – 
І. Г.) дав оружиє / Убивати, кто лиш жиє? / 
… Дем собh зброю найшла? (УДВ, с. 83). І 
Адам бо вhмъ в пеклh тое днесь спhваетъ / 
Ґди самъ Христосъ от ада южъ днесь его 
визволяетъ (Мирон, с. 120). Сердечне волаемъ, 
тя, Дhво, взиваемъ (Сп. Гр., с. 40). Ківотъ 
благодати, ти, Пречиста Мати, / В Тя слово 
велися, с Тебе воплотися (Б., 1790, № 84). 
Іисуса єдинаго маю надhю, / Вhру, надєжду, 
любовъ имhю (Ферл., с. 53). 

В окремих віршах ми відшукали фрагменти, 
написані доброю, близькою до сучасної, укра-
їнською мовою. Переважно це, як зазначалося 
вище, покаянні пісні або ж ті, що не стосуються 
біблійної історії. Мова цих творів – та, яку 
тогочасні українці використовували в повсякде-
нному спілкуванні. Наводимо приклади текстів: 
Не хотячи, мушу вмерти, а суда боюся (УРА, 
ХІ, с. 551). Скажи, смерте, кто тя вродивъ, / 
Таку страшну на свhтъ сплодивъ? И хто тобh 
дає знати, / Кому треба умирати? (УДВ, 
с. 83). Нехай на той час ратунку дознаю: / Всю 
мою надhю в тебh (Богродице. – І. Г.) покла-

даю (Сп. Гр. с. 43). У небh волаютъ, пhснь 
тебh спhваютъ, / Радуйся, Матко Божа, тебе 
величаютъ (Сп. Гр. с. 25). Крикнув на войско 
турецкій баша: / Вси ми погибли, недоле наша. / 
Стрhли назадъ ся вертають / И нас самихъ 
забиваютъ, / Що я такого бачу дивного? (УРА, 
ХІ, с. 517). Свhтъ – великая зрада (Сп. Гр., с. 42). 

Деякі твори містять діалектизми різних рів-
нів. Наводимо приклади: Интереса свhта сего / 
Прилhжно пилую его (Ферл., с. 50). (Люципер. – 
І. Г.) в рукахъ погаръ тримаетъ / И всhхъ грhш-
нихъ… хощетъ напоити (УДВ, с. 75). Солотъ-
кий мой няньку! Перестань плакати (УДВ, 
с. 93). Что мам отповhсти, кеть ся ужъ такъ 
стало (УДВ, с. 98). (Смерте. – І. Г.) Не дбаешъ 
ничь на роки чловека старого, / Пни на рос-
кошh хоть май молодого (УДВ, с. 98). Небо, 
росу испусти, / Земля, травовъ прорасти (УДВ, 
с. 142). Ци не плохий розумъ сталъ ся, / Же в 
чужину ємъ загналъ ся? (УДВ, с. 71). Пустю 
его (Ісуса – І. Г.) вам (Ферл., с. 24). Якъ убогий 
вмерти муситъ, / Так богат ся не віткупитъ;/ 
Ани втече, ани віплаче. / Владика ся не 
вімолитъ (УДВ, с. 84). 

В „Угро-руських духовних віршах”, опублі-
кованих В. Гнатюком, ми натрапили на своє-
рідний приклад. Тут два варіанти однієї і тієї ж 
поезії, у першому з яких наявні діалектизми, а у 
другому – їх загальновживані (на той час) від-
повідники. Вважаємо, що таку заміну було здійс-
нено для того, щоб вірш був зрозумілим на усій 
території України, а не лише у певному її ре-
гіоні. Наводимо тексти: (Мамо. – І. Г.) сокоти-
лась мене якъ въ день, такъ и въ ночи / И варо-
валась ня от огня и воды, / А я жаденъ хосенъ не 
учинилъ тебh (УДВ, с. 92). Дозиралась мене як 
у день такъ и в ночи / И обганялась (очевидно – 
одганялась. – І. Г.) мя от огня и воды, / А я 
жадный хосникъ не въчинила тобh (УДВ, с. 93). 

Слово хосен „користь” не було замінене з 
тієї, вважаємо, причини, що воно на той час не 
було вузькотериторіальним. 

Рукописні співаники були достатньо поши-
реними серед народних мас, але їхнє хаотичне 
розповсюдження мало як позитивні, так і нега-
тивні тенденції. Останні виявляються у тому, 
що переписувачі часто на свій розсуд вносили 
до тексту не завжди виправдані зміни; для окре-
мих виразів, які не вдавалося відчитати, еквіва-
ленти підшукувалися навздогад; незрозумілі іншо-
мовні слова замінювалися близькими за звуча-
нням (але не за семантикою) українськими. Пере-
лічені „правки” призводили до „затемнення” зміс-
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ту окремих творів. Наприклад: (Божа Мати – І. Г.) 
Главу стерла Люциперу, свьдчимъ cтопою, / 
Которого повидьль Богь стерти ногою. / К По-
чаеву приведенній / От моці братъ свобожде–
нній, / Всь то признаемь (УРА, ХІ, с. 519). (Незро-
зумілий зміст усього контексту). (Грішники – І. Г.) 
наполнятся глудомь многимь (УДВ, с. 77). Оче–
видно, за текстом потрібно „блудомь”, але при 
переписуванні через недогляд ця лексема помил-
ково була замінена на „глудомь” (пол. głód „голод”). 

Наступні приклади, вважаємо, найперекон-
ливіше ілюструють вищеописану тенденцію. В 
одному зі співаників, опублікованих М. Возня-
ком, знаходимо таке речення: Дисциплины сго-
товано / Крест и гвозди поковано (УРА, ХІ, 
с. 534). У тексті, який подає В. Гнатюк, цей при-
клад трансформований таким чином: Десница 
плинъ зготована, / Барзо гвоздями покована 
(УДВ, с. 173). Переписувачеві співаника, мабуть, 
не було відомим латинське слово „дисципліна” 
і він замінив його церковнослов’янськими, що 
зробило текст зовсім не зрозумілим. Як бачимо, 
у вищенаведеній ілюстрації лексема „дисцип-
ліна”, вжита у формі множини, є, на відміну від 
становища у сучасній мові, конкретним іменни-
ком. У „Етимологічному словнику української 
мови” вказано, що „лат. disciplina” (вчення, вихо-
вання, дисципліна, звичаї) утворено від disciplinus 
„учень, послідовник”, пов’язаного з *discipere 
(< * dis – capere) „схопити, зрозуміти, утворе-
ним за допомогою префікса dis роз- від дієслова 
capere „брати, захоплювати” [8, с. 78-79]. Зважа-
ючи на подане тлумачення, припускаємо, що у 
цитованому тексті слово „дисципліни” має по-
хідне з класичної латини конкретне значення 
„петлі, окови”, яке було первинним, а з нього зго-
дом розвинулося наявне в сучасній українській 
мові вторинне, абстрактне. 

У віршах, опублікованих В. Гнатюком, знахо-
димо ще такі видозміни вищенаведеного при-
кладу: Орудие сготовано, / Крест і гвозди по-
ковано (УДВ, с. 167). Южь окрутне сготовано, / 
Крест и гвозди поковано (УДВ, с. 168). Є дос-
татні підстави стверджувати, що перший текст 
переписувала людина високоосвічена, котра змог-
ла підшукати для слова „дисципліни” більш 
зрозумілий відповідник. Переписувач другого 
тексту був, очевидно, ближчим до польської 
мови, тому, не зумівши розтлумачити слова 
„орудия”, замінив його близьким за звучанням 
польським виразом „юж окрутне”. 

За спостереженням М. Возняка, зміст бага-
тьох збірників не збігався зі вченням уніат-
ського духовенства або й християнства взагалі 

[4, с. 364], і, очевидно, саме тому в кінці ХVІІІ ст. 
гостро постала проблема систематизації і впо-
рядкування рукописної літератури, яка, на дум-
ку М. Грушевського, давала уявлення про літе-
ратурні й естетичні смаки тогочасних людей і 
„була об’явом духовного життя” [7, с. 25]. Таку 
місію взяли на себе монахи-василіяни Почаїв-
ської лаври, видавши у 1790 році антологію 
духовної пісні „Богогласник”. Основу цієї кни-
ги склали пісні із рукописних співаників. Част-
ково ввійшли туди українські твори, що були 
надруковані (переважно латинкою) у додатках 
до польських і церковнослов’янських молитов-
ників, а також ті, які були включені до збірки 
„Гора почаївська”, виданої у 1742 році [9, с. 45]. 
Укладачі „Богогласника” ставили собі за мету 
зібрати духовні пісні і подати „в такім виді, 
щоб їх можна було співати і в церкві, і в часі 
релігійних обходів” [4, с. 364]. В. Сулима у пра-
ці „Біблія і українська література” стверджує, 
що антологія була видана як протидія творам 
світського характеру (особливо віршам), які 
були сповнені ідей критицизму і волелюбства 
[14, с. 150]. 

Опрацьований нами теоретичний матеріал по-
казує наявність різних поглядів на редакторську 
роботу укладачів „Богогласника”. Самі упоряд-
ники у „Передмові” констатують, що у процесі 
відбору вони відкидали „худо и неискусно 
составленныя” твори і ті, до яких неможливо 
було відшукати мелодію, а вірші, у яких від 
багатократного переписування втратився зміст, 
доопрацювали або й створювали майже заново 
[Б., 1790; Передмова]. М. Грушевський і М. Воз-
няк у поглядах на редагування „Богогласника” 
солідаризуються з його укладачами [7, с. 30; 4, 
с. 366]. І. Франко у праці „Історія української 
літератури” на основі порівняння антології з 
рукописними збірниками, які передували їй, 
робить висновок, що редагування було значно 
масштабнішим, аніж зазначено в „Передмові”. 
Полягало воно в тому, що монахи давали з пев-
ними правками або й узагалі вилучали твори 
православних авторів (Д. Туптала, Г. Сковороди), 
а вірші, складені народною мовою, „підганяли 
під церковщину” [16, с. 327-328]. Схожу тезу 
знаходимо у праці І. Франка „Южнорусская 
литература”, де автор стверджує, що укладачі 
„Богогласника”, редагуючи пісні, намагалися 
згладити сліди їхнього православного походже-
ння [17, с. 117]. Н. Мирович вважає, що уніат-
ські монахи редагували твори для „Богоглас-
ника”, наслідуючи набожні польські пісні і за 
їхніми зразками [11, с. 49]. 
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 Надто категорично про редагування духов-
ної антології висловився М. Грицай, який писав, 
що монахи, „відбираючи… вірші, підганяли їх 
ідейне звучання під уніатську ідеологію, ви-
травлювали з них яскраво виражені соціальні мо-
тиви, замінювали їх єлейно-релігійними [6, с. 40]. 
Цитована праця написана у 70-і роки ХХ сто-
ліття, тому різкість і тенденційність пояснюємо 
тим, що автор був змушений виконувати тоді-
шні ідеологічні настанови. 

Зовсім по-іншому, ніж у названих працях, – 
виважено, об’єктивно і без конфесійної заанга-
жованості – підходить до оцінки редагування 
„Богогласника” І. Франко у дослідженні „Ду-
ховна й церковна поезія на Сході й Заході”. 
Учений зауважує, що хоча антологія є уніат-
ським виданням, проте „мішання та перехрещу-
вання супротивних течій бачимо тут на кож-
ному кроці. Твори письменників православних 
містяться тут сумирно обік творів єзуїтських… 
побіч пісень у язиці церковнослов’янськім ба-
чимо тут пісні в язиці народнім руськім, поль-
ськім і латинськім, а деякі з найкращих пісень 
руських написані поляками” [15, с. 143]. 

Cлід зазначити, що „Богогласник” був дуже 
популярним по всій Україні і навіть за її 
межами. Книгу видавали 19 разів: 1790, 1805, 
1825 рр. – у Почаєві; 1850, 1866 рр. – у Львові; 
1884, 1885 рр. – у Києві; 1894, 1900, 1903 рр. – 
у Холмі; 1900, 1902, 1908 рр. – знову в Почаєві; 
1900, 1902, 1905 рр. – у Петербурзі; 1934, 1935, 
1968 рр. – у Варшаві, причому уніатськими 
були тільки п’ять перших видань, усі інші – 
православні [5, с. 123]. Про великий вплив 
„Богогласника” на свідомість православних 
вірян, незважаючи на те, що уніати не дуже 
прихильно ставилися до останніх, писав Н. Ми-
рович [11, с. 3]. 

М. Возняк зазначав, що ще до виходу „Бого-
гласника” духовні пісні складалися і були попу-

лярними по всій Україні безвідносно до конфе-
сійної належності території [3, с. 319]. У статті 
„Дещо про великодні вірші і їх творців” цей же 
учений оприлюднює факт що дві уніатські бого-
гласникові пісні були записані на Харківщині 
[1, с. 6]. Наведені факти свідчать про „конфе-
сійну толерантність” [10, с. 19], тобто про те, 
що прості люди не особливо вникали у тонкощі 
міжконфесійної різниці, а ворожнеча розпалю-
валась на рівні вищого духовенства. Роль 
духовної поезії як засобу примирення у цій 
справі найвдаліше, на наш погляд, визначив 
І. Франко: „Унія, сама в собі безсильна, побо-
рювана православними, погорджувана католика-
ми, стається на полі пісні церковної (за нашою 
термінологією – духовної. – І. Г.) нейтральним 
ґрунтом, на котрім бодай на якийсь час дружно 
подають собі руки різні віросповідання, різні 
обряди, різні народності” [15, с. 143], тому ці 
пісні „мусимо вважати не виразом якоїсь по-
одинокої конфесії…, а виразом того стану 
релігійного почуття, до якого дійшла була наша 
суспільність остаточно з кінцем XVIII віку” 
[15, с. 142]. 

Як бачимо із вищевикладеного, рукописні 
співаники, які були основною формою функціо-
нування української духовної поезії XVIII – 
початку ХІХ століть, найповніше і найяскраві-
ше відображали тогочасну мовну ситуацію. 
Про Бога і святих люди писали слов’яно-русь-
кою мовою, нею також і зверталися до своїх 
небесних покровителів, а про земні справи, про 
життя і смерть розповідали тою мовою, якою 
спілкувалися і мислили – українською народно-
розмовною. Якщо б автори опублікували такі 
твори у час написання, то, очевидно, офіційна 
дата постання нової української літературної 
мови була б значно ранішою, ніж 1798 рік, але 
зрозуміло, що тодішні суспільно-політичні умови 
не дозволяли цього зробити. 

 
Перелік умовних скорочень  

 
Б., 1790 – Богогласник Пhсни благоговhй-

ныя. – Почаїв, 1790. 
ГВГ – Грушевський М. Кілька духовних 

віршів з Галичини. – Записки НТШ. – Т. XIV. – 
Львів, 1896.  

Мирон – Мирон. Вирши на Воскресение 
Христово // Кіевская старина. – Т. XXXVII, 
1892. – С. 119 – 122. 

Сп. Гр. – Грушевський М. Співаник з по-
чатку XVIII в. // Записки НТШ. – Т. XV. – 
Львів, 1897. 
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Львів, 1902. – 272 с. 

УРА, Х – Возняк М. Матеріали до історії 
української пісні і вірші. Тексти і замітки. Ви-
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УРА, ХІ – Возняк М. Матеріали до історії 
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Ферл. – Ферлеєвич В. Пhснh, псалми, стихи – 
Чернівці, 1849. – 78 с. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ РИСИ СТИЛЮ БАРОКО 
 

Бароко стало мистецтвом, до якого зверну-
лися представники культур різних народів. Спо-
чатку воно розвивалося в Італії та Іспанії, піз-
ніше з’явилося і в інших країнах Західної Євро-
пи: Португалії, Франції, Німеччині, бо „історія 
людської цивілізації не знає випадків ізольова-
ного розвитку культур. Як сполучаються між 
собою географічні материки, так само тісно 
пов’язані й духовні материки людства – різні 

національні культури” [15, с. 3]. Бароко почало 
свій рух на схід і як явище духовної та есте-
тичної культури швидко стало претендувати на 
панівне становище, у тому числі в літератур-
ному житті. Проте бароко не тільки видозміню-
вало за своїми канонами місцеві настрої й літера-
турні смаки, а й саме пристосовувалося до них, 
набувало національних рис. 

Схематично цей рух можна зобразити так:
Польща 

(італійська, французька культури 
бароко) 

 
Чехія 

(німецька, іспанська, італійська 
культури бароко) 

 
 

Україна 
(посередник) 

  
Росія 
Сербія 
Болгарія 
Молдова 
Румунія 

Як бачимо зі схеми, українська культура 
займала серединне становище, яке дозволяло 
їй, за ствердженням Л. Софронової, „вступити в 
активну взаємодію як зі слов’янським Заходом, 
так і Сходом, частиною якого вона є. Ця 
взаємодія забезпечила їй роль посередника, але 
зовсім не передавального каналу, по якому 
текли в протилежних напрямках різноманітні 
культурні цінності. Ця культура сама всмокту-
вала ці цінності й синтезувала їх зі своїми 
споконвічними началами. Вона була не тільки 
полем зустрічей, взаємодій і впливів, але й 

особливим простором, який характеризувався 
специфікою пограничності” [28, с. 48]. Україна 
стала перехрестям „східнослов’янсько-національ-
них, польсько-сарматських, праазійських та серед-
земноморських потенцій” [цит. за: 7, с. 21]. Це, 
в свою чергу, зумовило специфічний характер 
українського бароко. 

На основі досліджень науковців і власних 
спостережень спробуємо виокремити найприк-
метніші спільні та відмінні риси українського 
літературного бароко у порівнянні зі слов’янсько- 
та неслов’янськомовним літературним бароко. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика українського літературного бароко  
і слов’янськомовного та неслов’янськомовного літературного бароко 

Національно- 
мовна 

приналежність 
бароко 

 
Спільність з українським 

бароко 

 
Відмінність від українського бароко 

Білоруське Запозичило українське барокове але-
горично-релігійне вітійство, представ-
лене у творах українських авторів, 
як-от: Дмитро Туптало, Климентій 
Зиновіїв та ін. 

 
 

_______________________ 
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„Білоруському бароко властиві різно-
манітні ідейні і формально-стильові 
тенденції. Для „високого” бароко 
характерні риторична піднесеність, 
ускладненість форми, символіч-
ність” [16, с. 124]. 
„За своїм становищем ці літератури 
(українська і білоруська. – І.Г.) опи-
нилися на стику Pax Slavia Ortho-
doxa і Pax Slavia Latina, а в під-
сумку – східного і західного макро-
регіонів. За спрямованістю ж змін, 
естетичним виявом, характером літе-
ратурно-теоретичних уявлень пись-
менницького середовища вони мали 
перехідний характер, перебуваючи 
між візантійською спадщиною і за-
хідноєвропейською сучасністю, роз-
виваючись від середньовічної літе-
ратурної системи часів Київської 
Русі до літературної системи но-
вого часу, представленої у слов’ян-
ському світі літературами поляків, 
чехів і хорватів” [13, с. 49]. 

Російське Відсутність попередньої стадії куль-
турного розвитку – Ренесансу, 
тому не повернення до Середньо-
віччя, а продовження його, хоча і 
неповне. 
„Російське бароко менш трагічне і 
менш тектонічне, ніж західне, воно 
набагато декоративніше… Має про-
світницький характер” [14, с. 388]. 
 

„У Росії бароко не проходило стадії само-
зародження. Воно прищеплювалося тут у 
результаті просвітницької діяльності і літера-
турної творчості представників української і 
білоруської інтелігенції” [27, с. 114]. 
„Стиль бароко був зацікавлений у різно-
манітності сюжетів і тем, їх вигадливості, 
але не в глибині зображення. Внутрішнє 
життя людини цікавило письменників тільки у 
зовнішніх виявах” [14, с. 389]. 
У російському бароко наявна така ідейно-
тематична лінія, як панегірично-державна 
[27, с. 120]. Діяльність поетів російського 
бароко „була спрямована в першу чергу на 
прославлення Російської імперії, імперії но-
вого типу, що формувалася. Російській пое-
зії притаманна віра в творчу міць держави. 
Поняття „Росія” входило в семантичне поле, 
створюване словами „радість”, „веселість”, 
„слава” [27, с. 121].  
У літературах польській, українській і біло-
руській було прийнято писати барокові па-
негірики на честь родових гербів шляхтичів. 
У Росії був один герб – державний. Тому 
панегіричні й емблематичні твори присвячу-
валися розкриттю значення державного 
герба Росії – двоглавого орла. „Орел”, „сон-
це” стають символами царя і держави. 
„У культурі Московської Русі аж до сере-
дини XVII століття давався взнаки вплив 
візантійської, болгарської та сербської куль-
тур XIV – XVI століть – так званий другий 
південнослов’янський вплив. В основі його 
світобачення знаходився ісіхазм, який „перед-
бачає обоження людини – єднання з Богом 
на енергетичному рівні, стяжання людиною 
благодаті Св. Духу за допомогою споглядаль-
ної Ісусової молитви… Інакше з україн-
ською культурою XVII століття. Право-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 167

слав’я в Україні у XVI – XVII століттях 
витримувало міцну експансію з боку єзуїт-
ського контрреформаційного католицизму – 
українська культура одночасно знаходилась 
в орбіті візантійсько-православної і римо-
католицької культур. Саме така її відкри-
тість щодо зовнішніх впливів (на відміну од 
закритості великоруської культури) стала 
передумовою нової – бароккової моделі 
українського православ’я, нового типу право-
славної релігійності в Україні.  
Середньовічна великоруська культура струк-
турно будувалася відповідно до першої мо-
делі – сакральні мотиви в ній різко від-
діляються од світського начала, Горній Світ – 
од земного. В українській барокковій куль-
турі XVII століття крайнощі поляризовані 
не так сильно, в ній можна спостерігати 
існування обох моделей, причому з като-
лицькою моделлю пов’язаний перш за все 
серединний рівень барокко. Українське мис-
тецтво цього часу балансує на межі сак-
рального й світського” [22].  
Різне ставлення українських і російських 
барокових авторів до церковнослов’янської 
мови. „В контексті великоруської середньо-
вічної свідомості вона має сакральний ста-
тус – сприймається як система символічного 
зображення православного сповідання, як 
„ікона православ’я”. Її співіснування з роз-
мовною та писемною світською мовою бу-
дується за моделлю „диглосії” – як ієрар-
хічне взаємодоповнення у межах однієї 
мовної макросистеми. Тому латина, тюрк-
ські мови, а іноді навіть грецька сприйма-
ються в Москвоському царстві негативно – 
як властивість католицизму, мусульманства 
чи античного язичництва. В контексті укра-
їнської бароккової свідомості існувала кому-
нікативна концепція мови як такої (мова – 
не містична реальність, а один із засобів 
передачі інформації) – і церковнослов’ян-
ська, і латина, і польська, і „проста мова” 
мали однаковий статус (хоча дещо різнили-
ся сфери їх вживання) – будь-яка мова могла 
стати носієм як світських, так і сакральних 
текстів” [22]. 

Польське „Польським теоретикам і поетам 
бароко було близьким захоплення 
формою, особлива увага до засобів 
експресії, патетика і риторико-де-
кламаційний стиль, захоплення фан-
тастикою і екзотикою” [12, с. 58]. 
Наявність консептизму (польський 
поет Даніель Наборовський і укра-
їнський Лазар Баранович). 
 
„Віртуозне використання антитези, 
несподівано, подібно до приголом-
шливого спалаху, що освітлює при-
хований аспект, новий, невідомий 
бік відомого, обмальованого ра-
ніше” [12, с. 65]. 

У польській літературі був період Відродження. 
„Цікаво, що у віршах Ставровецького немає 
того засилля мілітарно-вождівської лексики, 
яка є у польській риторичній поезії. Хоча 
його поняття держави, вседержавності, дер-
жавної величі могли мати, очевидно, в 
1646 р., в часі виходу „Перла многоцін-
ного”, свій український контекст” [9, с. 62]. 
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„Трагічне світовідчуття мінливості 
земного часу і простору. Повне дра-
матизму спрямування до абсолюту 
зіштовхується з душевним болем 
від усвідомлення крихкості людсь-
кого єства, яке намагається осяг-
нути безкінечність” [12, с. 66]. 
„Традиції античної і християнської 
міфології часто переплетені із сло-
в’янськими і східними мотивами” 
[12, с. 89]. 

Чеське „Культура бароко пройшла у своєму 
розвитку три етапи: раннього, ви-
сокого, пізнього бароко (2 пол. 
XVII ст. – 1770)” [19, с. 113-117], 
приблизно в той час, що й україн-
ське бароко. 

„Чеське бароко зберегло в собі елементи Ре-
несансу й готики” [19, с. 126]. „Чеська баро-
кова поезія неймовірно збагатила чеську мо-
ву, ставши для неї насправді невичерпним 
джерелом, тогочасна література України пи-
салася мовою, що являла собою суміш цер-
ковнослов’янізмів, полонізмів та україніз-
мів, відтак вона могла стати відправною 
точкою для прийдешніх поколінь письме-
нників в обмеженому діапазоні” [7, с. 24]. 

Неслов’янсько-
мовне 

„Шекспір... протягом всього життя 
віддавав данину інтелектуалізму, 
любові до фрази, словесній віртуоз-
ності, т. зв. вітієватому стилю, який 
характеризує літератури Європи ча-
сів ренесансу, і ще більше поси-
люється у час барокко” [11, с. 133]. 
„Над усім панує ідея про подвій-
ність і протиріччя життя, і це освіт-
лює і гріхопадіння людини, і спо-
кусу, яку вона повинна пройти для 
свого духовного очищення. Все 
світостворення охоплено бороть-
бою добра і зла, але все ж таки бла-
га сила Бога отримує перемогу, і є 
смисл у всіх бідах і випробуваннях 
людства” [1, с. 236]. 
„... мова емоцій, динамічна компо-
зиція, міцні контрасти світла й тіні, 
поєднання містики й натуралізму, 
фіктивне уявлення про світ” [2, с. 255]. 
„Головні особливості стилю баро-
ко: злиття людини зі світом, ніби 
поглинання її середовищем; підко-
рення, субординація всіх елементів 
художнього твору єдиному керів-
ному стрижню, емоційному, рит-
мічному, колористичному; намага-
ння вловити звичайне у незвичай-
ному і незвичне у звичному, тен-
денції до інакомовлення, що іноді 
переростає в алегорію” [2, с. 258]. 
„Лірика бароко в силу своєї при-
роди прагне до монументальності, 
їй близька величність класичної оди, 
але не її строгість форми. Поети ба-
роко орнаментують свої описи. На-
віть найдраматичніші події у баро-
ко предстають прикрашеними. Це 
нова гармонія, заснована не на ідиліч-
ному світосприйнятті” [1, с. 236]. 

„Проте його (Климентія Зіновія. – І.Г.) хрис-
тиянин, на відміну від західноєвропейської 
барокової людини, не сприймає смерть як 
поріг вічного життя. Хоча запропоновані Кли-
ментієм переліки ґатунків смертей і сприй-
маються як відгомін середньовічної теми 
„танку смерті”, проте вони такою мірою 
просякнуті спокоєм і тверезим спогляда-
нням, що не відповідають загальним шабло-
нам містичних настроїв. У цьому сенсі Кли-
ментій (як й інші барокові поети. – І.Г.) де-
монструє саме ту незалежність, котра зага-
лом притаманна українській бароковій драмі 
й полягає в послабленні екстатичності ре-
лігійного почуття, „просвітленості” лірич-
них проявів і в органічному поєднанні хрис-
тиянських елементів з античними” [7, с. 27]. 
„Українська барокова культура не була по-
в’язана з княжими дворами, як це відбува-
лось у Західній Європі. Київ, Львів, інші ві-
домі міста мали власні релігійні центри та 
освітні інституції, так звані братські школи, 
зорієнтовані на нижчі соціальні верстви – мі-
щанство та козацтво, що на той час складали 
надто суттєву, багато в чому визначальну 
складову частину населення” [7, с. 30]. 
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Ця порівняльна характеристика підтверджує, 
що, незважаючи на те, що українське літера-
турне бароко формувалося в контексті європей-
ського літературного розвитку, воно зуміло на-
бути національної своєрідності. 

Безперечно, вивчати бароко необхідно не ізо-
льовано чи у протиставленні із Середньовіччям 
або Відродженням – треба з’ясувати, як нове, 
що народжувалося в межах традицій бароко, 
взаємодіяло зі старим. За словами Д. Лихачова, 
„кожна культурна стадія є динамічною систе-
мою, яка перебуває в стані руху. Тому в ній су-
сідять майбутнє, минуле і сучасне” [15, с. 17]. 
Для бароко це особливо актуально, оскільки 
його культура є синтезом культур Середньо-
віччя і Ренесансу. 

Від Середньовіччя бароко взяло різноманіт-
ність, ускладненість, виразний поворот до тео-
центризму, до надання центрального місця зно-
ву Богові, релігійне забарвлення всієї культури, 
помітне посилення ролі церкви й держави [32, 
с. 240]. Від Ренесансу – „відродження античної 
культури, але барокко робить спробу поєднати 
античність з християнством, не відмовляється і 
від тієї уваги, яку ренесанс звернув на природу; 
лише ця природа є для нього важлива як шлях 
до Бога; барокко не відкидає навіть культу 
„сильної людини”, лише таку „вищу” людину 
воно хоче виховати та й справді виховує для 
служби Богові” [32, с. 240]. Взагалі, „україн-
ське поетичне бароко, – на думку Б. Криси, – 
можна розглядати до певної міри як спробу 
наповнити власним змістом ренесансний ідеал 
краси” [8, с. 47]. 

Щоправда, дехто вважає, що в Україні ба-
роко розвивалося без попередньої ренесансної 
стадії культурного розвитку. На думку Д. Чижев-
ського, впливи літературного Ренесансу не змогли 
розвинутися в Україні через те, що її в другій 
половині ХVІ ст. охопило релігійне зворуше-
ння. Тому бароко взяло на себе функції Рене-
сансу, зокрема, функції секуляризації та гумані-
зації літератури [див. праці Д. Наливайка, Д. Ли-
хачова та ін.]. Однак, твердять інші дослідники, 
наприклад, З. Геник-Березовська, теза про харак-
терні риси східнослов’янського бароко – секу-
ляризацію й гуманізацію культури – „може 
стосуватися української літератури бароко з ду-
же великими застереженнями, оскільки екзис-
тенційна та художня форми, в яких втілювалось 
українське бароко, мали здебільшого релігій-
ний характер” [7, с. 40]. Та все ж, на відміну від 
західноєвропейського, українське бароко завдяки 
своєрідності свого розвитку, в якому об’єдна-

лися ренесансні й барокові риси, внесло в ба-
рокову картину світу оптимізм, було життєрадіс-
ним і мало просвітницький характер: літера-
турні твори не лише призначалися для розваги, 
а й виконували дидактичні функції.  

В українській поезії простежуємо протистав-
лення світла й темряви: світло завжди пов’я-
зане з радістю, темрява – це не тільки негарне, 
потворне, але й сумне. Порівн.: Распущай свhт-
лость, нехай темност уступует, // В день и 
ноч радости ся свhтило знайдует (31, с. 167), 
Солнце сличную свою шату отмhнило, // Тем-
носмутныи одhньем смутне ся прикрило (31, 
с. 148), А тои ночи свhтло радость нам зна-
чило, // Котрое нас зе днем з гробу всhх 
освhтило (31, с. 144). На наш погляд, викорис-
тання у поезії величезної кількості слів із коре-
нем -світ- у складі різноманітних тропів, лек-
сем солнце, мhсяць, звhзды, свhча, золото, огнь, 
основне значення яких „давати світло, бути 
світлим”, також є свідченням того, що україн-
ське бароко було світлим і, відповідно, – опти-
містичним та радісним, наприклад: Сын божій 
предъвhчный. // Той у вhчной славh паче 
солнца сіяет, // Той нас свhтоноснім бесмер-
тіем одhвает (30, с. 277), млада утреняя зо-
ре, // свhтиш солнцем // Добродhтелей своих 
(30, с. 226), Іже нам сияеш, як злато въ 
мhри (30, с. 94). 

Д. Наливайко робить висновок, що „оскільки 
не знало воно (східнослов’янське бароко. – І.Г.) 
розвиненого ренесансу й гуманізму, то повз 
нього пройшла криза гуманізму та ренесанс-
ного мистецтва, на ґрунті якого так пишно роз-
росталися песимізм та містика. Звідси, зокрема, 
домінуючий оптимістичний тон в українському 
і загалом східнослов’янському барокковому мис-
тецтві, котре при всій „барокковості” зовнішніх 
форм, внутрішньо все-таки ближче до ренесанс-
ного мистецтва з його життєствердженням та 
оптимізмом” [20, с. 36]. Науковець вважає, що 
відсутність розвинутого Відродження на східно-
слов’янському ґрунті можна пояснити значні-
шим і набагато тіснішим зв’язком бароко з 
середньовічною культурою в її східноєвропей-
ському, „греко-слов’янському” варіанті, який ви-
явився у перевазі духовних тем і мотивів, ду-
ховних жанрів у бароковій літературі [21, с. 150], 
додамо: у надмірній увазі до середньовічних 
тем і мотивів, у теоцентризмі. 

І. Гузар, навпаки, пояснює „ренесансово ра-
дісне бароко” в Україні тим, що Україна досить 
рано (кінець XV – початок XVI століття) була 
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охоплена Відродженням, і спростовує твердже-
ння, що в Україні „не було ренесансу і тут „стриб-
нули від середньовіччя до бароко” [4, с. 9]. За її 
словами, Україна належить до тих країн, які з 
давніх-давен перебували під впливом антич-
ного, грецько-римського світу. Завдяки цьому 
Україна стала сприятливим підґрунтям для ре-
цепції Відродження, або Ренесансу, що був своє-
рідним відродженням античності [4, с. 5]. І „Укра-
їна – територія колишніх античних чорномор-
ських культур і впливів зеллінізованої Візантії – 
далеко раніше від своїх ближчих і дальших су-
сідів мала можливість черпати уміння з першо-
джерел античної культури. Ця обставина дала 
нашій державі змогу сприйняти органічно і 
творчо ренесанс, що виріс на античних підва-
линах” [4, с. 8]. Через це в Україні з її рене-
сансними традиціями сформувався варіант ба-
роко під назвою „бароковий гуманізм”, у якому 
гармонійно сплелися барокові елементи з рене-
сансними [4, с. 9]. 

Сучасні дослідники стилю бароко, наприк-
лад, П. Охріменко та О. Охріменко, все більше 
схиляються до того, що „витоки Відродження у 
східних слов’ян беруть свій початок від гума-
нізму літератури Київської Русі”, що „вже в ті 
далекі часи чітко окреслились гуманістичні тен-
денції”, що саме там слід шукати „світоглядні 
підвалини оптимізму східнослов’янського бароко” 
[23, с. 22]. 

Бароко – це не простий синтез мистецтва 
Середньовіччя й Ренесансу. Воно має свої, ха-
рактерні тільки для нього риси. Це – „рухли-
вість, динамізм, у пластичному мистецтві – лю-
бов до складної кривої лінії, на відміну від 
простої лінії та гострого кута чи півкола ґотики 
та ренесансу; в літературі та житті – це потреба 
руху, зміни, мандрівки, трагічного напруження 
та катастрофи, пристрасть до сміливих комбі-
націй, до авантюри; в природі барокко знахо-
дить не стільки статику та гармонію, але й 
напруження, боротьбу, рух; а головне – барокко 
не лякається найрішучішого „натуралізму”, 
зображення природи в її суворих, різких, часто 
неестетичних рисах, – поруч із зображенням 
напруженого, повного життя, знаходимо в ба-
рокко і якесь закохання в темі смерті; барокко 
не вважає найвищим завданням мистецтва про-
будження спокійного релігійного чи естетич-
ного почуття, для нього важливіше зворушен-
ня, розбурхання, сильне враження” [32, с. 240]. 

В. Маслюк, проаналізувавши латиномовні пое-
тики і риторики XVII – першої половини 
XVIII ст., сформулював характерні риси есте-

тики бароко: „дисгармонія, дисонанс, парадокс, 
диспропорція, протиріччя, гіпербола, загадко-
вість тощо”, і виділив головну суть цієї есте-
тики: „вміле, дотепне, влучне, талановите поєд-
нання цих протилежностей – консепт” [17, с. 160]. 

Що ж до поезії українського бароко, то 
В. Яременко визначає такі її складники: „все це 
плетиво настроїв, поетичних форм, своєрідного 
синтаксису, розмаїття засобів художньої образ-
ності і виразності, підпорядкованих пошуку 
універсальних, всеохоплюючих формул-об-
разів, картин-метафор, що розгортаються часом 
в окремий вірш для передачі певного змісту” 
[34, с. 28]. 

Як найяскравіші барокові риси С. Грачотті 
відзначає любов бароко до творчої свободи, 
натхненної фантазії, експресивної орнаменти-
ки, тропів „concordia discors – discordi concors”, 
гри слів і силогізмів, концепційної еквілібрис-
тики, слави, Бога, тіла, смерті [3, с. 14]. 

На думку М. Полякова, „бароко відкриває 
набагато більший простір для індивідуальних 
варіантів поетичної творчості. Оригінальність, 
одиничність, неповторність – такі основні кри-
терії оцінки письменника” [24, с. 386]. 

В. Роменець, проаналізувавши психологію 
людини XVII ст., дійшов такого висновку: „Чу-
дернацтво стає однією з суттєвих ознак ба-
рокко. Розвивається пристрасть до створення 
складних алегорій, що вимагають вдумливого 
тлумачення. Як суперечливе явище, почасти 
ірраціонального стилю, барокко сполучає в собі 
чуттєвість і спіритуалізм, аскетизм і гедонізм, 
абстрактну символіку і натуралістичну конк-
ретність, наївну простоту і складність, чуттєву 
та інтелектуальну напругу, несподіваний зв’я-
зок ідей та образів, а також екзальтованість, 
афектацію, витонченість, „демонізм”. У стилі 
мислення та зображення відчувається рухли-
вість, живописність, орнаментальність, театраль-
ність, алегоричність, самодостатність деталей, 
антитези, примхливі порівняння, своєрідні мета-
фори, гіперболи” [25, с. 75]. 

Як можна спостерегти, в усіх характерис-
тиках вжито слово „зображення”. Засобом „зоб-
раження” у художніх текстах є мова. 

Органічною властивістю і ознакою бароко, 
як вважає О. Морозов, є змішування різнорід-
них за своїм характером і походженням мовних 
і стилістичних пластів, образотворчих і літера-
турних мотивів, античної міфології і християн-
ських уявлень [18, с. 184]. 

Д. Наливайко, узагальнюючи висновки до-
слідників бароко, окреслив такі його стильові 
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домінанти: динаміку образів та композицій, 
різкі контрасти, як формальні, так і смислові, 
метафоричність, доведену до своєрідної універ-
салізації, кончетизм, тобто поєднування відда-
лених, а то й протилежних понять і явищ, 
емблематичність, а також підвищену комуніка-
тивність, прагнення вразити читача, заволодіти 
його почуттями й свідомістю [21, с. 118]. 

Перелік наведених дослідниками стильових 
домінант, що властиві й українській бароковій 
літературі, варто, на наш погляд, доповнити ще 
такою рисою української барокової літератури, 
як високий ступінь емоційності, яка сприйма-
ється як ознака життєздатності народу, його 
талановитості.  

В українській бароковій поезії знайшли своє 
застосування всі мовні засоби вираження емо-
ційності (про це докладно див. 5).  

Серед особливостей українського бароко мож-
на відзначити також його розвиток більше на 
практиці, ніж у теорії. Бароко не належить, як, 
наприклад, класицизм, до художніх систем із 
розробленою теоретичною основою. Воно було 
„напрямом і стилем художньої практики, і саме 
в такому плані чинило великий вплив на за-
гальний художній розвиток XVII ст., а на євро-
пейському сході – й XVIII ст.” [21, с. 140]. Та 
хоча „стиль барокко на Україні був більшою 
мірою результатом творчих експериментів, ніж 
теоретичної думки, останньої не слід примен-
шувати” [29, с. 184]. Згадаймо численні поети-
ки і риторики доби Бароко, в яких давалися 
настанови поетичного мистецтва, відомості з 
теорії красномовства і насамперед про фігури і 
тропи, знання яких було необхідним і поетові, і 
ораторові. Численні поетики і риторики бароко 
так подавали поетичний матеріал, що він не 
формулювався правилами, оскільки сама сис-
тема орієнтувалася на порушення правил, на їх 
невиконання. Між естетичною теорією і худож-
ньою практикою встановлюється тісний взаємо-
зв’язок. Відбувається перехід теорії в практику, 
практики в теорію. На відміну від деклара-
тивно-нормативних поетик і риторик класи-
цизму, барокові були швидше дорадчими, ніж 
нормативними. Вони давали поетам, посилаю-
чись на правила і форми, необмежену мож-
ливість для безкінечних варіацій (детальніше 
про поетики і риторики періоду Бароко див. у 
працях В. Маслюка, В. Крекотня, Д. Наливайка, 
Р. Лужного та ін.). 

Однією з найхарактерніших прикмет україн-
ської поезії цього часу, на думку дослідників, 
була її багатомовність. Поряд з книжною старо-

українською (простою), церковнослов’янською 
(слов’яноруською, слов’яноукраїнською) та народно-
розмовною українською мовами, поети вико-
ристовували грецьку, латинську та польську, а 
згодом так звану східнослов’янську літератур-
ну мову (якісно нове явище середини XVIII ст.: 
літературна мова, зрозуміла російським чита-
чам, яка ґрунтувалася на українській народній 
основі; цю мову репрезентують твори Г. Ско-
вороди, останнього письменника бароко [26, с. 131; 
33, с. 248]) (про це докладно див. 6). 

Викладене дає підстави узагальнити такі 
риси українського бароко як стилістичного на-
пряму: 1) метафоричність, 2) контрастність, 3) склад-
ність, 4) динамізм, 5) інтерес до містики, чогось 
надзвичайного, що перебуває поза межами 
людської свідомості, 6) теоцентризм, 7) при-
страсть до пишної образності, 8) кончетизм 
(консептизм), 9) поєднання традицій Середньо-
віччя і Відродження, 10) поєднання античних та 
християнських образів, мотивів, 11) поєднання 
релігійних та світських мотивів, 12) багатознач-
ність барокової символіки, 13) недотримання і 
навіть порушення правил і канонів поетики, 
14) риторичність, 15) життєрадісний, оптиміс-
тичний характер поезії, 16) емоційність, 17) багато-
мовність. Три останні риси властиві тільки 
українській бароковій поезії. 

Своєрідність українського національного ва-
ріанту бароко полягає у складній взаємодії но-
вих запозичених форм і мотивів з попередньою 
національною художньою традицією (україн-
ська культура одночасно перебуває в орбіті 
візантійсько-православної і римо-католицької 
культур). У нових формах часто продовжувало 
жити старе світосприйняття, а в старих тради-
ційних формах знаходили вираження нові ідеї. 
Українські письменники свідомо прагнули ор-
ганічно засвоїти здобутки європейського баро-
ко і своєю працею поставити українську літера-
туру на рівень з європейськими. 

В українському літературному бароко відбу-
лося поєднання візантійських (східних) тради-
цій письменства із європейськими (західними), 
використання давньоруських джерел поряд із 
запозиченими, потужного фольклорного стру-
меню із книжністю. Порівнявши українське 
літературне бароко зі слов’янсько- і неслов’ян-
ськомовним бароко, ми переконалися, що, не-
зважаючи на те, що українське літературне 
бароко формувалося в контексті європейського, 
пов’язане з іншими національними різновидами 
автохтонними рисами бароко, воно зуміло на-
бути національної своєрідності. 
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ФОРМАЛЬНІ РЕГІОНАЛЬНІ РИСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ МОВНИХ СИМВОЛІВ  

У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ  
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 

У сучасному мовознавстві символ розгляда-
ють як важливу підвалину національно-куль-
турної картини світу, причому необхідним є не 
лише виявлення в ній національної своєрідності 
певного етносу, але й регіональних особливостей. 

Мовні символи українців неодноразово були 
предметом сучасних лінгвістичних досліджень, 
зокрема у працях С. Єрмоленко, В. Жайворонка, 
В. Кононенка, О. Куцик, О. Левченко, А. Мойсієн-
ка, О. Сімович, В. Ужченка, Д. Ужченка та ін., 
проте у центрі наукового зацікавлення мово-
знавців не перебував регіональний аспект ви-
вчення українських мовних символів, що зумо-
вило актуальність нашого дослідження. Акценту-
вання уваги на регіональних рисах як на своє-
рідному вияві загальноукраїнської символіки 
не лише не применшує самодостатності україн-
ської етнокультурної системи в культурному 
процесі, а навпаки, через об’єктивне вивчення 
дозволяє глибше збагнути її багатства. 

Мета нашої розвідки – дослідити формаль-
ний аспект функціонування регіональних сим-
волів у творчості українських буковинських пись-
менників кінця ХІХ – початку ХХ століття, що 
передбачає виконання таких завдань: по-перше, 
схарактеризувати регіональні риси функціону-
вання українських мовних символів (формаль-
ні) на матеріалі творчості буковинських пись-
менників кінця ХІХ – початку ХХ століття; по-
друге, проаналізувати лексичні та граматичні 
засоби вираження мовних символів; визначити 
особливості використаних мовних засобів, які 
сприяють експлікації семантичного наповнення 
аналізованих мовних символів. 

Дослідники історії української літературної 
мови справедливо оцінюють вагомий внесок 
письменників Буковини у розвиток і станов-
лення єдиної української літературної мови [див., 
зокрема, 11, 15]. Не менш важливим є їхній 
внесок у становлення традиційної української 
символіки та її переосмислення, а також збага-
чення авторськими та регіональними символіч-
ними образами. 

На формування регіональних символів впли-
нуло чимало чинників, зокрема т.зв. етнокуль-
турний фон, який запропонував Р. Кісь: „Етно-
культурний фон, що впливає на семантичну 
структуру мови, я розумію, по-перше, як сере-
довище, де розгортається життєдіяльність етносу 
(зокрема частини екологічного середовища, упред-
метнені елементи соціокультурної діяльности, 
відносно усталені мережа контактно-спілкуваль-
них зв’язків); по-друге, як систему традиційних 
способів життєдіяльности, що властиві окремо-
му етносові та пов’язану з цією системою су-
купність народних знань, навичок, і прийомів 
діяльності; по-третє, як соціяльно-психологічні 
характеристики етносів і окремих груп (діяль-
нісно-культурно-історичних суб’єктів)*” [6, с. 42]. 

Становлення системи символів певного ре-
гіону залежить від багатьох умов, зокрема від 
наявності традиційних слів-символів народу, 
географічних і кліматичних умов проживання 
(рельєф, рослинний і тваринний світи тощо), 
способу життя і мислення територіальної спіль-
ноти в цих умовах; історичного розвитку народу. 
Географічні і природні чинники значно впли-
вають на етнокультурний зміст навколишнього 
середовища – відмінності в типі господарюва-
ння, житла, у складі їжі, в одязі, віруваннях, 
звичаях позначаються і на образно-символічній 
картині світу [3, с. 91]. Окрім природних і клі-
матичних умов, на формування символічної сис-
теми впливає спосіб життя населення краю, 
його історичний розвиток. Характерною особ-
ливістю Буковини є поліетнічний склад її насе-
лення. Протягом віків виробилася здорова народ-
на етика доброзичливості у національних сто-
сунках, незалежно від того, під владою якого 
короля чи царя не перебували б ці землі, тут не 
відбулося жодної міжнаціональної сутички.  

Однією із найяскравіших етнографічних груп 
українців є гуцули, які населяють гірську час-
тину Північної Буковини. Відомий дослідник 
                                                
* Зберігаємо орфографію автора. – М.І. 
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Гуцульщини В. Шухевич писав*: „Посеред тих 
фізиоґрафічних условин живуть галицькі Гуцули, 
щеп українсько-руського народу, котрі по нинї 
задержали найбільше знамен оріґінальности, а 
то завдяки недоступности гір, а з сим і цивілї-
заційних впливів. Наслідком того виявляють 
Гуцули не тільки в своїй зверхнїй подобі, але і 
в подробицях житя ще много таких властивос-
тий і прикмет, які у иньших щепів українсько-
руського народу вже затерли ся, а надто виріж-
нюють ся ще й оригінальними, гуцульськими 
властивостями, що були викликані природою, 
посеред якої вони живуть” [17, с. 51]. Безпе-
речно, етнокультура буковинців виразно не від-
різняється від етнокультури українців загалом, 
проте окремі риси, притаманні саме представ-
никам гірської території, органічно доповню-
ють культурну картину світу української нації. 

Народну культуру гуцулів влучно охаракте-
ризував М. Коцюбинський: „Гуцули – найоригі-
нальніший народ, з багатою фантазією, з своє-
рідною психікою” [8, с. 386]. Вірування цієї етніч-
ної групи, „у яких відбиті найдавніші форми 
язичницької та релігійної свідомості, містяться 
архаїчні культурні елементи, закодовані прин-
ципи віртуального й актуального членування 
світу”, на думку М. Голянич, допоможуть глиб-
ше пізнати витоки духовної культури й світо-
гляду українського народу, становлення його 
символічної системи [4, с. 219]. Попри всю свою 
вiдмiннiсть вiд решти українцiв, навiть своїх 
найближчих сусiдiв, сьогодні гуцули стали обе-
регом усiєї нацiї. Образ карпатця символiзує 
Україну нарiвнi з образом козака з пiвденного 
степу. Рiзниця лише в тiм, що перший живе i 
творить, а iнший став надбанням iсторiї.  

Досить складним аспектом у дослідженні 
локальної символіки є розрізнення регіональ-
них особливостей функціонування символу та 
індивідуально-авторського його осмислення. 
Проте, як зазначає В. Кононенко, авторські сим-
воли, з одного боку, є елементом манери письма, 
а з іншого, – відображенням, прямим чи опосе-
редкованим, уявлень і знань достатньо широкої 
групи осіб, що передає погляди певного соціуму; 
авторська символізація зумовлена особливос-
тями національного мовного типу, мовної осо-
бистості [7, с. 36]. 

У нашому дослідженні ми зосередимо увагу 
на формальних рисах мовних символів, що є 
регіональними лише за знаком (діалектна фор-
ма слова), які можна погрупувати у такий спо-
сіб: архетипні, релігійні слова-символи, символи-

                                                
* Зберігаємо орфографію автора – М.І. 

міфологеми, рослинні, анімалістичні та орніто-
логічні назви-символи (за принципом класифі-
кації В. Кононенка [7]) 

Архетипні назви-символи давні для всього 
українського народу, тому на регіональному 
ґрунті вони передусім представлені знаковим 
виявом (діалектизми). 

У творах письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. архетипи світла і темряви пред-
ставлені лексемами світ і мрака: Ніч і мрака 
очі заслоняють, / оченька мої світа не вида-
ють! / Не видають світа, не видають правди, / 
не видають волі, свобідної волі... (Г. Вор., ІІ, с. 139), 
що мають відповідні символічні значення – 
протиставлення життя і смерті, радості і біди. 
Правда, у поданому контексті світ набуває та-
кого компонента символічного значення, як 
свобода, а ніч і мрака в авторській інтерпре-
тації позначають ворожі сили, що поневолили 
рідний край.  

Ширше у локальній символіці представле-
ний архетип вода, втілений у діалектному слові 
керниченька і назвах водних об’єктів Буковини. 

Криниця є „учасником” багатьох шлюбних 
ритуалів, нерідко символізує кохання та сто-
сунки між чоловіком і жінкою: Так мляво / І 
яковось коло серця / Відтоді ми стало, / Що, 
здається, враже дівча / Хлопця вчарувало. / 
Було б тебе, керниченько, / Ніколи не знати, / 
Через тебе мушу, бідний, / Тяжко хорувати... 
(С. Вор., І, с. 34). 

Для письменників Буковини кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. діалектні форми гідроніма Черемш, 
Черемуш (= норм. Черемош) виступають сим-
волами Буковини і рідного краю: Ци знаєш, де 
ті сині наші гори, / Де Черемшу, де буйного 
ізвори, / Де рутин цвіт з барвінком зеленіє, / Де 
божий дух на землю з неба віє? (Федьк., ІІІ, 
Т. І, с. 39) – слово-символ Черемш увиразнений 
іншими, притаманними для гірської місцевості: 
гори, ізвори, цвіт рути, барвінок, адже недарма 
Ю. Федькович в одній із поезій називає Буко-
вину барвінковим краєм [VІІІ, Т. 1, с. 133]; 

Стихія води пов’язана з концептами добро – 
зло: позитивна семантика – життєдайність води, 
негативна – здатність до руйнації, смерть [12, 
с. 273]. Якщо позитивна характеристика Чере-
мошу уособлена значенням „рідний край”, то 
негативна виражена у такому ж символічному 
значенні, що й Дунай – „смерть”: А годі так 
жити! / Хіба піду до Черемшу / Та душу лишити 
(Федьк., ІІІ, Т. І, с. 155); Шумить, летить наш 
Черемуш / Кровавий у море. / А могили бере-
гами / Чорніють, як гори (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 137) 
(символічне значення у цьому контексті уви-
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разнене епітетом кровавий, який асоціативно 
можна пов’язати із жертовністю й очищенням: 
люди віддали свої життя у боротьбі за рідну 
землю, жертва пов’язана із кров’ю, знищенням 
гріха, відкупленням, що мало б призвести до 
очищення – від поневолювачів краю, України; 
асоціативний ряд жертва – кров – знищення 
гріха – очищення [12, с. 267]); Черемош – ріка 
забуття, скороминучості: У Карпатах-верхови-
нах раз гаразд ся жило, / Та давно добро і щас-
тя Черемшом поплило в Чорне море у глибоке 
(С. Вор., І, с. 125). 

Вода мала особливе значення у шлюбному 
ритуалі, зокрема І. Огієнко вважав воду симво-
лом парування і шлюбу [10, с. 34]. Фольклорні 
зразки засвідчують те, що перед одруженням 
молодим людям доводиться пройти ряд „вод-
них” перешкод – поїхати за море, брести через 
воду тощо, і тут вода – шлях до суджених, до 
шлюбу. Через обряд одруження С. Воробкевич 
передає смерть – утоплення своїх персонажів, 
пов’язуючи її із образом Черемшу: Не з люб-
ками, з могилами легіні звінчались / в кришта-
левих тих палатах Черемша старого, / знищили 
всі сни-надії серця не одного (С. Вор., І, с. 130), 
можливо, внаслідок відображеного у весільних 
піснях ототожнення води з могилою або кур-
ганом [9, с. 75], з межею світу й антисвіту 
(місцем перебування померлих) [12, с. 277].  

Релігійні символи поширені у загальносвіто-
вій культурі і на регіональному ґрунті втілені 
діалектними назвами. Біблійний образ терно-
вого вінка у творах Ю. Федьковича фігурує як 
вінець глоговий: А мені лиш одну славу / На 
вічну дорогу: / Вінець мартира* на голов / Кри-
вавий, глоговий**, / Як та доля України… (Федьк., 
ІІІ, Т. І, с. 297) і зберігає традиційне символічне 
значення – скорбота, втрата, а також знак 
страждання і трагічної долі України [7, с. 183]. 

Символ тернового вінка пов’язаний із обра-
зом Ісуса Христа, який у досліджуваних творах 
символізує самопожертву в ім’я відродження: 
... Бо й ми сидим та дивимся, / Заложивши 
руки, / Як ті збірі їх погані / На двоякі муки / 
Христів наших по одному / Ведуть на Гол-
гату... (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 230). Ю. Федькович 
у контексті свого часу Христами називає людей, 
що служать своїй землі, її відродженню. Образ 
Христа увиразнений й іншими символами, що 
мають регіональну назву: збірі (= норм. звірі) 

                                                
*  мученика, 
** глоговий – терновий, глодовий (примітки до творів 
Ю. Федьковича [VІІІ, Т. І, с. 449, 447]). 

позначають жорстоких і немилосердних катів 
українського народу, Голгата (= норм. Голгофа) 
символізує страждання і муки.  

Світ демонічних істот у творах письменни-
ків Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття 
найчастіше представлений образом опиря (= 
норм. упир). В образному значенні упир – зла, без-
сердечна людина [7, с. 65]. Г. Воробкевич із опи-
рем асоціює російських поневолювачів України, 
зокрема пише про Петроград: І на диво чорна 
сила з ними ся зв’язала / і, мов опир крово-
жадний, на Вкраїну впала (Г. Вор., ІІ, с. 149).  

Рослинний світ завжди відігравав значну роль 
у сферах фізичного та духовного життя людини. 
Витоки вірувань у надзвичайні властивості рос-
лин сягають часів язичництва, коли існував культ 
рослин; віра в магічну силу надавала рослинним 
символам особливого сенсу, підсилюючи цілющі 
властивості самих рослин [16, с. 62]. У творах 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. фіксуємо низку діалектних назв рослин. 

З-поміж усіх символів на позначення квітів 
найчастіше фігурують гіпероніми чічка та цвіти – 
символ швидкоплинності життя, весни й краси 
[163, с. 172]. Часто квітка уособлює людське 
життя (адже його супроводжують квіти від на-
родження до смерті), що не завжди може всто-
яти перед ударами долі: Я бачив, як гинули цві-
ти / осінньою тихою порою – / і мусило серце 
щеміти / і вічі заллялись сльозою... (Ярич., ІІ, с. 2); 
дівчину і її молодість: А вна собі молоденька, / 
Як у траві чічка... (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 136). 

Крім загальновживаного флоризму рожа, у 
творах Ю. Федьковича фігурує ще й флоризм 
ружа на позначення троянди, який найчастіше 
символізує красиву дівчину: А дівчина моя то 
ружа, то сніг, / Як я ї зобачив, аж падаю з ніг 
(Федьк., ІІІ, Т. І, с. 62]; Рожа, як і троянда, сим-
волізує добро, що в’яжеться з неприємностями 
[5, с. 504]: Постелися дорогов ти, стократна 
руже, / Аби му на терновий світ любо було 
ступить (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 45). 

У творах Ю.Федьковича фіксуємо викорис-
тання такого ж компонента символічного зна-
чення ружі, як і в лексемі квітка, – скоро-
минучість життя, зокрема у конструкції руже-
вий цвіт: Молодіж минула, / Як ружевий цвіт; / 
Де утіха була, / Там і смутку ніт (Федьк., ІІІ, 
Т. І, с. 69). М. Костомаров наголошував на симво-
лічному значенні рожевого цвіту – здоров’я [5, 
с. 505], яке нерідко асоціюють із молодістю. 

Досліджувані тексти містять діалектну назву 
васильчик (= васильок). Ці квіти вважають 
символом чистоти і святості, бо в церквах їх 
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кладуть під хрест і роблять кропила [5, с. 65]. 
Ю. Федькович використовує давню легенду 
про появу цих квітів зі сліз Божої Матері та 
Ісуса Христа: Де плакали Ісус з мамков, / Василь-
чик зійшов (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 170); етнографи 
пояснюють сакралізацію цієї рослини через 
легенди про знайдення хреста Господнього: на 
місці, де євреї сховали хрест спасителя, виросла 
пахуча й цілюща трава, яку українці називають 
васильками [13, с. 19]. Квіти василька часто 
використовують у народній медицині і в магіч-
них ритуалах. Так знаходимо натяк на приворо-
жування дівчиною хлопця: „Що робиш ти, мій 
маю?” / „Васильчик підливаю, / Василеньчик та 
й руту, Відтак барвінок буду” (Федьк., ІІІ, Т.І, 
с. 63), адже васильок дівчата здавна викорис-
товують для вмивання на красу, руту – символ 
дівочої краси і чистоти, а барвінок – символ 
міцного шлюбу. 

Символом сирітства у творах Ю. Федько-
вича виступає бриндушечка: Ой на снігу, на мо-
розі бриндушечка сина, / Отак і я, люде добрі, 
собі сиротина (Федьк., ІІІ, Т. І, с.107). Брин-
душа – діалектна назва шафрану сітчастого [14, 
Т. 1, с. 236]. Це одна з перших весняних квіток, 
вона проростає і починає цвісти тоді, коли 
тільки сходить сніг. Самотність квітки серед 
представників її виду письменник переносить 
на людське життя – сирітство.  

Важливе місце в символіці українців зага-
лом і жителів гір зокрема займає зілля. У тво-
рах Ю. Федьковича зафіксовано назви кількох 
видів зілля, що використовують у чаруванні, – 
тройзіль, зрадзіль та змийовона. 

Тройзіль (= норм. тройзілля) має чарівні, 
приворотні властивості. У народних баладах 
дівчина бажає мати це зілля, щоб вплести його 
у весільний вінок; тройзілля росте за морем, за 
ним їде козак і, долаючи перешкоди, привозить 
його, проте кохана одружується з іншим. Крім 
того, у фольклорному дискурсі гірського регіону 
тройзіллям називають барвінок, ймовірно, через 
його форму подовгуватого трилисника [1, с. 231]. 
Тому тройзілля символізує юнака: Гей, по горі 
по високій тройзіль постелився, / З України до 
дівчини козак поклонився (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 29). 

Змийовону (= норм. змієвона), як зазначає 
В. Войтович у праці „Українська міфологія”, 
особливо цінували горяни, про її чудодійну 
силу ходили легенди: вважали, що ця рослина 
здатна вилікувати сорок недуг [2, с. 433]. Окрім 
лікувальної дії, змієвона має протилежні влас-
тивості – отруйні: Та й зсипала дві з них кулі / 
Червоні-червоні! / І набила у близницю... / Ще і 

змійовони / Набила в ню враз з порохом, / Та 
зрадзіля, мамо!.. (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 344), тому 
символізує смерть. Примітним є використання 
назви зрадзіля, яку не фіксують словники україн-
ських символів. Компонент символічного значе-
ння цього слова закладений у внутрішній формі 
слова – „зрада”, адже у поданому контексті 
йдеться про зраду Дзвінкою Довбуша.  

У творах письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. фігурують діалектні анімаліс-
тичні назви, символічні значення яких відомі 
українській етнокультурі. 

Негативно маркованою у досліджуваних тво-
рах є кретиця (= норм. кріт); у народі вва-
жають, що кроти народжуються від жінки за її 
гріхи. Вони страшенно злі й отруйні, через що 
Бог позбавив їх зору, аби не завдали багато 
шкоди [2, с. 528]. Кретиця символізує не лише 
фізичну, але й духовну сліпоту, байдужість: 
Сидиш тут, як кретиця у норі, тобі байдуже, 
що в Чорногорі діється (С. Вор., І, с. 202). 

Загальноукраїнська негативна характерис-
тика плазунів простежується і в діалектних 
анімалістичних назвах ящурка, ящур – за на-
родною традицією, ці тварини належать до „га-
дів”, отже є „нечистими” [5, с. 666]. У зв’язку 
з цим ящур є символом зла, пекла: Отакі-то, 
брате, люде / На круглому світі: / Лиш грошей 
їм та крові їм, / Крові їм та грошей!... / Ні – 
пекла їм, грані, джуми, / Аршенику, боже, / Та 
ящурів молоденьких, / Гадячого терла, / Може 
би, раз наситились, / Востаннє нажерлись! 
(Федьк., ІІІ, Т. І, с. 304); ящурка символізує не-
добру людину: Як ящурка, як собака, / Німець 
подивився / Та й повелів іти у гліт (Федьк., ІІІ, 
Т. І, с. 292).  

Символом непостійності, мінливості є моти-
лик (= норм. метелик), зважаючи на його лег-
кість: Ой, літав, сідав мотилик / З рожі на 
калину; / Ой, любив Василь моторний / Не одну 
дівчину (Поп., ІІ, с. 165). 

Муравель (= норм. мураха) як і в загально-
українській символіці, – символ працьовитості 
[5, с. 379]: Сокирою хліб зароблю, латри му 
складати, / З вуглярами в темнім лісі муравлем 
звиватись (С. Вор., І, с. 129); Муравлями звива-
ються / Хлопці і дівчата / І співають лиш одної / 
Доленька щербата... (С. Вор., І, с. 38). Симво-
лічне значення цієї анімалістичної назви у цьо-
му контексті уточнює дієслово звиватись – тут 
муравель – символ важкої праці.  

Тотемним для горян був образ ведмедя. Цю 
тварину наділено різноманітною народною сим-
волікою: сили, незграбності, відлюдності; у на-
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родних замовляннях ведмідь, як і вовк, займає 
центральне місце серед хижаків [5, с. 68]. В 
уявленнях карпатців ведмідь постає могутнім 
лісовим мешканцем, царем звірів. Ведмедя не 
можна вголос називати його іменем, щоб не на-
кликати біди, тому в українців Карпат, як за-
значає В. Шухевич, було кілька назв цієї тва-
рини: вуйко, тот старий, тот великий [17, с. 48]. 
Назву вуйко використовує у своїй поезії С. Яри-
чевський – лише заголовок твору розкодовує, 
про яку тварину йдеться, – „Карпатський вед-
мідь у Шенбруні”, тому що письменник зверта-
ється до свого співрозмовника вуйку: Вуйку, 
земляче, здорові! / Бачу, гарненько живеться, 
нівроку! / Гарну, муровану маєте хату, / Дужі, 
товсті ви, щасливі на око, / Маєте купіль і їсти 
багато. / Німці сердечним дарять вас афек-
том, / Силу, ваш ріст подивляють з респектом 
(Ярич., ІІ, с. 389-390). Народжений у карпат-
ських лісах не може бути щасливим на чужині 
попри всі матеріальні блага: Вуйку, земляче, 
здорові! / Тямите зеленоверхі Бескиди? / Ваші 
сусіди, гуцули, бідують, / Повно в їх краю жи-
дівства, огиди. / Так як на вас, – днесь на них 
там полюють. / Ось як то ваші змінилися ролі: / 
Ви тут у клітці, вони – не на волі! (Ярич., ІІ, 
с. 390) – через зображення неволі царя Карпат 
письменник показує важке становище жителів 
цієї землі: перед підлістю й жорстокістю воро-
гів не можуть встояти не лише беззахисні гу-
цули, але й наймогутніша тварина. В останньо-
му контексті символічного значення набуває і 
слово Бескиди – позначає буковинський край. 

Регіональні особливості функціонування орні-
тологічних символів, зафіксованих у творах 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., передусім представлені діалектними 
назвами птахів. 

Символічне значення мужності і сили вті-
лює орнітонім орев (а також вірли, похідний 
прикметник вірловий): Був се легінь за себе, як 
орев, – хороший, дужий, молодий, завзятий 
(Федьк., ІІІ, Т. ІІ, с. 132); Ю. Федькович дво-
значно використовує символічний образ орла: 
Бо мене мати ба й породила, / Де вірли воду 
пили (Федьк., ІІІ, Т. І, с. 21) – з одного боку, з 
цим птахом пов’язане високе покликання поета – 
бути духовним „царем” свого народу, з іншого, 
маємо чітку вказівку на гірську місцевість, де 
народився письменник, адже орли, як правило, 
водяться в горах, виступають для горян тотем-
ними предками, покровителями роду. Симво-
лічне значення свободи відбиває конструкція 
вірлові гнізда: Бо знай, що нині ще на Чорногорі / 

Вірлові знізда ми збудуємо / І доти не спо-
чинемо, аж доки / Або то прелукаве лядське 
серце, / Або то щире наше гуцульське / Не 
перестане трепетатися / На вістрю местного 
меча! (Федьк., ІІІ, Т. ІІ, с. 259). 

„Нечистим” птахом у народній уяві виступає 
воробець (= норм. горобець). За християнською 
легендою, коли Христос помирав розіп’ятим на 
хресті, то вояки, які перевіряли, чи на Голгофі 
ще хтось живий, підійшли до Христа, і горобці 
відразу зацвірінькали: „Жив-жив”, чим виявили, 
що Ісус живий [62, с. 147]. За їхню провину 
горобців часто мучать: Доводу, гицлю ти один 
непотрібний, або ти зараз шию вкручу, як 
воробцеві!!! Доведи!!! (Федьк., ІІІ, Т. ІІ, с. 117).  

Негативно конотованим у досліджуваних 
творах виступає образ половика – хижого пта-
ха, який водиться у Карпатах [17, с. 49] Поло-
вик – діалектна назва яструба [14, Т. 7, с.87], 
яструб – символ хижацтва [5, с. 666]. У народ-
ній уяві половик – хижак, який символізує 
ворожість, небезпеку: А від долі ні за море, / Ні 
у сине море / Не утечеш, не вкриєшся – / Увезде 
здогонить, / Як половик пташиночку (Федьк., 
ІІІ, Т. І, с. 281). 

Формальний аспект функціонування регіо-
нальних слів-символів (за знаковим виявом) 
у творах письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. найкраще представлені як сим-
воли-архетипи (світ, мрака, Черемш); релігійні 
слова-символи (глоговий вінець, Голгата); сим-
воли-міфологеми (опир); рослинні (чічка, ружа, 
бриндушечка тощо), анімалістичні (кретиця, ящур-
ка, мотилик та ін.) та орнітологічні (орев, поло-
вик, воробець тощо) назви-символи. Регіональні 
назви-символи переважно однослівні, спора-
дично – словосполучення: здебільшого, прикмет-
никові індивідуально-авторські (вірлові гнізда, 
ружевий цвіт), в окремих випадках символічне 
значення слова розрите дієсловом (муравлем 
звиватись), у фразеологічних одиницях: поплив-
ти Черемшом, лишити душу в Черемші тощо, 
порівняльних конструкціях: молоденька, як 
чічка; хоробрий, як орев та ін. 

Твори письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. містять надзвичайно цінні спос-
тереження над своєрідністю українського ду-
ховного світу, розгорнуті на матеріалі народних 
символів, що прийшли із давнини, але діють як 
матриці сучасної культури. Регіональні символи, 
зокрема їх формальний аспект, відображають 
спосіб фізичного і духовного життя надзвичайно 
яскравої частини нашого народу – буковинців. 
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МАГІЧНЕ МИСЛЕННЯ НОСІЇВ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК 
 

Одним із найбільш вдалих термінів сучас-
ного мовознавства, на наш погляд, є поняття 
наївна картина світу. Популярність цього тер-
міна зумовлюється синкретичною основою, його 
використання вказує на когнітивно-гносеологіч-
ний ракурс лінгвістичних досліджень.  

Наївна картина світу – це уявлення про світ 
пересічних носіїв мови, що грунтується на до-
наукових знаннях, загальних поняттях, пред-
ставлених у мові. Наївна картина світу част-
ково базується на міфологічному мисленні, яке 
є історично зумовленим різновидом суспільної 
свідомості, некритично сприйнятим смислом. 
Міфологічна частина наївної картини світу є 
одним із можливих світів, більш сильним, ніж 
світ реальності, оскільки він задіює найпотуж-
нішу силу, яка здатна опиратися будь-яким 
фактам, – віру. Наївна картина світу представ-
ляє спрощене бачення реальності, схематично-
каузальне тлумачення подій, скасовує всіляку 
діалектику. Наївна картина світу протиставлена 
науковій картині – системі знань, що синтезує 
результати дослідження певних наук із знан-
нями світоглядного характеру як результатом 
цілісного узагальнення пізнавального досвіду 
людства [СУ, с. 404-405].  

Отже, наївна картина світу передовсім базу-
ється на міфологічному мисленні. Однак, нам 
здається, що характеристика міфологічного мис-
лення, подана у словниковій статті, – це спро-
щена інтерпретація явища. Насмілимося ствер-
джувати, що міфологічне мислення – образне, 
поетичне, чарівне і базується воно не лише на 
вірі, але й на інтуїції носіїв мови.  

У науковій літературі міфологічне мислення 
має різні трактування: одні дослідники у ви-
значенні роблять акцент на нереальності подій, 
інші виокремлюють сакральну, значущу подію, 
яка служила прикладом для наслідування. Так 
чи інакше, але термін міфологічне мислення 
має метафоричне значення. Реальною ж осно-
вою міфологічного мислення служить магічне 
мислення. Поетичність міфологічного мислен-
ня визначається переносним значенням слова 

чарівний (з лат. магічний) – „той, що вражає, 
захоплює”. Поетичність, чарівність, захопле-
ність як зовнішні ознаки міфологічного мис-
лення виникають на основі феномена, який по-
значається прямим значенням слова магічний. 
Магія (від лат. маgia – чародійство) – система 
обрядів, пов’язаних з віруваннями у здатність 
надзвичайним чином впливати на людей, 
тварин, сили природи, на божества та духовний 
світ з користю для світу живих [3, с. 78]. 
Магічне мислення стимулює діяльність, яка, з 
погляду сучасної людини, не є раціональною, 
базується на вірі та інтуїції людини в дієвість 
певних вчинків.  

Магічне мислення, за Дж. Фрезером, базу-
ється на двох принципах. Перший з них: по-
дібне творить подібне, або наслідок схожий на 
свою причину. Згідно з другим принципом речі, 
які один раз були в контакті один з одним, про-
довжують взаємодіяти на відстані після припи-
нення прямого контакту. Перший принцип на-
звано законом подібності, а другий – законом 
дотику, або зараження. З першого принципу, 
закону подібності, робиться висновок, що мож-
на створити будь-яку бажану дію шляхом прос-
того наслідування. На основі другого принципу 
можна припустити, що контакт із магічним 
предметом є джерелом позитивних зрушень. 
Гомеопатична, або імітативна, магія – прийоми, 
які базуються на законі подібності. На законах 
дотику ґрунтується контагіозна магія [7]. 

Наївне розуміння світу насправді має під 
собою здоровий глузд, який проявляється хоча 
б у тому, що носії говірок намагаються бачити 
у всіх процесах однакові закономірності, одні 
закони, чи усіма процесами у природі керує 
невелика кількість закономірностей. „Обидва 
види магії можуть бути названі симпатичною 
магією, оскільки в обох випадках припускаєть-
ся, що завдяки тайній симпатії речі впливають 
один на одного на відстані й імпульс пере-
дається від однієї до іншої через посередництво 
чогось схожого на невидимий ефір. Ефір цей не 
надто відрізняється від ефіру, сутність якого 
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сучасна наука визнає з подібною метою, а саме 
для пояснення того, як речі можуть взаємодіяти 
один з одним у просторі” [7, с. 2]. Магічне мис-
лення відтворює інтуїтивно існуючий зв’язок 
між явищами природи. Інтуїція шукає загальні 
закономірності усіх процесів дійсності. Отже, 
інтуїтивно носії буковинських говірок виріши-
ли, однак практично, проблему, над якою б’єть-
ся сучасна фізика – зведення усіх закономір-
ностей (законів) до переліку найголовніших. 
Можливо, мав рацію Дж. Дж. Фрезер, уводячи 
тричленну схему розвитку людської думки: ма-
гія – релігія – наука. „Фундаментальне припу-
щення магії тотожне погляду сучасної науки: у 
основі як магії, так і науки лежить тверда віра у 
порядок і однотипність природних явищ… ана-
логія між магічним і науковим світобаченням є 
обгрунтованою. У обох випадках припускаєть-
ся, що послідовність подій цілком визначена, 
повторюється і піддається дії незмінних за-
конів, прояви яких можна вирахувати і перед-
бачити… Як магія, так і наука відкривають 
причини речей і може доторкнутися до тайних 
спружин, що рухають величний і складний 
механізм природи, перспективи, які здаються 
безкраїми. Звідси та привабливість, яка при-
таманна обом для людського розуму, і той 
могутній стимул, які вони дали накопиченню 
знань. Через пустиню разчарувань у сьогоденні 
вони манять втомленого дослідника вперед до 
безкінечних досягнень у майбутньому. Магія і 
наука ніби піднімають Людину на вершину 
дуже високої гори, де за хмарами і туманами 
виникає образ небесного міста, далекого, але 
сяючого неземною величчю, і потопає у світі 
мрії” [7, с. 53-54]. 

Отже, ще Дж. Фрезер скептично ставився до 
антинауковості міфологічного мислення. 

Магічне мислення носіїв буковинських гові-
рок особливо проявляє себе під час Різдвяних 
свят, на Святий вечір. У цей час магічність „роз-
лита” у просторі. Кожна дія, кожний предмет, 
кожне слово наділені утаємниченим, надзви-
чайним значенням. Магічне мислення носіїв 
буковинських говірок має два вияви: дієвий 
(відн. прикм. від дія) та вербальний. Дієвий 
вияв магічного мислення, зрозуміло, виявляєть-
ся у діях. Вербальний вияв магічного мислення – 
у магічній (сакральній) функції мови. Обидва 
вияви магічного мислення мають вторинну фор-
му існування, оскільки з’ясовуються через ана-
ліз діалектних текстів (далі ДТ). Дієвий вияв 
магічного мислення може мати лише вторинну 
форму існування, тобто дію треба описати і 
пояснити; вербальний вияв може мати і пер-

винну форму існування (мова у її сакральній 
функції), так і вторинну (розповіді про те, як 
реалізується сакральна функція мови). Магічне 
мислення аналізуємо за матеріалами ДТ про 
Різдвяні свята. ДТ записані від носіїв буковин-
ських говірок.  

Дієва магія представлена імітативним, або 
гомеопатичним, та контагіозним різновидами.  

Гомеопатична магія проявляється під час 
Святого вечера у такий спосіб: дії дітей іміту-
ють дії тварин. Це, на думку носіїв говірок, 
повинно збільшити кількість тварин у госпо-
дарстві. На реальній звуковій подібності базу-
ється магічна дія, яка у ДТ відтворюється пер-
формативними дієсловами зі значенням „арти-
кулювання звуків птахів”, утвореними від звуко-
наслідувальних слів куку'рікати / 'мекати / 
'бекати / к'вокати. Напр.: 
Ко'лис 'післ’а ви'ч’ері 'ґіти зала'зили піт скіў / 

там куку'рікали / 'мекали / 'бекали / к'вокали // 
абим си во'дила ху'доба / квоч’'ки // (с. Горо-
шівці Заставнівського р-ну). 

У наступному ДТ йдеться про ту ж типову 
ситуацію. Особливістю її відтворення у ДТ є те, 
що у ньому вказана лише перша частина 
ситуації ґаз'да йшоў с ко'чергоў 'межи 'кури, 
друга частина ситуації (замітимо! головніша) – 
кури здіймають галас (імітаційна частина магії) – 
імпліцитно виражена, зате експліцитно виража-
ється очікуваний результат імітаційної магії 
шоб во'ни 'добри 'неслиси і 'були квоч'ки. Пор.:  
А 'потим ґаз'да йшоў с ко'чергоў 'межи 'кури / 
шоб во'ни 'добри 'неслиси і 'були квоч'ки // 'далі 
всі сі'дали до с'толу і ма'лі 'діти 'лізли піт стіў 
і ка'зали та'кі сло'ва // ку'вок / ку'вок // сто 
ку'вочок // о'ден ку'гут // поў'тор’ували це три 
'рази // а ко'ли вілі'зали с піт с'толу / то 'родичі 
да'вали йім гос'тинці // то'ди мо'лилиси ўсі / а 
ґаз'да браў ў 'лошку пши'ниці і ка'заў // п'росимо 
жи'вих і 'мертвих до ве'ч’ері // і кі'даў пши'ницу 
до с'телі // всі 'йіли / (с. Самушин Заставнів-
ського р-ну). 

Магічна дія з плином часу набула форми 
гри, і тому дія, покликана збільшити кількість 
курей та їхню спроможність давати більше 
яєць, покладається на дітей. Сучасна людина 
усвідомлює недієвість описаної магічної дії і 
перетворила її у форму гри-забави для дітей, 
проте, хоча ця дія має форму гри, вона все ж 
таки базується на підсвідомій вірі у її дієвість. 
У такий спосіб у сучасній людини в певний час 
(підкреслимо!) проявляється той таємничий і 
незбагненний образ древньої людини. Магічна 
різдвяна забава супроводжується ритуальним 
діалогом. Про древність цієї магічної дії свід-
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чить відповідь дітей, яка, власне, і несе най-
більше „магічне” навантаження, у якій кіль-
кість яєць уподібнюється, порівнюється з про-
сом – однією з найдавніших землеробських 
культур слов’ян, яка на території Буковини не 
має великого господарського значення. Прига-
даймо ритуальну пісню „А ми просо сіяли, сіяли”. 
Мовець так відтворює цей ритуальний діалог:  
Йіх пи'тайут // ни'суц:и ў вас 'кури? // во'ни 
віт'казуйут // ни'суц:и ни'суц:и ни пирини'суц:и // 
'сипйаси йак з від'ра п'росо// це 'робиц:и дл’а 
'того / а'би ў но'вім 'роци ве'ласи п'тица // 
(с. Зеленів Кіцманського р-ну). 

Магічне імітаційне мислення може бути аб-
страктним, узагальненим. Наприклад, конкрет-
на дія кидати до стелі пшеницю покликана збіль-
шити урожай пшениці. Логіка дій така: високо 
кинути пшеницю – буде великий урожай пше-
ниці, виникає узагальнена подібність. Пор.: 
Гос'подар’ 'хати браў 'лошку і шпу'р’еў аж до 
с'телі / шо'би уро'жай буў 'добрий // і ш’е 
хо'дили / 'ґазди хо'дили наўк'руг 'хати і кро'пили 
пши'ницу / шо'би ўс’о доб'ро до 'хати 'було / з 
во'доў сві'ченоў та й пши'ницеў а'би 'добри 
'було ў 'хаті // пши'ниц’а а'би 'була // 'перший 
хліб // (с. Кам’янка Глибоцького р-ну). 

Контагіозна магія проявляється у діях з 
предметами, які мали контакт із священною 
особою, причому цей контакт не піддається 
впливу часу. Магічного значення набуває сіно, 
з яким пов’язано народження Ісуса Хреста. 
Мовці добре усвідомлюють цей зв’язок: це 
озна'чайі / шо І'сус Хрис'тос ро'диўси ў 'йаслах 
на 'сіні / а чіс'нок // шоб ў ро'дині всі 'були 
здо'рові // (с. Луківці Вижницького р-ну). 

Звичаї обростають новими подробицями, і 
так до традиційного магічного предмета – сіна, 
додається ще ряд лікарських трав. Носії буко-
винських говірок підсвідомо вірять в те, що в 
цей період лікарські трави набувають магічної 
сили і стають помічними. Наявність любистку 
зумовлюється внутрішньою формою фітоніма – 
дієсловом любити.  
Ў 'хаті всіг'да ми / припоми'найу / сте'лили піт 
с’тіл 'сіно / на Св’а'тий 'вечир / а йак йе 
діў'чата ў 'хаті та шч’е ки'дали пот'рошку і 
л’у'бистку / і чибри'цу / і шч’е та'ких т'равіў / 
та'ких л’е'карств’ених / шо во'ни поміч'ні від 
ў'с’ого // бо так 'кажут шо йак йе на Св’а'тий 
'вечір ў 'хаті та'кі т'рави / це дл’а здо'роўл’а 
'дужи 'добри // шоп 'цілий год ни 'було ні'йаких 
бол’а'чок ў 'хаті // а 'сіно пітсти'л’али / 'тоже / 
так йак т'раба шоб 'було 'сіно на Св’а'тий 
'вечір // (с. Бабин Кельменецького р-ну). 

Контагіозна магія базується на архетипних 
уявленнях носіїв говірок. Різдвяний цикл пов’я-

зується з архетипом хліба, вогню, води, заліза. 
Особливість архетипних уявлень носіїв буко-
винських говірок у тому, що вони існують у 
матеріальній, предметній формі, набуваючи 
статусу магічних. У ДТ вони відтворюються 
іменниками. Основу ДТ складає ряд іменників, 
які позначають предмети, наділені магічною 
силою. Дії з магічними предметами зведені до 
мінімуму, у ДТ є лише одне дієслово – класти, 
яке втрачає подієву семантику і набуває екзис-
тенційного значення: перелік магічних пред-
метів переривається пояснювальними конст-
рукціями (причини, мети), в кінці ДТ дві сино-
німічні пояснювальні конструкції, які бузують-
ся на антонімічних відношеннях:  
А на сто'лі бу'ла 'біла с'катирка / піт с'катирку 
к'лали / 'сіна т'рошки / бо І'сус Хрис'тос ў 'сіні 
си наро'диў / і ў 'йаслах// піт 'сіно / т'рохи ґ'рісу / 
ці му'ки / чісни'ку // 'шоби ўсе 'добре / би ні'чо 
з'лого 'хати си ни зло'вило // (с. Кам’янка Гли-
боцького р-ну). 

Контагіозна магія зазвичай виконує функцію 
оберегу. 

Великого значення у цей період набуває 
архетип вогню, який матеріалізується у вогни-
щі свічки. „У ритуальних обрядах свічка грала 
важливу роль ще до Християнства; вогонь був 
символом і плідності” [2, с. 328]. 

Будь-який обряд складається із вербальної і 
акціональної частини. Вербальна дія зазвичай 
супроводжує акціональну. Під час Різдвяного 
циклу є дія, яка замінює собою слово. Наприк-
лад, свічка може служити запрошенням для 
священика до хати (це нетипова функція архе-
типу вогню). У такий спосіб економляться мов-
ні засоби, а акціональна частина набуває ознак 
таємничості та значущості. В устах діалекто-
носія магічне дієве мислення має таку вторинну 
вербальну реалізацію:  
А 'потим 'піс’л’а 'церкви ўд'нину ў'вечір і д'ругойі 
д'нини і т'ретойі д'нини 'ходе піп по ха'тах / ў 
си'лі // с'віти 'хату // хто ві'ходе п'ротиў 'него с 
с'вічкоў / ту'да він за'ходе і с'віте 'хату// (с. Че-
репківці Глибоцького р-ну). 

Архетип вогню може виступати символом 
родини, пов’язуючи живих і мертвих: 
І вс’а ро'дина зби'раласа при с'віц:і / 'дужи 
'помн’у / шо ми та'ко зас'віт’ували с'вічку / бо 
'кажут / шо в цей Св’а'тий 'вечир йак би 'душі / 
по'мерлих с'ход’аца су'да до ро'дини 'вітки 
во'ни піш'ли / тай т'раба с'вічку засві'тити // 
(с. Бабин Кельменецького р-ну). 

Відомо, що календарна обрядовість пов’я-
зана із солярним циклом. Носії буковинських 
говірок знають про зв’язок найбільших свят 
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Різдвяного циклу з архетипом звізди (діал. 
зірка) і води:  
А ві'ч’ер’али на Сві'тий 'вечір / ко'ли 'перша 
'зірка 'зійде // бо так ка'зали / шо 'перший 'вечір 
/ до звіз'ди / а д'ругий / до во'ди вже // д'ругий 
Сві'тий 'вечір // (с. Кам’янка Глибоцького р-ну). 

Архетип звізди, як і інші архетипи, мате-
ріалізувався, тобто колядники ходили із звіз-
дою. У ритуальній формулі-проханні дозволу 
колядувати підкреслено наявність цього мате-
ріалізованого архетипу:  
Ў'вечирі 'біл’ші х'лопці хо'дили з звіз'доў // і ка'за-
ли // чи ви спи'те / чи ви 'чуйіте / чи ви з 'Богом 
но'чуйіте?// доз'вол’те з звіз'доў коліду'вати // 
ґаз'да дозво'л’еў і 'тожи чісту'ваў гос'тин-
ц’ами а'бо да'ваў г'роші // (с. Лашківка Кіцман-
ського р-ну). 

Відомо по всій Україні, що сідати вечеряти 
на Святий вечір можна тоді, коли зійде перша 
зірка. Цей факт набуває знаковості хто з ро'дини 
'перший йі ўзд'рит / той 'буди найшчіс'ливішим 
ў 'цему 'році. Знаковість у мовленні носіїв го-
вірок відтворюється займеннико-співвідносною 
конструкцією: у першій підрідній частині вико-
ристано предикат, лексичний діалектизм ўзд'ріти, 
зі значенням зорового сприйняття „побачити”: 
Ко'ли стіў ўже нак'ритий/ вс’а ро'дина 'молиц:и і 
всі сі'дайут до с'толу // ві'ч’ер’ати сі'дайут 
то'ди / ко'ли на 'небі 'зійде 'перша 'зірка // хто з 
ро'дини 'перший йі ўзд'рит / той 'буди 
найшчіс'ливішим ў 'цему 'році // 'післ’а ві'ч’ері 
ст'рави с с'толу ни 'можна заби'рати до 'ранку // 
ка'зали// во'ни зали'шайуц:и дл’а по'мерших // 
йа'кі в цу ніч при'ход’а до с'войіх до'міў // 
(с. Зеленів Кіцманського р-ну). 

Вербальний вияв магічного мислення про-
являється у табу. Феномен табу знають куль-
тури усіх народів. Люди вірили, що слово може 
зашкодити. Під час Різдвяних свят у носіїв 
буковинських говірок існувало табу на вимову 
слова мак. Пояснення носіїв говірок заборони 
на вимову слова навряд чи можна вважати 
достовірними, причому носії говірок пропону-
ють різні тлумачення. Мовець не вірить у при-
чину заборони, говорить ни з'найу // 'будиш 
смі'йатиси. У цьому випадку табу зумовлюєть-
ся гомеопатичною магією: мак у свідомості 
носіїв говірки уподібнюється комахам. Пор.:  
Йой / ш 'чого зачі'нати?/ на Різд'во ни мож 'було 
нази'вати мак / а 'зерн’атка // мак 'терлоси до 
пши'ниці / 'али шо би ніх'то ни зга'даў ў 'хаті // 
лиш то'ди ко'ли 'можна замі'шати с пши'ницеў / 
то'ди 'можна ка'зати / шо пши'ница з 'маком / 
а йак він ш’е ни 'тертий / то ни 'можна йо'го 
нази'вати // чо'гос ни 'можна ка'зати // ни 
з'найу // 'будиш смі'йатиси // би 'вушей / би 
бл'охіў ни 'було// а'би ни 'було б'лохіў // бо то 

ко'лис 'були б'лохи // ти'пер ни'ма // ну тай //  
(с. Митків Заставнівського р-ну). 

Носій іншої говірки пояснює заборону на 
слово вірою в магічну силу слова: 
Пиро'ги з 'маком // мак 'терли ў ма'кітри // а'ли 
гово'рити ни 'можна 'було на с'в’ето мак / 
шо'би гороп'ці мак ни 'йіли // ко'лис 'сійали мак 
// 'кожда ґаз'дин’а 'сійала ў го'роді // (с. Кам’янка 
Глибоцького р-ну). 

Напевне, причину цього феномену „розга-
дати” неможливо, ці приклади ще раз підтвер-
джують, що період Різдва був надзвичайним, 
існував і (проявлявся!) зв’язок природних сил із 
надприродними. Може, й справді слово мак 
мало негативну енергію, і знання про це пере-
дається генетично з покоління в покоління. 

 Вербальний вияв магічного мислення пов’я-
зується із молитвами. Дії із магічними пред-
метами супроводжуються молитвою „Отче наш”. 
Назва молитви у говірках піддалась лексика-
лізації, внаслідок лексико-синтаксичному способу 
словотвору утворилось слово Оченаш, яке від-
мінюється за зразком іменника. Згадкою про 
цю молитву у ДТ імпліцитно, у згорнутому 
вигляді, проявляється категорія інтертекстуаль-
ності. Пор.:  
Йак ўсі зійш'лиси до с'толу / чи'тайут мо'литву 
О'ченаш // 'далі всі би'рут по 'лос'ці ку'ті / 'післ’а 
'цего йі'д’а всі ст'рави / шо йе на сто'лі // 
(с. Глинниця Кіцманського р-ну). 

Для міфологічно-магічного мислення харак-
терний символізм, який базувався на поетич-
ному сприйнятті дійсності, з часом ця основа 
стерлася, і символізм язичництва перетворився 
у знаковість християнства. „Для апологетів христи-
янства символи завжди несуть у собі певні по-
слання: вони відкривають нам священне тлума-
чення космічних ритмів. Одкровення, привне-
сені християнством, не порушували дохристи-
янського значення символів: вони лише додава-
ли їм нових значень. Певна річ, що для вірую-
чої людини ці нові значення перекривали всі 
інші: тільки вони надавали значущості символу, 
перетворюючи його в откровення” [8, с. 87]. У 
всіх народів світу до вогню збереглось особли-
ве ставлення. Не дивно, що вогню „припису-
валася” функція знаку, який носії говірок нама-
галися „розгадати”. Знак розгадували по-різ-
ному. Пор.: 
Ўкін'ци всі мо'лилиси і га'сили с'вічку / йака 
го'ріла на сто'лі / ко'ли ўсі 'йіли // і ди'вилиси 
ку'да 'піде дим // йак'шо до 'хати // то 'буди 
при'буток ў сі'мі // а йак'шо дим йшоў до 
дви'рей / то це озна'чало / шо хтос з 'рідних 
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'майе по'мерти 'цего 'року // (с. Самушин За-
ставнівського р-ну).  
С'вічка 'заўши го'ріла / а ко'ли за'кінчуйут 
ві'чар’ати / то там 'тато ци 'мама і 'гасит 
с'вічку / і ўс’о сто'йіт / на 'кого дим 'піде / той 
ў цім 'році 'майе ў'мерти // ўс’о ста'райіси // би 
ни на 'него / (с. Вікно Заставнівського р-ну). 

Функцію знаку носії буковинських говірок 
вбачали і у пшениці – найголовнішій ритуаль-
ній страві. У ДТ знаковість ритуальної їжі від-
творюється за допомогою конструкції, основа-
ної на економії мовних засобів, ситуативної 
неповної конструкції, у складі якої у повній 
формі існує лише одна підрядна частина зі 
значенням умови: три ж інші мають неповний 
вияв, вони легко поновлюються із контексту:  
Ку'т’у ва'р’а с пши'нишного 'зерна // 'післ’а 
'того йак во'на го'това / 'диўйеси / йек'шо 'зерна 
підн’е'лиси 'чериз 'вінчик // на доб'ро // а за'пали // 
на 'лихо // до ку'ті да'йут мід/ мак / го'ріхи // 
к'рашче / 'шоби до 'хати за'носиў ку'т’у чоло'вік // 
на 'місци / де 'мала сто'йети ку'т’ а / по'куті / 
'робйа ку'бел’це с 'сіна / йе'ке 'післ’а св’ет 

да'йут ху'добі // йек 'тіл’ки зйеў'йейіси 'перша 
'зірка / ро'диноў сі'дайут за скіў // 'першим 
зай'майе 'місци гос'подар’ / піт ч’ес ві'чері 
'бажано ни ві'ходити за с'толу// йак ўсі зійш'лиси 
до с'толу / чи'тайут мо'литву О'ченаш// 'далі 
всі би'рут по 'лосці ку'ті / 'післ’а 'цего йі'д’а всі 
ст'рави / шо йе на сто'лі // (с. Глинниця Кіц-
манського р-ну). 

Отож, магічне мислення передовсім пов’яза-
не із господарською діяльністю. Господарю-
вання є найголовнішим фактором формування 
ментальності, звичаїв, обрядів. Магічне мис-
лення носіїв буковинських говірок – форма 
міфологічного мислення, основа наївної карти-
ни світу – має два вияви: дієвий та вербальний. 
Дієвий вияв магічного мислення, зрозуміло, ви-
являється у діях. Вербальний – у магічній (сак-
ральній) функції мови. Обидва вияви магічного 
мислення мають вторинну форму існування, 
оскільки з’ясовуються за матеріалами ДТ. Дієва 
магія реалізується гомеопатичним та контагіоз-
ним різновидом. Символізм магічного мислення 
спричиняє знаковість християнства. 
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MAGIC THOUGHT OF TRANSMITTERS OF THE BUKOVYNA MANNERS OF SPEAKING 

 
The Naive picture of the world is based on mythological thought. His poetry, charming, is pre-

determined magic thought. Magic thought is conected with economic activity. A menage, as the form of 
life, is the most important factor of forming of mentality, consuetudes, ceremonies. Magic thought of 
transmitters of the Bukovyna manners of speaking as effective and verbal, which in DT have the second 
form of existence. 
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КОНЦЕПТ ДУША В ДІАЛЕКТНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 
 

Зміни, що відбуваються у мовознавстві кінця 
другого – початку третього тисячоліття (яскра-
во виявлений зв’язок лінгвістики із зрушення-
ми в суспільстві, пошук національно обумов-
лених семантичних компонентів, антропоцентрич-
ний аналіз набутих у попередні періоди знань 
про мову, використання даних інших наук у 
мовознавчих дослідженнях), зумовили бурхли-
вий розвиток лінгвоконцептології, цікавим на-
прямом якої є дослідження концептів як у 
загальномовній, так і діалектній картинах світу. 

Концепт ДУША – один із ключових в укра-
їнській культурі – являє собою складну логіко-
емоційну сутність, яка оригінально поєднує в 
собі сакральну та несакральну частини. Засоби 
вираження концепту ДУША є надзвичайно 
різноманітними, що свідчить про його давність 
та значущість для мовців.  

Ми досліджуємо концепт через семантичний 
простір слова-імені концепту, який уявляємо як 
сукупність значень слова, що функціонують у 
мові й мовленні та реалізуються в усіх напря-
мах розгортання його семантики – парадигма-
тичному (розширення семантичної структури 
слова), словотвірному (витворенні похідних від 
аналізованого слова) та синтагматичному (спо-
лучувальних властивостях аналізованого слова) 
[18]. Співвідношення функціонування різних 
вимірів семантичного простору, на нашу думку, 
дозволяє визначити основні, ядерні, та неоснов-
ні, периферійні елементи концепту. Аналіз се-
мантичного простору лексеми-назви концепту 
уможливлює з’ясування й етнокультурного ком-
понента в семантиці слова, сприяє встанов-
ленню мовної картини світу, а визначення на-
прямів розгортання семантичного простору окрес-
лює найбільш релевантні для мовців ознаки 
явища, виявляє основні тенденції формування 
концепту та причини, що їх зумовлюють.  

Метою статті є виявити місце і роль діа-
лектного компонента у формуванні структури 
концепту ДУША в українській мові на мате-
ріалі діалектних словників.  

Аналіз парадигматичного виміру семантич-
ного простору слова-імені концепту душа за-
свідчує, що, позначаючи дуже важливе для 

народу поняття та існуючи протягом багатьох 
віків, лексема душа збагатилася новими зна-
ченнями, численними значеннєвими відтінка-
ми. Довгі віки в ній співіснували значення „за 
релігійними уявленнями – безсмертна немате-
ріальна основа в людині, що становить суть її 
життя, є джерелом психічних явищ”, „внутріш-
ній психічний світ людини, з її настроями, 
переживаннями та почуттями”, „людина, істо-
та”, „життя”, рідше „сукупність рис, якостей, 
властивих певній особі”, „людина як носій тих 
чи тих рис, якостей”, до ХVІ століття існували 
значення „сумління, совість”, „присяга, клят-
ва”, з ХVІ століття починає функціонувати зна-
чення „основне в чому-небудь, суть чогось”. 
Сакральна частина концепту ДУША сформува-
лася давно, розвивалася ще в праслов’янський 
час, пізніше була активно підтримана і част-
ково видозмінена християнством, несакральна 
частина також виникла ще в дописемний пе-
ріод, однак пік її розвитку та актуалізації при-
падає на останні століття.  

Первинним для лексеми душа було релігійне 
значення, інші утворилися від нього на основі 
метонімійних та синекдохічних переносів, при-
чому первісне релігійне значення задає тон і 
залишається актуальним до сьогодні, тобто 
актуалізується когнітивна „пам’ять” слова: так, 
наприклад, сакральний концептуальний компо-
нент „душа – головне в людині”, „душа – пози-
тивна якість” узяв активну участь у формуванні 
та розвитку значення „головне в чому-небудь; 
основа чого-небудь”.  

Словник Б. Грінченка і „Словник української 
мови” в 11-ти томах фіксують ще значення „місце 
внизу горла спереду” [19, І, с. 460], „заглибина в 
нижній передній частині шиї” [21, с. 445] та 
„пухлина на шиї” [19, І, с. 460], які відображають 
власне побутові уявлення українського народу 
про місце знаходження душі, очевидно, найбільш 
поширені, бо в етнографічних працях зафіксовано 
й інші (див.: „місце душі найчастіше вказується 
на шиї, в ямці під Адамовим яблуком, відгомін 
цього є в „Слові о полку Ігоревім” про вбитого 
князя Ізяслава, що він „ізрони жемчужну душу із 
храбра тіла чрес златое ожерелье””; „як місце 
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душі в тілі вказується ще печінка, груди, живіт”, а 
„то ще вказується, що душа знаходиться в люд-
ській крові” [15, с. 239]), у Б. Грінченка знаходи-
мо ще значення „підставка у скрипці”, яке актуа-
лізує концептуальну ознаку „основа” і поширене 
до сьогодні в гуцульських говірках: душйе́ – 
„стовпичок пид кобилков у скрипці” [5, с. 275]; 
душа – деталь скрипки [7, с. 65]. Цю ж кон-
цептуальну ознаку зреалізовано й у значенні 
душа – „підкладка в картузі”, зафіксована П. Ли-
сенком у „Словнику поліських говірок” [13, с. 71]. 
Значення слова душа – „середина, м’якоть ка-
вуна”, подане В. Чабаненком у „Словнику гові-
рок Нижньої Наддніпрянщини” [28, с. 305], та 
души (мн.) „начинка в варениках”, наявне у 
поліських говірках [8, с. 150], реалізують сему 
„середина чогось, внутрішня частина чогось”. 

Матеріали словотвірного виміру засвідчу-
ють концептуальні компоненти, виокремлені 
при аналізі парадигматичного виміру, окрім 
„душа – основне в чому-небудь, суть чогось” та 
„душа – центральна фігура чого-небудь”, тобто 
компоненти сакральної частини концепту зали-
шаються в тому ж обсязі, а от представники 
несакральної частини, очевидно, через свою 
пізнішу появу, не всі зреалізовані у похідних.  

Звернемо увагу на окремі діалектні вияви 
словотвірного виміру. Лексему душка для на-
зивання дорогої мовцеві людини дуже часто 
вживали в ХІХ столітті, однак пізніше таке 
використання занепадає. Його інколи кваліфі-
кують як російське, хоча, думаємо, це не зовсім 
правильно, оскільки й сьогодні воно характерне 
для гуцульських, буковинських та покутських 
говірок: його фіксує О. Горбач у „Словнику 
говірки села Бродина (пов. Радівці, Румунія)” 
(„Душко! Звертання до хатніх дітей” [5, с. 275]); 
знаходимо його й у словниках гуцульських 
говірок Закарпаття: душка – „любка” [10, с. 53]; 
душка – „кохана, любка” [17, с. 53]; причому в 
закарпатських говірках є навіть похідне від 
душка в цьому значенні: душкати – „ростити, 
доглядати” [17, с. 53], що підтверджує актив-
ність використання цього значення, а відповід-
но й концептуальної ознаки „душа – об’єкт 
посиленої любові і піклування”. Думаємо, це 
значення було загальнослов’янським. 

Цікавою є фіксація лексем душечки́ – душі по-
мерлих [17, с. 53]; Душечки – Всіх святих (про 
свято) [17, с. 53] в гуцульських говірках Закар-
паття; зменшено-пестлива форма назви душ 
покійних свідчить про дбайливе ставлення до 
них, що можна трактувати як відголосок як язич-
ницьких, так і християнських уявлень про душу. 

Серед зібраного нами матеріалу знаходимо 
лексему душейка із діалектним суфіксом -ейк- 
(5 слововживань, усі із книги Й. Лозинського 
„Українське весілля”, чотири як звертання до 
коханої людини – Марисю, душейко! Шануй 
мого батейка, Бо я твого шанував, Як-єм до 
тебе уїжджав (14, с. 163) та одне в релі-
гійному значенні – Вийся, короваю, Єще виж-
ший від гаю, Як душейка по раю, А рибочка по 
Дунаю (14, с. 60)), яка відображає концепту-
альні ознаки, виражені іншими мовними засо-
бами, але відрізняється від них формально. 

На периферії концепту перебувають кон-
цептуальні ознаки фреймового типу: подуш – 
„за душу померлого потрібно дзвонити”, за-
душниця – „за душу померлого потрібно давати 
поману” тощо, які стосуються релігійно-об-
рядової сфери. 

Лексема подуш зафіксована в покутських 
говірках у творах М. Черемшини: А вуйну про-
сив Петро, аби пішла попа і дяка на похорон 
стомити та й аби до паламаря повернула, бо 
ще в подуші дядеві не дзвонено (29, с. 141), у 
гуцульських говірках: по́душі – тільки мн., „по-
дзвін”, по́душі дзвонити – „дзвонити за помер-
лим” [7, с. 152], є слово подуш також у буко-
винських говірках, хоча „Словник буковин-
ських говірок” його не подає [20].  

Прикметник задушний знаходимо у творах 
Б. Лепкого: Прийдуть задушні дні. Родичам 
діти, Братові сестри і другові други Останні 
кинуть на могилу квіти, як доказ пам’яті, 
любові і туги (12, І, с. 71). У гуцульських го-
вірках прикметник задушний має значення 
„1. померлий. І тих задушних згадуют, шо вни 
давно померли; 2. поминальний; задушна миска – 
обрядова миска на похороні...; задушна субота – 
день поминання” [7, с. 74]. У закарпатських го-
вірках фіксують слово задушниц’и зі значенням 
„молебень, панахида” [17, с. 60]. Отже, лексема 
характерна лише для західного регіону України, 
про що побічно твердить і О. Горбач: „при 
сусідському співіснуванні польських латинських 
вірян переймано їх терміни для їхніх установ і 
титулятури... та свят (задушки) [6, с. 80]. Див. 
також у І. Срезневського (зберігаємо мову та 
орфографію автора): „У Болгаръ задушница – 
суббота поминовенія усопшихъ, три раза въ 
году: передъ масляницей, передъ днемъ Сошес-
твія Св. Духа и 19-го октября; задушниченъ 
обычаи… У Сербовъ: задушна недjела, задуш-
бина – monimentum… У Чеховъ: zádušnice – 
commemoratіo defunctorum, zádušnik – curator 
bonorum ecclesiasticorum, mše zadušni, služba 
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zadušni… Славянское слово задушіе соотвhт-
ствуетъ Греческому φυχικόν – отдhленіе какой 
нибудь собственности на доброе дhло за душу 
кого нибудь” [23, І, с. 908]. Б. Лепкий викорис-
товує прикметник задушний для вираження по-
няття „задушні (поминальні) дні” – це те, що 
називають вечерею для дідів, який бере початок 
з культу вмерлих предків – опікунів родини, який 
виводять ще із праслов’янського періоду і який 
є особливо сильним у східних слов’ян [31, с. 10].  

Синтагматичний вимір семантичного прос-
тору лексеми душа підтверджує наявність ло-
гічних концептуальних ознак, виражених се-
мантичною структурою слова, однак реалізує 
різноманітні сублогічні ознаки, виражені різни-
ми синтаксичними засобами: сталими та віль-
ними сполуками, означеннями, порівняннями, 
метафоричними та символічними вживаннями, 
які в сакральній частині концепту уточнюють 
релігійну картину світу, а в несакральній час-
тині – розвивають переносні значення, ширше 
вживані в художній літературі, меншою мірою 
реалізовані в розмовному стилі та народній 
творчості.  

Слово душа часто служить опорним еле-
ментом фразеологічних сполучень (близько 400 
одиниць). За даними фразеології душа локалі-
зується в реальних просторах всередині люд-
ського тіла, наприклад, у стані спокою душа 
має постійне місце, хвилювання змушує душу 
змінити його: душа (серце) не на місці – „Хто-
небудь перебуває в стані тривоги, занепоко-
єння, дуже хвилюється, переживає” [22, с. 227]; 
душа стала на місце – „Хто-небудь заспокоївся, 
перестав тривожитися, хвилюватися” [22, с. 228]), 
і ця позиція сприймається як норма, від якої в 
окремих випадках можливі певні відхилення, 
переміщення по вертикальній осі вверх чи вниз. 
Охоплена страхом душа переміщається з місця 
постійної локалізації в нове, невідповідне місце, 
наприклад: душа в п’яти (п’ятки) тікає (опус-
кається, ховається і т. ін.) / втекла (опустила-
ся, сховалася і т. ін.) – „Хто-небудь раптово 
відчуває сильний переляк; комусь стає страш-
но” [22, с. 226]; душа в п’ятки сховалась – „я 
сильно злякався” [16, с. 363]; душа в п’яти 
забряжчала – „дуже перелякався” [11, с. 156]. 
Без сумніву, це широко вживаний фразео-
логізм, однак у словнику Номиса знаходимо 
також вказівки на іншу локалізацію душі під 
час страху: У хвості була душа з страху и 
тогди (24, с. 218); З переляку душа аж у па-
ністарі опинилась (24, с. 218) тощо. Діалектний 
фразеологізм душа на плечах однаковою мірою 
„стосується і до слабкого (фізично), і до пере-

ляканого, і до людини, що перебуває у перед-
смертному стані” [1, с. 27].  

Українці традиційно використовують різні 
примовляння над покійником: Хай йому Бог 
душу простить; Упокой, Господи, душу раба 
Твого (раби Твоєї); Царство небесне, вічний 
покій переставшійся душі (кажуть, як почують, 
що дзвонять по душі) (24, с. 55); Помершим 
душам царство небесне (24, с. 509); Дай му 
Боже душеньці легко! – „в основі лежить думка, 
що земля може страшно давити чоловіка, а через 
те мусить терпіти і його душа” (4, с. 76). У 
буковинських говірках побутує вислів про покій-
ника його душа на правді, очевидно, в народі 
вважають, що Бог оцінить людину на тому світі 
правильно.  

В українській мові є фразеологізм розв’язати 
душу – „Позбавити кого-небудь мук, пережи-
вань, полегшити його душевний стан” [22, с. 606], у 
буковинських говірках цей фразеологізм озна-
чає „народитися”: Дєкувати богови, шо поміг 
розв’їзати душу (порівн.: „вагітність вважають 
станом небезпечним (іноді нечистим), бо в 
жінці наявні дві душі, близькі до межі життя і 
смерті” [9, с. 62], у якому наявність проблем 
уподібнюється із вузлом. 

Говірки зберігають давні значення: так, зна-
чення слова душа „присяга, клятва”, зникнення 
якого зумовлене, очевидно, частковою втратою 
застосування клятви як такої, яку поступово 
замінили виконанням юридичних процедур, у 
закарпатських говірках до сьогодні функціонує 
у вислові душу му темну – „клята чорна душа” 
(прокльон) [17, с. 53].  

Оскільки фразеологізми містять у собі еле-
менти архаїчної свідомості, саме вони зберіга-
ють міфологічні уявлення, фіксують зв’язок 
між міфологічним сприйняттям світу та його 
вербалізацією. Аналіз мовних фактів на тлі бого-
словської літератури дозволяє говорити про те, 
що у фразеологічному та паремійному фондах 
мови, які надійно зберігають духовну спадщину 
народу, українська мова зафіксувала найважли-
віші, найвагоміші з погляду народу аспекти 
дохристиянського та християнського уявлення 
про душу.  

Тенденції у функціонуванні порівнянь та 
метафор багато в чому визначають народні 
уявлення про душу, хоча ці тропи залучають до 
свого складу й оригінальні, нетрадиційні образ-
ні уявлення. І.Франко використовує порівняння 
душа – метелик: І душа, мов той метелик, 
десь летить за любим тоном; та чимдалі 
тонів більше і все дужчають вони (26, ІІІ, с. 61); 
див. також у І. Багряного: ...його турбує й пече 
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це прокляте запитання – „Хто?” і він круж-
ляє навколо нього все на одному місці, як 
метелик навколо чадної свічки, обмаслюючи 
об нього – об це запитання – крила своєї душі 
(2, с. 22) (порівн. ду́шичка – „метелик”, яросл. 
від душа, схоже до ново-грец. ψυχάρι „метелик” 
від ψυχή „душа” [25, с. 557], в українських 
словниках цього значення не знаходимо, однак 
його засвідчують спостереження Н. Хобзей над 
міфологічними назвами в українських, пере-
важно закарпатських, говірках [27, с. 61]). 

Концепт ДУША у вербалізованому вигляді 
являє собою складне багатошарове утворення, 
що має високу значущість для української 
культури, маніфестуючи як універсальні, так і 
національно-специфічні аспекти, що відобража-
ють міфолого-релігійну і культурно-історичну 
детермінованість формування відповідної ког-
нітивно-прагматичної сфери буття і мовної 
картини світу українського народу. Концепту-
альною домінантою, що формує центральну 
зону концепту, виступає його сакральна час-
тина. Постаючи базовим компонентом міфо-
лого-релігійної свідомості, вона експлікує озна-
ки сакральності, магічний, обрядовий і ритуаль-
ний характер концептуалізації, служить етно-
культурним ціннісним еталоном, символізуючи 
головні аспекти духовності, божественного, люд-
ської долі і Життя загалом.  

Концепт ДУША, виступаючи фрагментом 
мовної картини світу, експлікує відповідні по-
няття, уявлення, образи, настанови, пріоритети, 
стереотипи й оцінки, що відображають специ-
фіку національного менталітету у світосприй-
нятті, системі соціокультурних відношень, тра-
дицій, звичаїв і вірувань. 

Як засвідчує аналіз матеріалів словників різ-
них говорів української мови, діалектна карти-
на світу, відображаючи загалом основні кон-
цептуальні ознаки, що формують ядерну части-
ну структури загальномовного концепту, міс-
тять і власне територіальні особливості, що 
стосуються всіх трьох напрямів розгортання 
семантичного простору слова-імені концепту, 
при цьому вони можуть відрізнятися лише 
формально (душечка, душа тягне), але частіше 
і формально, і семантично, відображаючи ті ж 
концептуальні ознаки (душкати) чи уточнюю-
чи та розвиваючи їх, що стосується звичайно 
периферії концепту (наприклад, „за душу по-
мерлого потрібно дзвонити” у слові подуш, „за 
душу померлого потрібно давати поману” у 
слові задушниця), або й розвиваючи на їх ґрунті 
нові концептуальні ознаки, не засвідчені інши-
ми мовними засобами („душа – середина чо-
гось, внутрішня частина чогось” у значеннях 
душа – „м’якоть кавуна” та душа – „начинка у 
варениках”, Душечки – „свято Всіх Святих”). 
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Maria Skab 

 
CONCEPT DUSHA IN THE DIALECT PICTURE OF THE WORLD 

 
The article deals with the analysis of correlation of dialect and common language structures of the 

concept DUSHA on the basis of the dialect dictionaries. The author comes to the conclusion that the 
dialect structure of the concept reflects main conceptual features, which form the core of the structure of 
the common language concept, but it also includes the peculiarities which differ either by form or more 
often by form and by semantics, representing the same conceptual features or specifying and developing 
them (it usually concerns the periphery of the concept), or developing on their basis some new conceptual features. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРІЗВИСЬК 
ТА ЇХ МОТИВАЦІЯ 

 
Дуже тісні зв’язки має прізвище з таким 

антропонімним класом як прізвисько. Практика 
найменування людини свідчить про те, що, 
крім особового імені, людина могла мати й 
додаткове найменування, дане їй у різні пе-
ріоди життя рідними або суспільством. У по-
буті могло використовуватись здебільшого не-
календарне ім’я, воно було простіше, зрозумі-
ліше і могло прекрасно виконувати свою основ-
ну функцію – називати людину, вказуючи при 
цьому на її реальні ознаки. Такі власні назви 
називаються прізвиськами, „вуличними” іменами. 

Українські відапелятивні антропоніми, без 
сумніву, – це вуличні прізвиська. Питання про 
їх характерні особливості висвітлено у праці 
М. Худаша „До питання класифікації україн-
ських прізвищевих назв ХІV – ХVІІІ ст.” [15, 123-125]. 
На думку вченого, специфічні особливості ву-
личних прізвиськ випливають із самої їх номі-
наційної суті. 

Відомо, що власні імена будь-якого народу 
походять з апелятивної лексики. Церковно-
християнські власні імена теж походять від 
староєврейських, старогрецьких і латинських 
апелятивів. Якщо розглянути особові назви 
давнього історичного минулого різних народів, 
то неважко помітити, що у більшості випадків 
вони колись вийшли з одних і тих же шарів 
апелятивної лексики. А це, у свою чергу, 
яскраво свідчить про спільні мотиви номінації, 
що мали місце і при наданні різних прізвиськ 
товаришами дитинства, односельчанами і у 
виробничих колективах або війську. Генетично 
автохтонні власні імена-прізвиська давалися 
безпосередньо після народження, в певних 
родинно-побутових умовах, батьками чи рідни-
ми і переважно з якоюсь, крім номінативної, ще 
й забобонно-містичною метою. Вуличні ж 
прізвиська давалися людині, принаймні почи-
наючи з того часу, коли вона з’явилася в 
людському колективі уже як свідомий діючий 
суб’єкт. Відомо, що такі прізвиська могли при-
кріпитися до людини на все життя, а потім пере-
даватися спадково як рідкісні прізвиська, які з 
часом ставали прізвищами [15, 122; 2, 103]. 

До категорії вуличних прізвиськ М. Худаш 
відносить антропоніми, які не мають загально-

слов’янського поширення й експресивно вира-
жають ту чи іншу рису зовнішнього вигляду, 
характеру чи поведінки [15, 123]. 

Якщо власні імена й прізвища опинились у 
центрі уваги багатьох учених, то прізвиська й 
досі залишаються на периферії антропоніміч-
них досліджень. 

За своїм призначенням, семантикою, струк-
турою, ступенем та характером експресивності 
прізвиська не однорідні. Загальновідомою є 
класифікація В. Чабаненка, який поділяє прі-
звиська за призначенням на три групи: 

1) індивідуальні прізвиська, тобто такі, що 
служать для називання однієї особи; 

2) колективно-родинні прізвиська, тобто 
такі, що служать для називання всіх членів 
окремої родини; 

3) колективно-реґіональні прізвиська, тобто 
такі, що служать для називання всіх жителів 
населеного пункту або його частини, кутка [17, 16]. 

Прізвиська були відтіснені на периферію 
досліджень прізвищами, на які вчені звертали 
більше уваги. З прізвиськами, фактично, відбу-
лося те, що і зі слов’янськими автохтонними 
власними особовими іменами: прізвиська, які 
не стали прізвищами, залишилися у побутовій 
сфері вживання. Ще В. Охрімович у свій час 
зазначав, що „колись, перед соткою літ не було 
ніякої різниці між прозвищами сільськими, а 
урядовими, бо власне сільські прозвища впи-
сано до метрик яко урядові. Від того часу 
пішли прозвища сільські і урядові ріжними 
дорогами і розійшлися далеко від себе. Урядові 
закаменіли в тій формі, в якій їх записано до 
книг, стереотипно переходили від батька до 
сина, з мужа на жінку…” [6, 303]. 

У статті „Українські прізвища людей як 
власні родові назви” І. Сухомлин пише, що в 
Київській Русі люди фактично мали прізвисько 
й прізвище. Цікавим, на його думку, є те, що 
подекуди прізвисько ставало замінником прі-
звища. Тому, зрозуміло, що „питання утворення 
сучасних офіційно-родових прізвищ, їх виник-
нення й стабілізацію важко розв’язувати без 
уважного попереднього вивчення неофіційних 
народних прізвищ (прізвиськ)” [13, 31]. Автор 
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справедливо зауважує, що сучасні прізвиська 
не збиралися на великих територіях, і дослід-
ники не брали до уваги, що, крім індивіду-
альних, прізвиська бувають родовими [13, 32]. 

Важливим, на нашу думку, є й те, що прі-
звища та прізвиська як окремі антропонімні 
класи певною мірою рівнозначні: виникли й 
уживаються після імені, позначають клас тих 
самих об’єктів. Проте функціонально роль їх є 
різною: прізвища належать до офіційної сис-
теми найменувань, а прізвисько – до неофіцій-
ної, народної-побутової. 

І. Сухомлин зазначає: „Прізвиська дають кон-
кретне вмотивоване означення відповідно до 
рис характеру, вдачі, зовнішності, нахилів, зви-
чок, манер тощо” [13, 33]. Прізвища ці ознаки 
втратили. 

Зв’язок між особовим іменем, прізвиськом 
та прізвищем людини досліджувався у працях 
О. Селіщева [8], Г. Сіміної [9], В. Чичагова [18] та ін. 

У праці „Походження російських прізвищ, 
особових імен та прізвиськ” О. Селіщев роз-
глядає походження власних імен, вказує на їх 
джерела: „Для історії давньоруських власних 
імен та їх долі в історії мови і народу велике 
значення має вивчення сучасних прізвиськ, які 
мають широке застосування у різноманітних 
колах сучасного суспільства, особливо у мові 
діалектній” [8, 34]. 

Досліджуючи власні імена та прізвиська, 
О. Селіщев дійшов висновку, що більшість із 
них давалась за зовнішнім виглядом, фізич-
ними вадами й властивостями людини. Для 
власних імен і прізвиськ використовували най-
різноманітніші слова побутового вжитку. Дуже 
часто таке прізвисько переходило з покоління в 
покоління і ставало родовим іменем, тобто 
прізвищем. 

Цікавим, на наш погляд, є зауваження В. Чи-
чагова щодо слова „прозвище” у російській 
мові. На думку дослідника, слово „прозвище”, з 
одного боку, співвідносне з російськими сло-
вами „род”, „семья”, тобто позначає соціально-
економічну одиницю, а з іншого – зі словом 
„прозвание”, яке передається у спадок на-
йменуванням сім’ї, роду – у спадок передава-
лось не тільки рухоме чи нерухоме майно, а й 
закріплене за сім’єю чи родом найменування, 
тому наявність у слова „прозвище” двох вище-
зазначених значень було явищем закономірним. 
Таке виділення двох значень у слові „прізви-
ще”, як зауважує вчений, спостерігається з 
кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [18, 106]. 

Слово „прізвисько”, за загальним визнан-
ням, – один із давніх термінів. Одні вчені 

твердять, що до певного періоду прізвисько 
було еквівалентом особового неканонічного 
імені і лише пізніше набувало особливого прі-
звиськового змісту. Наприклад, С. Зінін заува-
жує, що протиставлення канонічних особових 
імен російським світським поступово привело 
до зрушень у значенні терміна „прізвисько”. На 
його думку, до ХVІІІ століття термін „прізви-
сько” використовувався в значенні додатково-
го, другорядного найменування особи, яке час-
то давалося жартома [3, 25]. 

Інші вчені, наприклад В. Чичагов, вважають, 
що прізвиська могли виникати як у результаті 
зміни функцій дохристиянських імен, так і 
появлятися вже як прізвисько у своєму знову 
набутому значенні [18, 29]. 

Є й третя точка зору, за якою поруч із 
світськими іменами з найдавнішого часу з’яв-
ляються прізвиська, які нічим не відрізняються 
від світських імен [10, 2]. Про паралельність 
функціонування нехристиянських імен і прі-
звиськ зазначено і в праці О. Селіщева, але він 
бачить між ними не тільки спільне, але й від-
мінне, тому що вибір слова для прізвиська був 
вільніший, ніж для особового імені, для прі-
звиськ здавна використовувалися і сполучення 
слів [8, 107]. Загальновідомо, що в житті лю-
дини прізвисько може з’являтися неодноразово, 
а ім’я тільки один раз. 

На переконання М. Худаша, у ХVІ – ХVІІІ ст. 
індивідуальні і родові прізвиська були наймасо-
вішим антропонімним класом в Україні і свід-
чили про розвиненість тогочасної антропо-
німійної системи [16]. 

Прізвиська, на відміну від слов’янських 
автохтонних імен, від цілковитого зникнення 
або звуження сфери їх вживання врятувало те, 
що вони поліфункціональні. У побуті деколи 
прізвисько виконує функцію імені, може й 
заміняє прізвище. Це давні риси прізвиськ. 
О. Суперанська зауважує, що „первісні антропо-
німи синтетично об’єднували в собі сучасне 
ім’я й прізвисько” [11, 64]. 

Незважаючи на різні позиції вчених щодо 
часу появи прізвиськ „як прозивань”, варто 
відзначити й те загальне, що їх зближує: до 
безперечних прізвиськ додаються найменування, 
які містять негативну (жартома, в насмішку) 
характеристику особи. Жартівлива, іронічна, 
насмішкувата характеристика названого вияв-
ляється нерідко тією ознакою, яка включається 
як необхідний компонент у тлумачення слова 
„прізвисько” упорядниками словників. 

Прізвисько – назва, дана людині поза її 
ім’ям і включає в себе вказівки на якусь 
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помітну рису характеру, зовнішності, діяль-
ності певної особи [14, 983]. 

Прізвисько – ім’я, яким назвали кого-небудь 
жартома чи з якого-небудь приводу [1, 485]. 

Прізвисько – додаткове ім’я, дане людині 
іншими людьми у відповідності з її характер-
ною рисою, що супроводжує її життя обстави-
нами, або за якоюсь аналогією [78, 15]. 

Як бачимо, словники різних років не фік-
сують якихось суттєвих змін у тлумаченні сло-
ва „прізвисько”, а обмежують його значення, 
зводячи прізвисько до оцінно-характерних не-
офіційних (додаткових) найменувань. 

Зв’язок між прізвищами та прізвиськами 
двосторонній при значній перевазі зв’язку 
прізвисько – прізвище. Лише в окремих випад-
ках прізвище може стати прізвиськом. Наприк-
лад, це можливо, якщо дівчина виходить заміж 
і змінює прізвище, а знайомі називають її діво-
чим. Таке прізвище, звичайно, мало поширене. 
Повнішим переходом у прізвисько, мабуть, 
можна вважати сполучення прізвища дружини 
з ім’ям чоловіка, а також тоді, коли ним на-
зивають дітей. 

Українські прізвиська етимологічно спира-
ються на різні семантичні групи загально-
народної лексики. Але не всі ці групи однаково 
представлені у прізвиськах. Переважна біль-
шість наших прізвиськ граматично оформлена 
як загальнонародні іменники. При розгляді 
лексичної основи прізвиськ ми будемо дотри-
муватися їх поділу на різні семантичні групи, 
від яких вони беруть свій початок. 

Прізвиська, що вказують на зовнішні риси 
носія, є найбагатшим класом індивідуальних 
прізвиськ. Оригінальність таких прізвиськ ви-
ражається в тому, що у найменованого підмі-
чають характерну рису, якою він істотно виді-
ляється на фоні інших членів колективу.  

За характером лексичної бази наш фактич-
ний матеріал поділяємо на відонімні (переважно 
відантропонімні) та відапелятивні прізвиська. 

Відантропонімні прізвиська переважно мо-
тивуються прізвищами (рідше – іменами) відо-
мих людей: історичних та політичних діячів, 
літературних і казкових персонажів, героїв з 
кінофільмів: Будулай, Нікулін. 

Серед утворень від назв людей виділяємо 
прізвиська, які беруть початок від чоловічих та 
жіночих імен різної словотвірної структури: 
Антошка, Киріян, Кузьок, Омелько, Роман, 
Танаско, Юрка, Яша; Ґася, Ґуня, Еля, Єруня, 
Мартуха, Нюцик. 

Прізвиськами заміжніх жінок жителі села не-
рідко вважають андроніми, утворені від імені 

чоловіка, його прізвища або навіть апелятивної 
особової назви за допомогою андронімних фор-
мантів. До цієї групи відносимо прізвиська, в 
основі яких лежать андроніми: Адамиха (жінка 
Адама), Баланиха (від прізвища чоловіка Балан), 
Баблючка, Ганишин, Кондрачиха (жінка Кон-
драта < Кіндрата), Покачиха (< покачати „по-
катати” – СГ, ІІІ, 270), Ряпиха (від прізвища 
чоловіка Ряп), Шевчучка (від прізвища чоло-
віка Шевчук). Проте в абсолютній більшості 
андроніми (переважно моделі на -иха) не вва-
жаються прізвиськами, відіменні прізвиська на 
зразок Адамиха, Кондрачиха замінюють осо-
бові імена заміжніх жінок, ними користуються і 
при звертанні до жінки. 

Відапелятивні прізвиська репрезентуються 
особовими (агентивними, атрибутивними та ін.) 
і неособовими назвами. Серед перших – назви 
професій, занять, військових звань і найчастіше 
віддієслівні деривати з не завжди зрозумілим 
апелятивним значенням: Агрономка, Елект-
рик, Кузнєц, Комунар, Ориндатор, Статіс-
тичка, Табашник (< табачник „нюхальщик 
тютюна” – СГ, ІІ, 227), Швейка, Швец. 

До цієї групи відносимо антропоніми від 
назв релігійних та культових найменувань: Бо-
жичка, Штунда (< штунда „релігійне вчення” – 
СГ, ІV, 515). 

Приклади дають підстави стверджувати, що 
в основу прізвиськ лягли назви людей за тими 
професіями, родами занять, суспільним станом, 
які були на період утворення прізвиськ і з 
різних причин здавались найбільш влучними 
характеристиками персонажів. 

Прізвиськами жителів виступають назви спо-
рідненості та свояцтва, соціального стану, етно-
німи та інші особові назви: Зятьок, Царик; Жид, 
Жидичка, Кацап, Кітаєць, Молдован, Руска, 
Турок, Фріц, Циган, Циганка, Японець; Чорт. 

Традиційним джерелом творення прізвиськ є 
прикметники, відприкметникові деривати та 
інші атрибутивні назви. До цієї групи відно-
симо прізвиська, утворені від назв за індиві-
дуальними ознаками.  

Індивідуальна ознака, яка лягла в основу 
прізвиська, могла бути позитивною або нега-
тивною. Багато з цих прізвиськ утворилися від: 
а) назв за зовнішніми ознаками чи зовнішніми 
вадами людини: Безпалько, Беззубик, Білобри-
сий, Білий, Бородатий, Вальоватий, Величко, 
Волохатий, Вузкоглазий, Гнілко, Горбань, Горба-
тий, Ґула (< ґулити „спокушати, обманювати” – 
СГ, І, 338), Дейкало, Джулий, Дзюбатий, Дов-
гань, Довгий, Корчовий (< корчастий „густий” – 
СГ, ІІ, 288), Кривий, Кріца (< кріца „чиста 
сталь” – СГ, ІІ, 308), Кривак, Лисак, Лисий, 
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Маціпура (лайл. маціпура „неохайна або не-
зграбна людина” – СУМ, ІV, 656), Патлаха, 
Пирішкова, Покотило, Почекайло, Пуша, Ро-
гатий, Рудий, Худий, Червоний, Чорний, Щер-
батий та ін.; б) назв, які вказують на риси 
характеру, поведінки тощо: Байдак (< байдак 
„безтурботна, гуляща людина, гульвіса” – 
СУМ, І, 89), Бурмило, Веселенький, Дерев’я-
ний, Добрий, Думний, Жумчик (< жумрати 
„їсти, жувати, уплітати” – СГ, І, 492), Ласка-
вий, Лярва (< лярва „потаскуха” – СГ, ІІ, 393), 
Нечесний, Нюньчик (< нюня „плакса” – СГ, ІІ, 573), 
Плаксивий, Потішний, Смільчак, Сюрчик 
(< cюрчати „тріщати” – СГ, ІV, 239), Цока 
(< цокати „стукати” – СГ, ІV, 435), Чемний, 
Шепотінник (< шепотінник „людина, що на-
шіптує щось” – СУМ, ІV, 492) та ін. 

Найсприятливішою базою для творення прі-
звиськ є неособові назви. Помітну групу ста-
новлять антропоніми, в основі яких лежать: 
а) назви свійських і диких тварин: Баланчик 
(< балан „білий віл” – СГ, І, 24), Вовк, Жирафа, 
Заєць, Кабан, Качур, Кінь, Кіт, Козьол, Лис, 
Макака, Марґа (< маржина „скотина” – СГ, ІІ, 406), 
Миня, Минька (пестл. „корова, віл, теля” – СГ, 
ІІ, 426), Пес, Рекс, Слон, Цапок; б) назви 
птахів, риб, комах та гризунів: Бджілка, Бусік, 
Горобец, Індик, Карась, Комар, Кугут, Курка, 
Миша, Мишка, Рак, Тюлька, Щур і т.д. 

Менш продуктивнимим для творення прі-
звиськ є назви рослин, продуктів харчування, 
які засвідчено у прізвиськах Боханиц, Бувтун 
(< бувтун „зіпсоване яйце” – СГ, І, 79), Вов-
нянка (< вовнянка „гриб” – СГ, І, 245), Ґушка 
(< ґуш „шишка” – СГ, І, 352 ), Диня, Коржик, 
Макух (макух „вижимки із зерен коноплі, 
льону, соняшника після добування олії” – СГ, 
ІІ, 400), Мандрика (мандрика „вид сирника” – 
ЕСУМ, ІІІ, 381), Налисник, Пастернак, Пиріг, 
Пончик, Ротунда, Редька, Сало, Смерека, Схаб 
(схаб „м’ясо з ребрами, бік” – СГ, ІV, 235), 
Шафран та ін. 

Антропоніми, в основі яких лежать назви 
предметів побуту, знарядь праці, музичних 
інструментів, одягу тощо, представлені такими 
прізвиськами: Вакса (< вакса „паста для взуття” – 
СГ, І, 123), Гаман, Кучма (< кучма „шапка” – 
СГ, ІІ, 335), Кушка (< кушка „рід дерев’яної 
склянки, у яку вкладається точильний брусок” – 
СГ, ІІ, 335), Кацуля (< каця „довга хворостина з 
крючком на кінці” – СГ, ІІ, 227), Матрац Пан-
чоха; Дудка, Трамбон та ін. 

Як бачимо, найбільш помітні групи станов-
лять прізвиська, в основі яких лежать назви за 
зовнішніми ознаками, рисами характеру, пове-
дінки та назв тварин.  

Мотивом номінації переважно стає диферен-
ційна ознака носія. Якщо людина має зовнішню 
ваду або ж своєю тілобудовою, стилем одягу і 
т.д., відрізняється від інших жителів колективу, 
вона відповідно отримує прізвисько, яке допо-
магає виділити її у цьому колективі. Диферен-
ційна ознака денотата, позитивна чи негативна, 
повинна бути в опозиції до ознак членів ко-
лективу, комунікантів. Тому функція прізвиськ 
за фізичними ознаками носія і характеристична, 
і диференційна. 

Прізвиська за фізичними ознаками носія є 
найдоступнішим для дослідження видом прі-
звиськ. На слов’янському ґрунті їх досліджували 
М. Бірила, А. Селіщев, В. Чичагов, З. Нікуліна, 
Є. Даниліна, П. Чучка та ін. Перші спроби 
мотиваційної класифікації українських прізвиськ 
знаходимо у працях М. Сумцова та В. Охрімовича. 

Істотною рисою прізвиськ за фізичними 
особливостями носія є використання лексем з 
конкретним значенням. Рідко трапляються серед 
прізвиськ абстрактні назви. З конкретністю нато-
мість пов’язана образність, що виникає з мета-
форичності і метонімічності прізвиськ (Слон, 
Чорт, Нікулін, Будулай). Тому такі прізвиська 
виконують не тільки диференційну, але і ха-
рактеристичну функцію. У переважній більшості 
мотивація індивідуальних прізвиськ відома у 
колективі, його члени пам’ятають їх етимо-
логію. „Із втратою етимології, – зазначає З. Ні-
куліна, – індивідуальні прізвиська часто пере-
ходять в розряд сімейно-родових найменувань. 
Цей перехід, а також факт введення прізвиська 
до складу патронімних чи матронімних наймену-
вань говорить про втрату внутрішнього змісту 
прізвиська” [5, 177]. 

Збір ономастичного неофіційного матеріалу 
пов’язаний з певними труднощами. Основна 
проблема при зборі прізвиськ полягає у вияв-
ленні достовірних причин їх появи. Мотиви 
номінації можуть бути не відомі інформаторам 
або ж відомі не зовсім точно. Часто інформа-
тори не бажають розкривати ці мотиви з етич-
них міркувань. 

Інформатори, усвідомлюючи різницю між 
індивідуальними та сімейно-родовими (спадко-
вим) прізвиськами, не завжди послідовні у 
використанні цих термінів, а також у віднесенні 
тих чи інших лексем до однієї з названих вище 
груп неофіційних іменувань. У багатьох випад-
ках до вуличних назв відносять також посе-
сивні деривати від офіційних антропонімів – 
імен та прізвищ. Ми, як і М. Худаш, під прі-
звиськом розуміємо тільки ті „особові назви, 
яких люди набувають у побутовому оточенні 
мимоволі, часто випадково, в різні періоди 
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свого життя за тією чи іншою зовнішньою або 
внутрішньою властивістю чи якимось незви-
чайним випадком, що з ними трапився, і під 
яким вони потім відомі лише в близькому 
оточенні” [15, 80]. 

Найцікавіший розділ неофіційної сфери іме-
нувань, вважає О. Суперанська, становлять ін-
дивідуальні прізвиська, адже у них відбита 
жива народна традиція іменування, яка зберег-
лася з найдавніших часів. Вона лише поповни-
лась і збагатилась завдяки різним офіційним ново-
введенням, не міняючись у своїй основі [12]. 

Ономастичний аналіз прізвиськ включає кілька 
аспектів, найсуттєвішими з яких є характерис-
тика їх лексичної бази та виявлення мотивів 
номінації, тобто встановлення зв’язку між на-
звою і денотатом.  

Другий аспект дослідження прізвиськ – це 
виявлення мотивів номінації, тобто того зв’язку 
між назвою й денотатом, який послужив появі 
прізвиська. Враховуючи спосіб, яким прізви-
сько пов’язується з денотатом, Ч. Косиль виді-
ляє три типи номінації: 1) номінація безпо-
середня; 2) номінація посередня метафорична; 
3) номінація посередня метонімічна [4, 210].  

Перший тип репрезентують ті прізвиська, в 
яких лексема, що мотивує назву, вжита сто-
совно до свого носія в основному або близь-
кому до основного значенні. Сюди відносимо 
особові назви (першу чергу агентивні та атри-
бутивні), в яких лексичне значення апелятива й 
мотив номінації співпадають: Агрономка (жін-
ка була агрономом), Електрик (чоловік, який 
розбирається в електриці), Кузнєц (чоловік пра-
цював ковалем), Комунар, Ориндатор, Ста-
тістичка (жінка працювала бухгалтером), Та-
башник (< табачник „нюхальщик тютюна” – 
СГ, ІІ, 227), Швейка, Швец.  

Очевидно, в певному середовищі ці апеляти-
ви, які самі по собі не мають емоціонального 
забарвлення, стали антропонімами тільки тому, 
що не лише достатньо ідентифікували особу, 
але й давали їй певну характеристику. 

Проте у багатьох випадках прізвиська, утво-
рені від агентивних та інших особових назв, 
мотивуються цими назвами не безпосередньо, а 
завдяки певним асоціаціям, вияснити які можна 
тільки при експедиційному дослідженні, напр.: 
Жид і Жидичка – багаті і працьовиті люди, 
Царик – найбідніша в селі людина. Такі прі-
звиська репрезентують другий тип номінації – 
номінацію посередню. Безсумнівно, більшість 
прізвиськ з’являється саме внаслідок перене-
сення назви з якоїсь реалії, предмета чи особи 
на іншу особу на основі найрізноманітніших асо-
ціацій метафоричного чи метонімічного характеру. 

Часто мотиви, що пов’язують прізвисько з 
його денотатом, бувають дуже непередбачувані 
й характеризують не тільки іменованого, але й 
іменувача (його спостережливість, почуття 
гумору, відчуття мови тощо), порівн. прізви-
ська: Бурмило (чоловік, який постійно щось 
нерозбірливо бурмоче собі під ніс), Вовк (мис-
ливець на вовків), Жумчик (чоловік, який зав-
жди щось жує), Патлоха (розпатлана жінка), 
Білобрисий, Вузкоглазий, Дерев’яний, Черво-
ний (чоловік, який у стані сп’яніння завжди 
червоніє на обличчі) та ін. 

Враховуючи використання у творенні прі-
звиськ діалектної та оказіональної лексики та 
непередбачуваність мотивів номінації, дуже 
багато зібраних прізвиськ залишаються незро-
зумілими: Вурс, Джялапа, Дзейлик, Дзіндзія, 
Дзьондзя, Кащий, Куча, Маґарь, Макотя, 
Нуна, Ньоґа, Свота, Сьорда, Хунка і т.д. 

Аналіз лексичної бази сучасних прізвиськ та 
вияснення мотивів їх номінації свідчать, що 
принцип присвоєння прізвиськ є дуже давній і 
тільки слова, що стають прізвиськами, є нові й 
характерні для кожної епохи. Це забезпечує 
постійне оновлення прізвиськ. „Якщо допусти-
ти типологічну подібність прізвиськових імен в 
різні епохи, то, – як зауважує В. Суперанська, – 
матеріал сучасних прізвиськ дозволить у при-
скореному вигляді спостерігати численні про-
цеси, типові для онімної лексики в цілому” [12]. 

Вагомішу роль, ніж індивідуальні прізви-
ська, в живомовній системі іменувань відігра-
ють неофіційні антропоніми, що належать цілій 
родині й передаються у спадок. Вони є елемен-
тами давньої народної системи іменувань, яка в 
українській ономастичній науці уже була об’єк-
том окремих досліджень. М. Худаш запропону-
вав для таких антропонімів термін „прізвищева 
назва”. Удосконалюючись та стабілізуючись, час-
тина „прізвищевих назв” при підтримці відповід-
них урядових актів перетворилася у прізвища, 
інші – продовжували існувати тільки в усній 
традиції як неофіційні спадкові іменування 
поруч з прізвищами. За структурою і функцією 
вони близькі до прізвищ, але, на відмінку від 
останніх, легко змінюються іншими, творять 
варіанти. Зрештою роль вуличних іменувань та 
ставлення до них самих жителів є різною у 
різних населених пунктах. 

Розглянувши матеріал, помічаємо, що моти-
вація прізвиськ може бути зумовлена рисами 
характеру, вдачею, звичками, поведінкою лю-
дини, зовнішністю носіїв, діяльністю самої осо-
би, її батьків чи пращурів, різними випадками з 
життя їх носіїв. 
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LEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF NICKNAMES  

AND THEIR MOTIVATION 
 

Practice of naming people indicates that a person could have additional names apart from his/her 
names given to her by her relatives and society. In use one could use a name that was not provided in the 
church calendar which was simpler, more understandable, and could have its main function – to name a 
person, indicating his/her real features. Such names are called nicknames or „street names”. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 196

Марія Марусяк 
 
УДК 811.161.2’42’37 
ББК 81.411.1-71 
 
СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ’МАТИ’ В ЕПІСТОЛЯРІЇ В. СТЕФАНИКА 

 

„Нема цвіту цвітнійшого над маківочку, нема 
роду ріднійшого над матіночку” [6, с. 161]. Це 
прислів’я, взяте з епістолярію В. Стефаника, 
засвідчує два явища. По-перше, у ментальності 
нашого народу закріпилося пошанне ставлення 
до матері як до продовжувачки роду, берегині; 
по-друге, зазначене прислів’я є продуктом автор-
ської думки і вказує на індивідуальну позицію 
мовної особистості щодо об’єкта мовлення.  

Постаті матері у творчості Стефаника відве-
дено одну із головних ролей. Жіночі образи, що 
втілюють жертовну материнську любов, виступа-
ють у новелах „Мамин синок”, „Катруся”, „Кли-
нові листки”, „Діточа пригода”, „Марія”... Крім 
того, як зазначають І. Московкіна та С. Коршу-
нова, усі персонажі Стефаника – „це члени сім’ї, 
роду людського – Батько, Мати, Син, Дочка, 
Сестра, Брат...” [4, с. 84]. Мотивацію такої по-
зиції знаходимо в епістолярії письменника, де 
образ матері піднесено на найвищий п’єдестал 
святості, адже Стефаник відчував органічний 
зв’язок із рідною матір’ю до кінця свого життя. 
Пор.: „Донині в мене іншої любови нема, як до 
матері...” [6 , с. 48]. 

Такі мовно-психологічні тенденції щодо вико-
ристання реалії „мати” вимагають специфічної 
інтерпретації, що виходить за межі мовного 
аналізу. Це сфера когнітивної лінгвістики, мов-
ною одиницею якої служить концепт. Зазначе-
ний термін став об’єктом дослідження багатьох 
українських науковців. Зокрема М. Скаб звертає 
увагу на те, що „сьогодні під терміном „кон-
цепт” найчастіше мають на увазі так звані „куль-
турні концепти”, які є носіями духовних ціннос-
тей” [5, с. 23-24]. На значущості цих мовних оди-
ниць акцентує цілий ряд дослідників. С. Ворка-
чов, наприклад, зазначає, що культурні кон-
цепти – це „багатовимірні ментальні утворе-
ння”, в яких „відбивається „дух народу”, що 
визначає їх антропоцентричність – зорієнтова-
ність на духовність, суб’єктивність, соціаль-
ність та „особистісну сферу” носія етнічної 
свідомості” [9].  

В. Жайворонок, посилаючись на Ю. Степа-
нова, стверджує, що історико-культурні кон-
цепти „підтримують історичну спадковість, цим 

самим зміцнюючи людську етноспільноту”. До 
них він відносить і концепти ’батько’, ’мати’, 
’берегиня’ та інші, зазначаючи, що „це не просто 
слова-знаки, це вже мовні одиниці, наповнені 
етнокультурним змістом” [10]. 

Концепт ’мати’ досліджувала в українській 
когнітивістиці В. Мачек, щоправда у розвідці 
науковця він розглядався „у системі світогляд-
них координат фемінінності” [3, с. 265]. 

Мета нашої статті – визначити структуру кон-
цепту ’мати’ в епістолярії В. Стефаника, врахо-
вуючи загальноетнічну і загальнолюдську ідейно-
смислову значущість цієї одиниці.  

Зазначимо, що листування письменника вико-
нує комунікативно-пізнавальну функцію, а отже, 
теж є основою для формування концептів, 
оскільки, на думку А. Бабушкіна, у свідомості 
людини ці мовні одиниці виникають зокрема й 
завдяки вербальному та невербальному спілку-
ванню, коли людина передає іншій якийсь 
концепт за допомогою мовних засобів [1, с. 16]. 

Звичайно, було б помилковим стверджувати, 
що концепт ’мати’ сформувався у свідомості 
В. Стефаника виключно в умовах листування, 
проте дослідження шляхів реалізації цього клю-
чового концепту як у ментальності нашого на-
роду загалом, так і в непересічного носія його 
історико-культурних цінностей зокрема вважа-
ємо актуальним. Епістолярне тло тільки під-
креслить, що „пізнання індивідуальне так само, 
як і формування самого концепту” [8, с. 134].  

Враховуючи думку М. Скаб про те, що „до 
змісту концепту потрібно йти від семантики, яку, 
однак, треба змоделювати так, щоб не залишити 
поза увагою різні її аспекти” [5, с. 51], з’ясуємо 
в першу чергу семантичну місткість лексеми 
„мати”. „Великий тлумачний словник” пропо-
нує таке визначення: „1. Жінка стосовно дити-
ни, яку вона народила”; „2. Самиця стосовно 
своїх малят”. Лексема активно вживається у пе-
реносному значенні: „... що-небудь дуже близьке, 
рідне”. Вказується і релігійне трактування: Бого-
родиця, Мати Божа [2, с. 514]. 

У В. Мачек концепти ’жінка’ і ’мати’ знахо-
дяться в опозиції. Якщо перший, на думку дослід-
ниці, функціонує у свідомості слов’ян як „вті-
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лення зла, гріховності, небезпеки, знаряддя дия-
вола у боротьбі зі світлом і добром” [3, с. 263], 
то другий „асоціюється передусім з любов’ю, 
турботою, покровительством”. Далі читаємо: 
„Вона (мати. – М.М.) щедра, турботлива, мудра 
та справедлива. З її безмежної любові наро-
дився світ. Вона – берегиня сімейного вогнища, 
злагоди та гармонії в сім’ї, запорука продов-
ження роду. Мати – це добро, це світло, це 
життя, це земля, яка годує й оберігає своїх 
дітей, це животворча вода, яка дає початок 
світові, усьому живому на землі” [3, с. 265-266]. 
Спробуємо співставити подані концептуальні 
ознаки лексеми „мати” із характеристикою ма-
тері В. Стефаника, запропонованою авторитет-
ним дослідником, аби мінімізувати і без того 
присутній суб’єктивізм щодо цього концепту. 
Ф. Погребенник пише: „Мати Оксана, як кожна 
українська жінка, – сторож домашнього вог-
нища і старих селянських традицій, це жінка 
предоброго серця, і то не лише для свого пер-
вородного – Стефаник був найстарший син 
у сім’ї” [7, с. 42]. 

Зазначимо, концепт ’мати’ представлений 
у досліджуваному епістолярному дискурсі іме-
нами-лексемами „мати”, „мама”, „матінка”, які 
часто супроводжуються означеннями, зокрема 
присвійними займенниками, що вказують на інди-
відуальне, інколи глибоко інтимізоване ставле-
ння мовця. Напр.: „моя мама” [6, с. 103, 122, 
146, 149]; „моя добра мати” [6, с. 82]; „бідна мама” 
[6, с. 99]; „наша бідна мама” [6, с. 79]; „кохана 
матінка” [6, с. 48]. Зустрічаємо підміну слова-
імені метафоричним вживанням або порівня-
нням, що притаманне художній літературі та 
народній творчості. Пор.: „Кожде волоконце 
мого тіла дрожить і хоче протягнутися на сто 
миль до постелі коханої мучениці” [6, с. 49]; 
або: „... Ой біда чайці-небозі, що вивела діток 
при битій дорозі: там чумаки йшли, чаєнят 
найшли, чаєчку зогнали, чаєнят забрали. Таке 
моє з вами, діти, як тої чайки з чаєнятами”. 
Таке диктанто написав брат від мами” [6, с. 61]. 

Варто зазначити, що коли Стефаник пише у 
своїх листах (а отже, мислить) про матір, то це 
в першу чергу може стосуватися рідної матері 
(„Мені привижуються давні стежки по полях, 
давні співанки причуваються, чую, як колись 
мама мене в окрайку вперізувала, чую єї віддих 
на моїм волосю, – вижу ціле своє житє малень-
ке, веселе” [6, с. 242]); по-друге, матері конкрет-
ного адресата чи всіх матерів загалом („Рад би-м 
дізнатися, чи Вашій мамі ліпше – у мене також 
мама хора” [6, с. 161]; „Якби я міг перечитати 6 

образок, вам посвячений, мамам, то би їх міліон 
заплакав” [6, с. 120]); по-третє, матері-худож-
нього образу у начерках до майбутніх новел 
(„Жінки по похороні говорили: що то за мама, 
що й не скривиться за дитинов?! А очи мамині 
вже були гет здичіли” [6, с. 148]; „То пішов бур-
лак у світ та шукати мав хліба-соли, та вернув 
бурлак, та надніс чічку у долоні. Узяв батько си-
на побивати, взяла мати тяжко дорікати” [6, с. 59]). 

Однак найбільш емоційно насичене тексту-
альне тло має лексема-ім’я у значенні „рідна 
мати”. Крім того, це слово позначене високою 
частотністю використання. Наприклад, невели-
кий за обсягом лист до В. Морачевського засвід-
чує шість вживань лексеми „мати” [6, с. 48].  

Отже, щоб визначити структуру досліджува-
ного концепту, необхідно з’ясувати семантичну 
розмаїтість слова-імені в епістолярному тексті. 
Одне із головних місць, на нашу думку, займає 
компонент, що має семантичну місткість „мати – 
найрідніша людина”. Адже, як уже зазнача-
лося, протягом усього життя для Стефаника не 
було ближчої і ріднішої людини, як мати. Пор.: 
„Файно мені було коло мами” [6, с. 103]; „Зі 
мною вона (мати. – М.М.) наговорилася по душу; 
бачилося, що любо єї з любою людиною!” [6, 
с. 49]. Цей фрагмент визначає загалом формува-
ння наступних концептуальних ознак. Їх можна 
розподілити так.  

 
„Мати – найвищий авторитет”. У свідо-

мості Стефаника концепт ’мати’ функціонує 
поряд із концептом ’дитина’, так що разом вони 
утворюють бінарну концептуальну єдність. При 
цьому мати наділена великим життєвим досві-
дом, який, за народною мораллю, має пере-
йняти дитина. І якщо сьогодні фразеологізм 
„мамин синочок” наділений виключно негатив-
ним забарвленням і викликає асоціації зі слабо-
духістю чи навіть безхарактерністю, то для 
Стефаника бути „маминим сином” – це духовно 
уподібнитися мамі, стати носієм її високої мо-
ральності, тобто досягати досконалості. Пор.: 
„Хотів би-м часом бути коло мами, аби мені 
казала, що-м добрий син мамин, що-м все був 
добрий від отакого, о!” [6, с. 172]; „Розумієся, 
тут виходить на світ і злоба батькова на мене за 
то, що я не ходив слідами розбишаки-дуки, а 
слідами коханої матінки” [6, с. 48]; „Я хіба не 
син мамин?” [6, с. 183]. 

„Мати – друге „я”. Такий фрагмент зазна-
ченого концепту можемо спостерігати в певний 
часовий проміжок: коли мати Стефаника була 
хворою та відразу після її важкої втрати. В епіс-
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толярних текстах того періоду бачимо, що семан-
тична межа між лексемами „мати” і „син” у 
свідомості новеліста практично розмита. Її біль 
і смерть він переживає як власні. Напр.: „Я такі 
терпіння терплю, що їх не можу дальше зно-
сити. Кожде волоконце мого тіла дрожить і хоче 
протягнутися на сто миль до постелі коханої 
мучениці. Здаєся мені, мабуть в горячці, що 
ліпші частини мене то дотикають худорлявих єї 
рук, то чують мозілі єї згарованих пальців, то 
слухають страдальний голос єї тихої муки” [6, 
с. 49]; „А в маминім гробу лишився мій сміх і, 
певне, там із нею смієся” [6, с. 201]. 

„Мати – світ”. Зустрічаємо в Стефаника 
узагальнення про те, що мати для нього само-
достатня величина, окремий світ, який не тер-
пить жодного втручання ззовні. Пор.: „В місті 
мати купила синови каштанів – які вони мусять 
бути щасливі?!” [6, с. 48]; „Цілий день і поло-
вину ночи я пригадую собі маму. Від найпер-
шого разу, як я єї запам’ятав, аж до послідної 
хвилі я єї нагадую. І знахожу у тих споминах 
стілько гарного і пречудного, скілько великого 
і глубокого, що мені ні науки, ні людий, ані 
цілого світа вже не треба. Бо до кінця мого 
життя є чим жити” [6, с. 201]. 

„Мати – берегиня, покровителька”. В мен-
тальності нашого народу завжди існувало уяв-
лення про маму як добру хоронительку сімей-
ного вогнища та давніх традицій. Знайшло воно 
відображення і в епістолярії В. Стефаника, при 
цьому тут відчутний вплив як християнських, 
так і дохристиянських вірувань, збережених у 
звичаях покутян. Напр.: „Мама нас, і воли, і віз 
кропила свяченою водою і виряжала в поле. 
Мені давала щось доброго в пазушку, аби-м на 
полудне мав що їсти” [6, с. 177]; „Мама хрес-
тила, підкурювала та й стригла волосє із баби 
Ковалихи, бо то вона мене напудила. Так мама 
казала” [6, с. 127]; „Злі вони (рахмани. – М.М.) 
є на людей наших, що все собі нашукають якоїсь 
біди, і тому-то моя мама, як замісила паски і 
вбила там яйці, то шкаралущі із них давала ме-
ні, аби-м поніс до потока, аби попливли до рах-
манів і дали їм знати, що завтра у нас Велик-
день і радість” [6, с. 47-48]. 

„Мати – доброта, турбота”. Активно зустрі-
чається в епістолярії В. Стефаника ототожнення 
матері з такими духовно-моральними катего-
ріями, як доброта, турбота, любов. Співвідно-
шення цих реалій, звичайно, є загальноетніч-
ними, загальнолюдськими, однак текстове ото-
чення надає їм індивідуальних рис. Пор.: „Так 
було давно, як я видирав горобці з гнізда і впав, 

то моя мама гладила мене і хухала на голову та 
й казала, що буде легше” [6, с. 149]; „Мати ще 
довго говорить молитви і ревно просить Бога, 
аби Владзьо не розбився, аби Юрко прийшов 
здоров, аби мене любила тота, що я єї люблю” 
[6, с. 112]; „Признатися, то мене разило не раз 
обличє матери. Здавалося мені, що воно при-
крите вельонкою і із-за неї тяжко було догля-
нути душу люцку. Тепер вельонка тяжкої праці 
і натуги спала, і обриси стали чистими. Так і 
пашить із них любов’ю!” [6, с. 49-50]. Цікавим, 
на наш погляд, є прийом антитези, викорис-
таний письменником в одному із листів, де мати, 
яка уособлює добро, протиставляється мачусі, 
що асоціюється зі злом. Діти хваляться, „що 
кожному мама дала „в поле”, а один хлопчик 
„не має нічо до хліба, бо мачоху має” [6, с. 143]. 

Концептуальну ознаку „Мати – совість, 
справедливість” Стефаник теж передає через 
дитячі спогади, які, треба вважати, і послужили 
основою для формування мовної картини світу 
письменника і зокрема концепту ’мати’. Напр.: 
„Вийшла моя добра мати, і я пукнув єї (кинув 
сніговою кулькою. – М.М.). Здивовано погля-
діла на мене, а я моц завстидався” [6, с. 82]; 
„Сижу коло мами, ладно мені, а за школу забув. 
За протрачені години нелюцкий учитель пока-
рав мене вісімнайцяти палицями. Я від себе 
відходив і в крові своїй купався. Перший раз я 
почув руку справедливости. Батько мій мовчав, 
а мати, сільска молодиця, пійшла правди шука-
тии – і учителя перенесли” [6, с. 41]. 

„Мати – дім, батьківщина”. Семантичне 
поле слова-імені „мати” у В. Стефаника досить 
широке. Для новеліста, наприклад, „побувати у 
мами” означає „побувати вдома”. Отже, зазна-
чена лексема в епістолярії може мати значення 
„рідний дім”. Взагалі така семантична спорід-
неність є типовою (згадаймо хоча б: по-україн-
ськи „батьківщина” – це „земля батьків”, по-
англійськи „motherland” – „земля матері”). 
Напр.: „Побуду у мами з тиждень і виберуся до 
Кут...” [6, с. 111]; „Був у світі, був, був. А раз 
приїхав до мами” [6, с. 135]; „Як будете у мами, 
то напишіть...” [6, с. 193]. 

„Мати  земля”. Як свідчить епістоляр-
ний дискурс, свідомість Стефаника іноді ото-
тожнювала реалії „мати” і „земля”, чи правиль-
ніше, земля була для нього настільки рідною та 
близькою, як і матір. Про це свідчить і висока 
емоційна напруга, і використана персоніфікація. 
Треба думати, що для селянського сина така 
мовна поведінка цілком умотивована, адже, за 
В. Жайворонком, земля завжди „шанувалася та 
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обожувалася як мати, що родить людям усе 
потрібне для життя”, тому „персоніфікуючи зем-
лю, людина називає її годувальницею, спілку-
ється з нею як із живою істотою” [10]. Напр.: 
„Вона, моя земля, не знає, як я мучуся, коли єї 
кавалочок лишаю та йду далі. Вона не здриг-
неся, а в мені кожда кісточка болить. О, тепер я 
так хотів би походити по ній і поглянути, як 
міліони рівчиків гуторить по ній пісеньку на 
надію весняну. І я баную за нею,  а вона нічо не 
помагає мені! А повинна, бо я єї дуже любив” 
[6, с. 201]. 

„Мати – гостинність, щедрість”. Однією із 
головних ознак українського національного харак-
теру є гостинність. „Гість у хату – Бог у хату”, – 
говорить народна мудрість. У Стефаниковій сві-
домості такий народний канон закріпився, оче-
видно, завдяки матері і почав функціонувати як 
фрагмент досліджуваного концепту. Пор.: „... та 
ходім до хати, та їсти нам мама дасть, буде бід-
на мама трохи униматися, що паньских справ 
не кладе на скатерть...” [6, с. 99]; „Я Вас хочу 
мати тогди у себе, як страшна робота у нас 
трохи полегшає. Що мені з того, як моя хора 
мама попри роботу свою ще буде нами побива-
тися?” [6, с. 147]; „До Русова буду Вас просити 
пізнійше: тепер моя мама хора і не міг би-м Вас 
так приймити, як хочу” [6, с. 146]. Отже гости-
нність, за Стефаником, не може бути повноці-
нною, якщо „мама хора”.  

„Мати – працьовитість”. Епістолярій нове-
ліста фіксує високу частотність використання 
слова-імені з дієслівними лексемами на позна-
чення активної діяльності. Напр.: „мама полола 
грядки” [6, с. 102, 103]; „ми з мамов перекопу-
вали барвінок” [6, с. 150]; „мама пряде куделю” 
[6, с. 90]; „замісила паски і вбила там яйці” [6, 
с. 47]; „мама давала вечеряти” [6, с. 177]; „мама 
вже не дає вечеряти і не стелить постелі” [6, 
с. 203]. При цьому праця, на думку новеліста, 
ділиться на легку („вішиваєш та вімережуєш, 
як безробітна” [6, с. 91]) і важку, яку Стефаник 
називає „страшною роботою” [6, с. 147], тому й 
застерігає: „Мати най мішків не носит, бо вже 
доста наносилася дітий і на руках, і в ...” [6, с. 32]. 

„Мати – дитинство”. Допускаємо можли-
вість функціонування такого означення концепту 
’мати’, оскільки дитячі спогади в епістолярно-
му дискурсі безпосередньо пов’язані із поста-
ттю матері і позначені виключно позитивною 
настроєвою налаштованістю. Напр.: „Я нагадую 
собі свою першу весну, як мене мама в поле 
виряжала з татом орати. Як у вечір я вечерів 
„щонайліпше”, „мамин робітник” був, як мені 
мама „очинаш” подарувала...” [6, с. 182]; „Ма, ма, 
аді бусьок!” – казав він. А мама єго поцілювала 

в голову та й казала: „ото порубок мій та й роз-
перезаний по полю бігає!” Та й уперезала в свою 
окрайку” [6, с. 134]; „Але то давно, дуже давно, 
як ще моя мама полола грядки, а я за мотилями 
бігав і ловив їх, і в сні, як молоко їв” [6, с. 103]. 

Безсумнівно, ряд семантичних компонентів 
концепту ’мати’ можна було б іще розширити, 
однак це завдання вимагає більш об’ємної роз-
відки. Для визначення фрагментів вказаного кон-
цепту можна також звернутися і до фразеологіз-
мів із лексемою „мати”, які фіксуємо в епісто-
лярії Стефаника. Адже саме сталий вислів „являє 
собою емоційно-експресивний еквівалент слова, 
маючи більший ступінь конденсації у смисло-
вій структурі конотативних сем”, до того ж най-
частіше „через фразеологію проходять тільки ті 
сторони і грані людської практики, які пере-
ломлюються через людські почуття, сприйма-
ння та їх оцінки” [5, с. 328]. 

Тому припускаємо, що фразеологічні висло-
ви засвідчують такі ознаки концепту ’мати’: 

а) „як мама добрий” [6, с. 211] – „мати – 
доброта”; 

б) „як у рідної мами” [6, с. 156] – „мати – 
затишок, гармонія”; 

в) „нема цвіту цвітнійшого над маківочку, 
нема роду ріднійшого над матіночку” [6, с. 161]; 
„jak mamcię kocham” (люблю як матір) [ , с. 77]; 
„як такий, що му мама вмерла” [6, с. 132] – 
„мати – найрідніша, найближча людина”. 

Близькими за значенням до вказаних фразео-
логізмів є і розгорнені порівняння: „Чикаю від 
Вас листу, як діти чикають мами з міста” [ , 
с. 158] (з нетерпінням, бо мати – найдорожча 
для них людина); „Як межи хорі діти мама 
увійде, так сонце в сади увійшло” [6, с. 152] 
(з турботою, тому що мати – це турбота). 

Таким чином, як засвідчує епістолярій Василя 
Стефаника, концепт ’мати’, „цей на перший 
погляд простий концепт загальнолюдської куль-
тури” [3, с. 264], займає чільне місце у мовній 
картині світу письменника. Підтвердженням 
цього служить досить широке семантичне поле 
лексеми-імені „мати”. Це дало змогу визначити 
його концептуальні ознаки, серед яких виділя-
ються ключові (напр., „Мати – найрідніша, най-
ближча людина”; „Мати – доброта, турбота, 
любов”, „Мати – найвищий авторитет”) та пери-
ферійні („Мати – дім, батьківщина”; „Мати – 
дитинство”, „Мати – земля”); загальноетнічні 
(„Мати – берегиня”, „Мати – гостинність, щед-
рість”) та індивідуальні („Мати – світ”; „Мати – 
друге „я”). Отже, ідейно-смислова значущість 
аналізованої мовної одиниці визначається загально-
людськими пріоритетами у свідомості мовця. 
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THE STRUCTURE OF THE CONCEPT 'MOTHER'  

IN THE EPISTOLARY OF  V. STEFANYK 
 

The main content components of the concept 'Mother' in the epistolary of  V. Stefanyk is determined 
in the article. It takes into consideration general ethnic and common to mankind elevated significance of 
this unit in the structure of the free and phraseological context. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ  
НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ 

 

Багатоаспектність категорії оцінки спричи-
нила її лінгвістичне вивчення у різних напрям-
ках: комунікативному, лексичному, граматич-
ному, стилістичному тощо. Останнім часом в 
аксіологічних дослідженнях все більше уваги 
приділяється оцінній структурі, що уявляється 
як модальна рамка, обов’язковими компонен-
тами якої виступають суб’єкт (особа або соціум, 
з точки зору якого дається оцінка), об’єкт (оці-
нюваний референт), підстава оцінки (критерій, 
що відображає уявлення суб’єкта про об’єкт) [2]. 
При цьому зазначається, що в оцінній структурі 
виділяється багато елементів, які виділяють її 
складну будову в інтенсиональному світі, а саме: 
безпосередньо оцінний елемент, предмет квалі-
фікації (ті властивості реалії, які стимулюють 
емотивну реакцію суб’єкта), характер оцінки, 
шкала оцінок, оцінний стереотип (точка від-
ліку), аспект оцінки, класифікатори, інтенсифі-
катори та ін. [1]. 

Мета нашого дослідження – висвітлити про-
цес метафоризації слів, в результаті чого в струк-
турі лексем чітко простежується виникнення та 
закріплення за словом негативної оцінки. Оскіль-
ки доведено і ні в кого вже не викликає сумніву 
той факт, що існує взаємозв’язок між людською 
мовою і людським мисленням, що мова і мис-
лення людини утворюють таку діалектичну, су-
перечливу єдність, у якій мова (за визначальної 
ролі мислення) являє собою відносно самос-
тійне явище, котре, в свою чергу, справляє пев-
ний зворотний вплив на мислення. Та все ж 
роль мислення є визначальною [4, с. 132]. 

Не вдаючись  до характеристики різноманіт-
них та різнопланових засобів мовного вираже-
ння, обумовимо, що прагнення пізнати світ при-
водить людську думку насамперед до порівня-
ння. Порівнювані предмети (явища, ознаки, дії) 
асоціюються за певною найхарактернішою озна-
кою, внаслідок чого ця ознака виступає дуже 
яскраво, експресивно. Наприклад: „А сивий геть-
ман, мов сова, Ченцеві зазирає в вічі” (Т. Шев-
ченко). порівнявши гетьмана із совою, поет ство-
рив досить колоритний образ, який сприйма-
ється читачем через сему „хижий”. Але зви-

чайне порівняння часто не задовольняє мовця 
(автора), і тоді він вдається до метафори. Будь-
яка метафора як експресивний мовний засіб ста-
новить складне породження лінгвального й 
образного мислення, що спирається на асоціа-
цію за аналогією та на різні конотативні від-
тінки значення. Творення метафор – це, власне, 
художньо-естетичний процес не тільки пошуку 
образності, а й пошуку спільності ознак реаль-
них предметів та явищ. 

„Чиста” оцінка зустрічається лише в обме-
женої кількості слів, бо семна структура біль-
шості прикметників містить у собі, крім оці-
нних, ряд інших сем. На оцінку нашаровуються 
значення прикметника, у тому числі переносні; 
ад’єктив може мати внутрішню форму, певні 
конотації тощо, а це в свою чергу впливає на роз-
виток оцінної структури прикметника. У зв’язку з 
цим  заслуговує на увагу питання взаємозв’язку 
метафори й оцінки: інколи оцінка виникає в ре-
зультаті метафоричних перетворень лексико-
семантичних варіантів таких лексичних оди-
ниць, які не мають загальнооцінного  значення. 
Перш за все, зазначене явище властиве якісним 
прикметникам. Якщо розмістити їх на кваліфі-
каційній шкалі відносно зони норми (а норма 
передбачає рівновагу ознак, які розміщуються 
на кваліфікаційній шкалі), то деякі з них отри-
мають знак „+” (ті, які мають надлишок певної 
якості відносно норми), а деякі – „–” (ті, у яких та-
кої якості не вистачає). Як правило, слова, що ма-
ють на шкалі знак „+”, при метафоризації набу-
вають позитивних оцінок, а слова зі знаком „–” – 
негативних. Саме так пояснюється наявність 
оцінних лексико-семантичних варіантів прикмет-
ника чорний: „брудний”, „безрадісний, тяж-
кий”, „злісний, низький, підлий”. Ще більшою 
мірою частково оцінні семеми властиві прикмет-
нику сухий: „черствий, несвіжий чи несокови-
тий”, „позбавлений підживлювальних соків, за-
сохлий” (про рослин), „дуже худий, кістлявий”, 
„позбавлений душевної теплоти, бездушний, 
черствий”, „позбавлений емоційності”, „позбав-
лений мелодійності, м’якості” (про звуки). Для 
всіх наведених прикладів характерне те, що 
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знак на кваліфікаційній шкалі, який стосується 
основного значення слів, збігається зі знаком 
оцінки при метафоризації. Однак у семантичній 
структурі прикметника великий спостеріга-
ється протилежне явище. Це слово на кваліфі-
каційній шкалі має знак „+”, але одна з його 
семем – „тяжкий, небезпечний (про хворобу, 
поранення)” – набуває знака „–”.  Поряд з нею 
в семантичній структурі цього слова відміча-
ються й позитивно-оцінні семеми: „важливий, 
значний”, „багатий”, „геніальний, надзвичайно 
обдарований”. 

Лексична метафора як своєрідна модель фор-
мування лексико-семантичних варіантів багато-
значного слова реалізується за певними законо-
мірностями, представленими в регулярних взаємо-
зв’язках між порівнюваними предметами, яви-
щами і ознаками [3, с. 141]. Можна виділити 
такий найтиповіший різновид метафоричних пе-
реносів як тварина – людина, зокрема харак-
теристика тварини – характеристика людини: 
звірячий („лютий, жорстокий, нелюдський”), 
павучий („який відзначається рисами експлуа-
татора, жорстокістю, підступністю, хитрістю”), 
озвірілий („який виражає звірячу лють, злобу”);  
наїжачений („сердитий, роздратований”); а та-
кож характеристика погоди – характеристика 
людини: зимний („який не виражає ніякого 
почуття, байдужий”), крижаний („надмірно бай-
дужий, холодно-спокійний”), холодний („бай-
дужий, безпристрасний”). 

При метафоризації значень прикметників у 
більшості випадків знак оцінки збігається зі зна-
ком слова на кваліфікаційній шкалі. Проти-
лежне явище спостерігається рідко.  

Розглядаючи явище лексичної метафориза-
ції, слід торкнутися питання про появу нових 
контекстів сполучуваності перенесеної назви, 
які відповідають новим семемам відповідних 
лексико-семантичних варіантів багатозначного 
слова. Так, з погляду прямого (головного) зна-
чення відносний прикметник дерев’яний се-
мантично сполучається лише з тими іменни-
ками, які називають предмети, виготовлені з де-
рева як матеріалу, наприклад: дерев’яний  стіл, 
дерев’яна ложка, дерев’яна  ваза тощо.  Разом 
з тим загально мовна практика засвідчує вжи-
вання прикметника дерев’яний і в таких міні-
мальних контекстах, які суперечать його значе-
нню „виготовлений з дерева як матеріалу”, 
наприклад: дерев’яний голос, дерев’яне обличчя, 
дерев’яна посмішка тощо. Пор.: Тільки випе-
щене лице начальника було, як і завжди, сухе, 
дерев’яне, а в’їдливі очі неспокійно бігали (С. Ва-
сильченко); Голос у нього гучний, але якийсь 

дерев’яний (В. Козаченко). Цілком природно по-
стає проблема мотивації сполучуваності згада-
ного прикметника з іменниками-назвами пред-
метів, які в силу своєї реальної сутності не 
можуть співвідноситися з деревом як матеріа-
лом. З’ясування цієї проблеми зводиться насам-
перед до того, що прикметник дерев’яний ви-
ступає у видозміненому, при чому негативно-
оцінному значенні „нерухомий, неживий, застиг-
лий, позбавлений теплоти”. В основі розвитку 
цього переносного, метафорично-переосмисле-
ного вживання прикметника дерев’яний, закріп-
леного в лексичній системі української мови, 
лежить також іменник дерево у значенні „мате-
ріал для будівництва, виготовлення різних пред-
метів і речей” але при цьому безпосереднім 
джерелом значеннєвого переосмислення шля-
хом метафоризації виступають лише певні склад-
ники семантичної структури згаданого іменника, 
зокрема такі вияви його матеріальності, як жор-
стокість, негнучкість, застиглість, нерухомість. 

Складніше інтерпретувати оцінні семеми іме-
нників, тому що самі іменники неможливо роз-
ташувати на кваліфікаційній шкалі. Але можна 
виділити яскраву тенденцію в їхньому розвит-
ку. Це транспозиції з назв тварин на назви лю-
дей. Вони майже завжди призводять до появи 
негативно-оцінних конотацій. Такі семеми є в 
семантичних структурах українських слів: пес 
(„людина, яка викликає обурення, заслуговує 
на презирство своєю поведінкою, вчинками”), 
собака („про злу, жорстоку, недоброзичливу 
людину”), риба („повільна, до всього байдужа 
людина”), гадина („про огидну, підступну лю-
дину”), змія („про злу, підступну людину”), сви-
ня („неохайна, непорядна, нечемна, невдячна 
людина”). Подібні випадки оцінних конотацій, 
що є результатами процесу метафоризації, спос-
терігається в таких словах: вода (семеми „мало-
калорійна, несмачна їжа”, та „щось рясне і мало-
цінне), ніч (семеми „незнання істин і добра; ду-
ховна пітьма” і „психічний стан людини”), во-
гонь (ЛСВ „хворобливий стан, гарячка”). У по-
дібних випадках можна виявити закономірність: 
у межах семантичної структури окремого слова 
оцінні семеми мають однаковий знак. Але іноді 
вона порушується. Так, відхід від вказаної 
закономірності спостерігається у слові камінь. 
Різні інтегральні семи (’твердість’ і ’тягар’) фор-
мують значення з протилежними знаками оцін-
ки: „надійна опора, основа, твердиня” (знак „+”) і 
„тяжке гнітюче почуття” (знак „–”). 

Метафоризація дієслів, результатами якої є 
виникнення оцінних конотацій – нетипове для 
даної групи слів явище. Воно спостерігається в 
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структурах дієслів їсти і кусати. Спільна сема 
’збиток’ має негативну оцінку, а тому значення, 
що виникають на її основі, теж є негативно 
оцінними. Це ЛСВ „мучити, не давати спокою 
(про хворобу, клопоти тощо)” і „набридати 
комусь, чіплятися до когось, не даючи спокою” 
слова їсти. Подібне значення має дієслово 
кусати „причиняти біль, ображати”. Основні 
значення лексем їсти і кусати не виражають 
оцінки; вона (оцінка) є результатом певних мета-
форичних асоціацій і, далі, транспозицій. Це ж 
стосується й таких дієслів як поїдати, гризти, 
які в результаті метафоричних перетворень міс-
тять спільну сему ’мучити’, тобто „завдавати 
болю, смутку” (поїдати) та „непокоїти, хвилю-
вати” (гризти). В семантичній структурі лек-
семи пекти також простежується наявність 

негативно-оцінного значення – „завдавати кому-
небудь глибоких моральних страждань”. 

Основні моменти розглянутого питання взаємо-
зв’язку метафори й оцінки полягають у тому, 
що оцінка як результат метафоризації може 
з’являтися при перетвореннях  слів з вихідним 
значенням, що має на кваліфікаційній шкалі 
знак „+” чи „–”. Найчастіше при метафоризації 
цей знак не змінюється. Однак у деяких випад-
ках така зміна спостерігається. Якщо вихідне 
значення слова не має місця на кваліфікаційній 
шкалі (тобто не має ніякої точки відліку), що 
властиве іменникам та дієсловам, то оцінні зна-
чення можуть виникати на основі позитивних 
чи негативних сем, які входять до структури 
основного значення слова. 
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FEATURES OF METAPHORICAL VALUES OF NEGATIVE ESTIMATION 
 

An attempt to consider the features of negative evaluation values in the lexical structure of words as a 
result of metaphorical transformations is carried out in the article, in particular to trace the origin of 
estimation in the lexical-semantic variants of such lexical units, which do not have a general evaluation value. 
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ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ: 

КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Мовна семантика, як відомо, має об’єктив-
ний характер, оскільки вона є результатом піз-
нання об’єктивної дійсності. Саме вербалізація 
емоційних станів є, за влучним окресленням 
Роналда Лангекера, когнітивною стежкою почу-
ттів (англ. the emotional cognitive routine) [5, с. 57]. 
Лексична семантика займає особливу позицію у 
когнітивному мовознавстві. Замість класичного 
(структуралістського) підходу, значення слів роз-
глядаються як потенційна активація різних се-
мантичних рівнів і зв’язків цієї одиниці з інши-
ми концептуальними рамками, які співіснують 
з ними у контексті [2]. Особливої ваги набира-
ють ці положення щодо мови художніх творів, 
які уособлюють метафоричність людського мис-
лення. У когнітивному підході широке обґрун-
тування знаходить теза, що презентація влас-
них переживань, емоцій і настроїв, дій та пове-
дінки є загальнозрозумілою інтерсуб’єктивно і 
її поділяють інші [4, с. 48]. Власне, завдяки цьо-
му індивідуальне культурне і суспільне пізна-
ння, через підпорядкування емоціям та оціню-
ванню, є близьким для інших індивідуумів.  

Важко переоцінити роль мови у процесах 
пізнання нового, у процесах становлення і роз-
витку знання людини про світ, в основі яких 
лежить здатність емоційного сприйняття. Зв’я-
зок емоцій та пізнання, а також того, як цей 
зв’язок реалізує себе у мові на лексичному рів-
ні, заслуговує не одного дослідження у сфері 
когнітивної лінгвістики. Для більшої перекон-
ливості цих слів варто зацитувати Бодуена де 
Куртене: „… З мовного мислення можна виявити 
ціле своєрідне мовне знання, яке охоплюватиме 
усі галузі буття і небуття, всі прояви світу, як 
матеріального, так й індивідуально-психологіч-
ного і соціального (суспільного)” [1, с. 312]. 

Усе наше життя пов’язане з емоціями, із 
переживаннями, які можуть проявлятися з різ-
ною силою, тобто з різною інтенсивністю. І хоч 
їхній вияв відбувається передовсім через міміку 
та жести, однак для опису на рівні вербалізації 
емоцій, за спостереженнями вчених, припадає 
тільки близько 7 % усієї інформації про стан 
мовця [7, с. 39]. Тобто можна припустити, що 

як пізнання та емоційний досвід, так і мова тіла, 
що їх виражає, мають позамовленнєву природу. 
Та, незважаючи на це, лексичний пласт стано-
вить досить широке поле для лінгвістичних 
досліджень. Найбільш показовими у плані лек-
сичної реалізації інтенсивності у польській мові 
є передовсім дієслова, які передають стан збу-
дження, піднесення, зосередження і напруження 
сил при здійсненні чого-небудь (rozdzierać, 
rujnować, wrzeszczeć, drzeć się, wymęczyć się 
та ін.). Менш вагому частку становлять також 
іменники на позначення надмірного вияву пред-
мета або такі, що акцентують на девіантній по-
ведінці або збуренні суб’єкта, тобто його поза-
нормовому станові (wrzask, bestia, nienawiść, 
nożysko, awanturnictwo). Прикметники, що вира-
жають інтенсивність, разом із дієсловами нале-
жать до основних засобів вияву емоцій та пере-
дають смисловизначальний фактор семантики 
вияву інтенсифікації ознаки.  

З метою визначення і простеження загаль-
них закономірностей формування та функціо-
нування інтенсивності ознаки у сучасній поль-
ській мові варто передусім окреслити основні ета-
пи від зародження до вербальної реалізації того 
чи іншого інтенсива. Якщо, на думку Ю. Апре-
сяна, у повному портреті такого поняття, як 
почуття, повинно пройти шість фаз (від причин 
емоції до контрольованої / неконтрольованої 
фізичної чи вербальної реакції), то у вияві інтен-
сивності (тобто надмірному вияві емоцій) деякі 
із цих фаз (наприклад, раціональна оцінка чи-
нника, що спричинила ці емоції, або прагнення 
продовження / припинення тривання імпульсу, 
що спричинив ці емоції) варто піддати сумніву. 
Частими є випадки, коли вияв інтенсивності 
супроводжують тільки перша та остання (шоста) 
фаза, без проходження т. зв. проміжних фаз. 
Наприклад, Fatalna pogoda! є безпосередньою 
реакцією на причину вияву надзвичайної емо-
ційності, що свідчить про однозначне незадово-
лення експеріента погодними умовами. Нато-
мість зовсім протилежний за емоційним напов-
ненням вислів Fantastyczna pogoda! передає 
цілковите захоплення погодою, не позбавляючи 
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його водночас надмірного емоційного забарвле-
ння висловленого. Таким чином, можна ствер-
джувати про градаційний потенціал в ад’єк-
тивах інтенсивного вияву ознаки. Так, наприк-
лад, на позначення спектру міри та величини 
можна навести певну градаційну шкалу інтен-
сивності цієї ознаки: duży/wielki → straszny → 
ogromny → olbrzymi → gigantyczny → kolosalny. 

У більшості випадків текстуальних при-
кладів явища градації переважають на рівні діє-
слів, оскільки вони, зазвичай, є основним но-
сієм семантики інтенсивності, усе ж непоодино-
кими є приклади, в яких емоційне наванта-
ження перебирають на себе прикметники. Наве-
демо один з таких: „Nastaje cisza długa, póki nie 
wypłynie z niej staccato ekstatycznej, gwałtownej, 
namiętnej, nerwowej, upajającej, miłosnej pieśni. 
I ta zacichnie w rosach dalekich...” (Stefan Żerom-
ski, Zapomnienie). 

Можна припустити, що емоції привносять 
надбудову оцінювання, а в такому розумінні 
емоційність (або теж емфатичність / експресив-
ність) висловлювання належить до способу мов-
лення про емоції і цим самим досягає рівня 
емоційної емоційності, тобто інтенсивності ви-
слову [6, с. 35]. І виступає вона в реченнях, у 
яких емоційно або, інакше кажучи, експресив-
но, емфатично, йдеться про емоції. Наприклад: 

I właściwie wszystkie jej skargi na męża, na 
służbę, jej troski o dzieci były tylko kapryszeniem i 
dąsaniem się nie zaspokojonej płodności, dalszym 
ciągiem tej opryskliwej, gniewnej i płaczliwej 
kokieterii, którą nadaremnie doświadczała męża 
(Bruno Schulz, Cynamonowe sklepy); 

або 
Czas Maryśki – czas więziony w jej duszy, wy-

stąpił z niej straszliwie rzeczywisty i szedł samopas 
przez izbę, hałaśliwy, huczący, piekielny, rosnący 
w jaskrawym milczeniu poranka z głośnego młyna-
zegara, jak zła mąka, sypka mąka, głupia mąka 
wariatów (Bruno Schulz, Cynamonowe sklepy). 

Мова творів польських письменників, особ-
ливо початку ХХ століття, тобто періоду, коли 
все більше загострювалась політична ситуація у 
світі, є яскравим прикладом того, наскільки 
усвідомлення невідворотної катастрофи оволо-
діває їхньою творчістю, що обов’язково знахо-
дить своє відображення у надзвичайно експре-
сивних утвореннях на лексичному, синтаксич-
ному, а також нерідко і фразеологічному рів-
нях. Ще одним із таких авторів беззаперечно 
можна назвати Станіслава Ігнацего Віткевича, 
який у своїх творах чи не найбільш ефектно 
експериментує з інтенсивними засобами на всіх 
рівнях і, зокрема, на рівні лексичному.  Зациту-

ємо хоча б перший-ліпший фрагмент програм-
ного твору автора: „Kona ona ludzkość pod gnio-
tem cielska gnijącego, złośliwego nowotwora kapi-
tału, na którym, nikiej putryfakcyjne owe bąble, 
faszystowskie rządy powstają i pękają, puszczając 
smrodliwe gazy zagniłej w sobie, w sosie własnym, 
bezosobowej ciżby ludzkiej” [12, с. 8]. Передусім 
варто зазначити, що С. І. Віткевич широко за-
стосовує у своїй творчості елементи гротеску, 
який служить йому ефективним засобом для де-
маскування тогочасної деформації світу. Звідси 
і нагромадження інтенсивної лексики, і наси-
чення авторськими неологізмами, які теж часто 
несуть емоційне навантаження. Як доказ, наве-
демо ряд надзвичайно емоційних (інтенсивних) 
вжитих автором неологізмів: ty wandrygo, ty 
chałapudro, ty skierdaszony wądrołaju, ty chalipo-
rzygu odwantroniony [12, с. 25]; wy chlipacy, wy 
purwykołcie, wy kurdypielki zafądziane... [12, с. 21]; 
sflądrysyny dudławe [12, с. 44]. 

Як слушно зауважує Івона Новаковська-
Кемпна, сама структура інтенсивності прохо-
дить від випадків, пов’язаних із почуттями 
ослабленої інтенсивності, після чого вона на-
ростає, доходить аж до граничного пункту люд-
ської витривалості і переростає у шаленство, 
інші психічні хвороби; коли людина втрачає 
панування над собою, її організм перестає нор-
мально функціонувати, і людина вже не знає, 
що говорить  і що робить [6, с. 43]. Наведемо 
фрагмент вірша Бруно Ясенського: 

O ekstatyczny tłumie żarty przez syfilis! 
Zaropiałe, cuchnące, owrzodzone bydło! 
Kiedy w czarnym pochodzie nade mną się schylisz? 
Wszystko mnie już zmęczyło i wszystko obrzydło! 
 
Ręce wasze potworne, pokręcone palce, 
Gigantyczne, czerwone, obrośnięte macki, 
Którym wszystko podatne jest, jak chleb z zakalcem, 
Więcej mówią mi jedne, niż cały Słowacki! 
    (Bruno Jasieński, 

 Stworzę wam nową sztukę) 
Зацитований вище фрагмент вірша яскраво 

ілюструє, власне, згадану інтенсивність пере-
житого, відображаючи афективний стан поета, 
який ще у 20-х роках минулого століття зажив 
собі слави скандаліста, порнографа і кривдника 
польської культури. Важко знайти більш ефек-
тивний спосіб досягнення цієї скандальної сла-
ви, ніж використання інтенсивної лексики (у 
цьому випадку прикметників), яка відображає 
надзвичайний емоційний стан і піднесення автора. 
Так, для окреслення натовпу (tłumu) поет вико-
ристовує прикметник ekstatyczny, що у зви-
чайному вживанні мало б позитивне забарв-
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лення, оскільки ознака в індивідуальному ви-
падку (хтось перебуває в екстатичному настрої, 
тобто відчуває надзвичайне піднесення) отри-
мує семантичну конотацію значення підсиле-
ного емоційного захоплення. Натомість, засто-
сувавши цей ад’єктив з іменником на позна-
чення великої кількості людей (tłum), його зна-
чення змінює семантичну конотацію завдяки 
згаданому іменнику, який асоціюється з чимось 
неконтрольованим, хаотичним і таким, що не 
має постійних рис. І в наступному рядку Бруно 
Ясенський утверджує цю думку, називаючи 
натовп бидлом (bydło) і наділяючи його ознака-
ми, які можуть викликати лише негативні коно-
тації, пов’язані із зовнішнім виглядом людини 
(zaropiałe, cuchnące, owrzodzone). У наступній 
строфі він підсилює своє почуття огиди, деталі-
зуючи при цьому, що „ręce wasze potworne, 
pokręcone palce, / Gigantyczne, czerwone, obroś-
nięte macki”. У такий спосіб інтенсифікації (а 
деякою мірою і гіпертрофованості) опису „час-
тин тіла” натовпу поет намагається прирівняти 
його до тварини, і в той же час на свій манер 
возвеличує і вирізняє кожного, хто цими рука-
ми спричинився до творення історії. 

Подібно до того, як застосовані автором 
мовні засоби є зрозумілими для нас, оскільки 
базуються на системності мови, так і його 
інтенційні думки, слова провокують певний 
настрій та емоції з відповідними закладеними в 
них ступенями переживання та емоціонування. 
Щоправда, автори різних стильових епох або 
епох історичних використовували для досяг-
нення цього ефекту досить протилежні засоби. 
Якщо для яскравих представників літератури 
Молодої Польщі та Міжвоєнного двадцятиліття 
(Бруно Шульца, Станіслава Ігнацего Віткевича 
та ін.) було характерним вживання насиченої 
емоційної лексики, пристрасної мови творів з 
метою передачі настроїв та способу життя тих 
часів, то після Другої світової війни, коли на-
стала криза гуманістичних цінностей, коли 
людське життя стало нічого не варте, літера-
тура теж перейняла цей гіркий досвід і набрала 
дещо іншого звучання. 

Німецький філософ Теодор Адорно ствер-
джував, що „писати вірш після Освєнціма – це 
все одно, що чинити варварство”. У цій думці 
він влучно передає силу травми і те, наскільки 
людський і світовий досвід впливає на наше 
сприйняття, пізнання всього, що було „перед і 
після Освєнціма”. Та, на нашу думку, літера-
тура після такої катастрофи ще потрібніша, 
щоб дати майбутнім поколінням болючі свід-
чення пережитого. 

Одним із зразків такої прози, яка, хоч і 
зосереджена на документальному висвітленні 
окремих історій, вражає своєю силою та інколи 
межує із крайнім заціпенінням, є книга опо-
відань Зофії Налковської „Медальйони”. Цього 
ефекту авторка досягає, зокрема, завдяки мові 
твору.  Весь спектр почуттів, які тільки прита-
манні людині в мирному часі, тут нівелюється: 
суспільні, практичні, пізнавальні, естетичні по-
чуття – всі вони затуплюються, а на їх місці 
виникають біль і страждання, що наскрізь запо-
лоняють життя людей. Однак тут можна спос-
терігати практично цілковиту відмову у вжи-
ванні лексики на позначення інтенсивності 
ознаки. Здавалося б, у такому випадку не варто 
розглядати ці оповідання через обмеженість 
традиційного опису. Та все ж брак прикметників-
інтенсивів привертає увагу прихованою інтен-
сивністю у лексемах без яскраво виражених 
конотативних значень. Так, у фрагменті опові-
дання „Wiza” спостерігаємо завуальовану інтен-
сивність, яка, однак, впливає на читача з надзви-
чайною силою: „Tego dnia właśnie Greczynki 
śpiewały hymn narodowy. Nie po grecku. One 
śpiewały po hebrajsku żydowski hymn... Śpiewały 
w tym słońcu bardzo pięknie, głośno i mocno, 
jakby były zdrowe” [10, с. 37]. На перший погляд, 
важко не відчути, з якою внутрішньою силою 
написані ці слова, проте для традиційного струк-
туралістичного аналізу тут відсутні засоби інтен-
сифікації ознаки, що добре справлялися у ви-
падку виразів із значеннями, які є загальноуста-
леними у мові, але „підводили під час інтер-
претації конотацій слабких (прихованих – У.Р.) 
або створених у конкретному тексті” [3]. Людина, 
яка мало обізнана з історією нацистських конц-
таборів, створених під час Другої світової війни, 
не зрозуміє всієї трагедії цієї ситуації. Незва-
жаючи на те, що ці жінки були грекинями за 
національністю, їхнє походження вказувало на 
приналежність до єврейського народу, що озна-
чало смерть у будь-якому випадку. Перемага-
ючи біль і слабкість, вони усе переносять з гід-
ністю, виявляють величезну силу волі і духу. 
Цей стан З. Налковська передає словами, що вони 
„śpiewały w tym słońcu bardzo pięknie, głośno i 
mocno, jakby były zdrowe”. Остання фраза ніби 
вбирає всю напругу і трагізм побаченого, бо 
далі авторка продовжує: „To nie była fizyczna 
siła, proszą pani, bo przecież one były najsłabsze. 
To była siła tęsknoty i pragnienia” [10, с. 37]. 

Як зазначає Ришард Токарський, когнітив-
ний підхід дозволяє побачити і відкрити важ-
ливі, але часто приховані для нас явища, які не 
тільки служать для сприйняття конкретного 
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інтерпретованого тексту, але й для способу 
розуміння світу через мову [3]. Прикметники із 
значенням інтенсивності, високого ступеня, 
міри виявлення ознаки мають чітке призна-
чення – кваліфікувати та оцінювати ознаки, що 

виділяються у назвах істот, предметів і явищ. 
Вони функціонують як оцінно-інтенсивні ха-
рактеристики, які є результатом суб’єктивного 
сприймання властивостей та ознак навколиш-
нього світу. 
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ПРЕДИКАТНИХ СИНТАКСЕМ  
У МОВОЗНАВЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ (теоретичні засади) 

 

У сучасному мовознавстві й досі не існує 
загальновизнаної семантичної диференціації пре-
дикатів, яка б ґрунтувалася на послідовних кла-
сифікаційних засадах. Труднощі здійснення та-
кої класифікації, вважає О. Бондар, стосуються 
кількох моментів, з-поміж яких найголовнішим 
є виокремлення обмеженої кількості ревалент-
них змістових ознак таким чином, щоб через їх 
комбінаторику можна було б описати всі 
можливі семантичні типи предикатів [8, с. 194] 
і ширше – ситуацій. Учені сходяться на думці, 
що розрізнювальні змістові ознаки повинні мати 
найбільш загальний характер, співвідносячись 
із класами відповідних одиниць.  

Класифікація предикатів (від лат. рraedicatum – 
сказане) має давню традицію. Ще Аристотель ука-
зував на різні типи сутності об’єктивного буття, 
виділяючи Сутність (Субстанцію), Кількість, 
Якість, Відношення (Релятивність), Місце (Де?), 
Час (Коли?), Положення, Стан, Дію, Стражда-
ння. До недавнього часу категорії Аристотеля 
сприймали як філософські, а в лінгвістиці їх 
потрактовували як деякі еквіваленти „частин 
мови”. Отже, з огляду на десятикомпонентну 
систему універсальних категорій семантична 
сітка простих речень набуває такого вигляду: 
1. Сутність – предикати цього типу утворю-
ють речення тотожності: Мій дім – мій храм 
(Леся Українка) [19, с. 76]; Лиш боротись – зна-
чить жить (І. Франко) [19, с. 81]; Моя девіза – 
йти за віком (М. Вороний) [19, с. 86]; 2. Кіль-
кість – ці предикати надають реченню значе-
ння кількісного вияву ознаки предмета: Світів 
у космосі – чимало (П. Куценко) [19, с. 167]; 
Істина – одна (А. Луценко) [19, с. 168]; Таланту – 
нуль (О. Білаш) [19, с. 127]; 3. Якість – зазна-
чені предикати витворюють речення зі значе-
нням якісної ознаки предмета: Кохання вічне 
(М. Столярова) [19, с. 180]; Світ сей хороший 
(Леся Українка) [19, с. 76]; 4. Відношення – у 
структурі речення предикати відношення репре-
зентують ознаку предмета, що її виявляємо у 

співвідношенні з ознаками інших предметів: 
Дружби зв’язок кріпший за кревний бува (С. Кле-
онтович) [19, с. 20]; Колони – з мармуру 
(П. Куліш) [19, с. 20]; 5. Місце – ці предикати 
витворюють речення з просторовою семанти-
кою суб’єкта: Моя дорога – до чийогось порога 
(П. Куліш) [19, с. 52]; Моє серце – на Вкраїні 
(К. Білиловський) [19, с. 64]; 6. Час – призначе-
ння предикатів часу – формувати речення з ча-
совою ознакою: Мовчання – сьогодні? (І. Коло-
дій) [19, с. 162]; ХХІ століття – наш час (Н. Фур-
са) [19, с. 186]; 7. Положення – предикати во-
лодіння утворюють речення на позначення на-
лежності: Кожен має свою правду (В. Слапчук) 
[19, с. 183]; 8. Стан – предикати стану-процесу 
є основою речень, у яких виражено існування, 
стан суб’єкта: Є правда на землі! Є Бог на не-
бесі! (І. Низовий) [19, с. 174]; Людина завжди 
буде мріяти про зорі (С. Литвин) [19, с. 169]; 
9. Дія – предикати дії витворюють речення, що 
передають певну дію: Вишивала дівчина Укра-
їну (П. Маха) [18, с. 171]; Ми будем правду сія-
ти в народі (П. Куліш) [19, с. 44]; 10. Страж-
дання – у реченні виражають підпорядкова-
ність певного суб’єкта тим чи іншим діям. Зде-
більшого такі структури є похідними і витво-
рюються внаслідок трансформацій, тобто пере-
творення вихідної структури у похідну: Ти бу-
дуєш свій собор → Твій собор будується тобою 
(Н. Клименко) [19, с. 166].  

За послідовного опертя на логічну систему 
аналізу речення сучасні вчені вбачають в кате-
горіях Аристотеля „універсальні предикати, які 
можуть бути ґрунтом для пропозиційних функ-
цій, або структурних схем речення, конкретних 
мов” [21, с. 134]. Аргументи пропозиційної функ-
ції, репрезентуючи те чи інше „становище ре-
чей” в об’єктивній функції, представлено актан-
тами (термами) – суб’єктами й об’єктами. Отже, 
у логіко-семантичному аспекті „Предикат – тер-
мін логіки та мовознавства, що позначає консти-
тутивний член судження – те, що повідомляють 
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(стверджують або заперечують) про суб’єкт. Пре-
дикат перебуває щодо суб’єкта в предикатив-
ному відношенні, здатному виражати заперече-
ння та різні модальні значення. Поняття преди-
кативного відношення ширше, ніж поняття пре-
диката, який має відповідати певним семантич-
ним вимогам” [4, с. 392], серед яких Н. Арутю-
нова називає такі: 1) „Предикат не будь-яка інфор-
мація про суб’єкт, а вказівка на ознаку пред-
мета, його стан і відношення до інших пред-
метів. Значення існування не є предикатом, а 
речення на зразок „Пегас (не) існує”, відпо-
відно до цього погляду, не виражає судження. 
Не є предикатом вказівка на ім’я предмета 
(„Цей хлопчик – Микола”) та його тотожність 
самому собі („Декарт і є Картезіус”) [Там само; 
пор. протилежну думку В. Бєлошапкової : 1981, 
с. 485]. Беручи до уваги правило семантичної 
відповідності суб’єкта і предиката пропозиції, 
учені виділяють такі семантичні типи предика-
тів: 1) таксономічні – містять вказівку на при-
належність предмета до певного класу („Це 
дерево – ялина”); 2) реляційні – визначають сто-
сунок одного об’єкта до іншого („Петро – батько 
Настусі”); 3) характеризувальні – позначають 
динамічні та статичні, постійні та змінні ознаки 
об’єкта („Хлопчик біжить”; „Хлопчик – учень”; 
„Він вчить фізику”; „Він утомився”; „Йому сум-
но”. У цьому розряді важливе місце посідають 
оцінні предикати: („Клімат тут поганий”); пре-
дикати часової та просторової локалізації („За-
раз полудень”; „Павло дома”). Різні типи пре-
дикатів можуть бути представлені в мові син-
кретично [4, с. 392; 23, с. 250 та ін.]. Пор. визна-
чення Ф. Бацевича: „Предикат – категорія при-
родної мови поряд з іменем і егоцентричними 
словами; слово або вираз, який приписує пев-
ному імені статичні, динамічні або реляційні 
ознаки; пов’язаний із синтактикою (синтакси-
сом) мови” [6, с. 225].  

Ю. Степанов визначає предикати як синтак-
сичні одиниці, які „…типізує мова не у формі 
словникових одиниць, дієслів, а у формі струк-
турних схем речення” [20, с. 312]. Він пропонує 
диференціювати предикати компоненти за ін-
шими критеріями: 1) з огляду на тип суб’єкта: 
предикати нижчого порядку стосуються мате-
ріальних сутностей; предикати вищого порядку 
характеризують різні види нематеріальних об’єк-
тів, серед яких найвиразніше протиставлені пре-
дикати, що визначають подієвий суб’єкт, і пре-
дикати, які характеризують пропозиційний су-
б’єкт (пор.: „Цей випадок стався вчора” – „Те, 
що цей випадок стався вчора, сумнівно”); 2) за 
кількістю актантів: одномісні („Ялина – зелена”), 

двомісні („Ялина заступає сонце”), трьохмісні 
(„Ялина заступає сонце дитині”) тощо; 3) за сту-
пенем похідності в системі мови: першопоряд-
кові, або непохідні („Хлопчик навчається”); дру-
гого порядку, тобто похідні від перших („Хлоп-
чик – учень”) тощо [21].  

У західноєвропейському мовознавстві термін 
„предикат” подекуди вживають на позначення 
складу речення у стосунку до повідомлюва-
ного, а також „ядерного компонента” цього 
складу. У слов’янських термінологічних систе-
мах його замінили калькою „присудок” (укр.), 
„сказуемое” (рос.), що дало змогу уникнути ото-
тожнення логічних і граматичних категорій. Піз-
ніше присудок почав асоціюватися з формальним 
аспектом речення, а предикат – із семантичним.  

Синтаксична традиція, зорієнтована переду-
сім на речення як абстрактний зразок, що не 
підлягає численним видозмінам, пов’язаним із 
мовленнєвою діяльністю, виділяє такі формаль-
ні різновиди присудків: 1) за морфологічним пара-
метрами – дієслівний та іменний; 2) залежно від 
способу вираження модально-часових значень – 
простий, складений та складний (подвійний) 
присудки (І. Вихованець, А. Загнітко, О. Волох, 
М. Чемерисов, Є. Чернов, М. Івченко, І. Слинько, 
Н. Гуйванюк, М. Кобилянська, Л. Кадомцева, 
Н. Іваницька, М. Каранська, О. Пономарів та ін.).  

Особливе місце в типології предикатів посі-
дає класифікація Л. Щерби, чиє ім’я пов’язують 
із формальним підходом у цій галузі. Учений 
виокремив три типи предикатів, які за морфо-
логічними ознаками відповідають певним части-
нам мови: 1) зі значенням дії, процесу (засіб ви-
раження – дієслово); 2) предикати стану (побу-
довано за моделлю „зв’язка + категорія стану”); 
3) якості (відповідають зразкові  зв’язка + прик-
метник” ) [28, с. 90].  

У фаховому виданні „Українська мова: Енци-
клопедія” подано декілька визначень предиката: 
„1) формальна категорія синтаксису, у вченні 
про члени речення – те саме, що присудок (гра-
матичний предикат); 2) семантична категорія 
синтаксису, термін, який означає приписувану 
суб’єктові ознаку (семантичний предикат); 3) ос-
новний зміст повідомлення, його ядро, рема 
(комунікативний предикат); 4) частина речення, 
що відповідає предикату судження (логічний 
предикат)” [24, с. 480 – 481]. Спробу об’єднати 
перших два аспекти в одній теорії зробила З. Олій-
ник, назвавши ознакове слово „структурно-
семантичний присудок” [16, с. 132].  

Новий підхід до проблеми класифікації пре-
дикатів запропонували О. Селіверстова і Т. Були-
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гіна в монографії „Семантические типы преди-
катов”, які заклали семантичне підґрунтя під 
формально-морфологічну класифікацію, тим са-
мим довівши, що між мовною формою і зміс-
том існує тісний зв’язок навіть на класифіка-
ційному рівні. Їх семантична сітка предикатів 
уміщує основні предикати: дії, процесу, стану, 
властивості, якості, явища, класу [17, с. 86 – 157]. 

Наступний підхід у визначенні семантичних 
типів предикатів асоціюється з опрацюванням 
системи тестів, яка, маючи на меті деталізовано, 
подрібнено диференціювати об’єкт дослідження, 
установлює в семантиці предиката такі ознаки: 
статичність / динамічність, тривалість / миттє-
вість, одно- / багатоактність, контрольованість / 
неконтрольованість, агентивність / неагентив-
ність (Н. Арват, А. Загнітко, Ю. Князев, Л. Пари-
ляк, Л. Наконечна та ін.). Так, за Н. Арват, семан-
тичний предикат – це центральний компонент 
семантичної структури речення, що позначає 
активну або стальну ознаку, перебіг якої про-
стежується в часі і відноситься до предмета 
(суб’єктний) або до ситуації (безсуб’єктний) [3, 
с. 25]. Таким чином, у предикатній системі ро-
сійської мови вона виокремила два підтипи: пре-
дикат активний і предикат стальний (в україніс-
тиці зазначену класифікацію поглибив А. Загнітко). 
Активний предикат, що характеризує предмет 
або ситуацію в діяльному бутті, учений роз-
глянув у трьох різновидах – 1) дії (фізичної, 
мовленнєво-мисленнєвого спрямування тощо): 
„Матері розмовляли про дітей”, „Учні пишуть 
контрольну роботу”; 2) руху: „Хлопець поїхав 
на хутір”; 3) процесуальності: „Йде дощ”; „Віє 
вітер”. Серед стальних предикатів, які якісно 
визначають предмет, описано специфіку десяти 
підгруп: 1) існування: „Сьогодні концерт”; „Кни-
ги є”; 2) стану: „Хлопець хворіє”; 3) володіння, 
належності: „Батько має будинок”; 4) сприйня-
ття: „Учень чує пісню”; 5) місцезнаходження 
або стальної локалізації: „Хата знаходиться в 
саду”; 6) кваліфікації: „Він учень”; 7) якісної 
характеристики (детермінації): „Хлопець косить / 
косий”; „Хлопець кривуляє / кривий”; 8) то-
тожності: „Мій сусід – Іваненко”; 9) відно-
шення: „Батько любить дітей”; 10) модального від-
ношення: „Мені потрібна книга” [14, с. 287 – 288].  

Разом з тим, А. Загнітко підкреслює два по-
гляди у дослідженні предиката: „Одне розу-
міння його суті має своїм джерелом традиційне 
протиставлення суб’єкта і предиката, на які 
розчленовується мовленнєвий акт, інша точка 
зору спирається на уявлення про предикат як 
своєрідну конструктивну (чи конструктивно-
семантичну, конструктивно-смислову) ядерну 
площину”, яка через властиву їй валентно-

прогнозуючу силу визначає число членів, які 
називаються аргументами, актантами чи парци-
пантами” [12, с. 16]. Це уможливлює опис се-
мантичних відношень у структурі предиката з 
позицій парадигматики (лексична й граматична 
характеристика одиниці) і синтагматики (кіль-
кість і зміст предикативного оточення в семан-
тико-синтаксичній структурі).  

У парадигматичному аспекті предикат уже 
на словниковому рівні виявляє свій потенціал, 
який реалізується в реченні; відтак формування 
семантико-граматичної структури навколо пре-
дикатного ядра залежить від лексико-граматич-
них характеристик дієслова-предиката, а лек-
сична сполучуваність – від його індивідуаль-
ного значення. Прибічники цього напряму на-
дають перевагу класифікації дієслів як найпока-
зовішого формально-граматичного класу пре-
дикатів [10, с. 33 – 34]. Цікаві спроби диферен-
ціації дієслів або всієї сукупності предикатів 
знаходимо в працях В. Богданова, Ю. Апресяна, 
Г. Сильницького, Г. Золотовой, Ж. Дюбуа, Ф. Да-
неша, Дж. Міллера та ін. Класифікація В. Бог-
данова ґрунтується на понятті „семантична 
валентність” і презентує нуль-місні (зазвичай 
описують атмосферні стани природи), одно-
місні (виражають дії, стани, якості, проте не 
можуть виражати відношення) та багатомісні 
предикати (додатково маркують відношення) 
[7, с. 51]. Цей критерій застосовують у дисер-
таційних дослідженнях і деякі українські вчені 
(І. Арібжанова 1994; О. Галаган 2004; Г. Кутня 
2004; О. Куц 2004 та ін.).  

Загальна система предикатних класів умож-
ливлює більш детальну семантичну класифіка-
цію, зокрема дієслів. На ґрунті системотвірних 
смислів вибудовує багаторівневу ієрархію основ-
них 17 класів предикатів („верхнього рівня”) з чис-
ленними перетинами підкласів як по вертикалі, 
так і по горизонталі Ю. Апресян, як-от: дії, 
діяльності, заняття, поведінки, впливу, проце-
сів, вияву, події, положення в просторі, локалі-
зації, стану, властивостей, здібностей, пара-
метрів, існування, відношення, інтерпретації 
[2, с. 80 – 89]. Незважаючи на деталізацію, ав-
тор зауважує, що деякі важливі класи дієслів не 
увійшли до переліку, напр., „метамовні” дієсло-
ва на зразок означати, називати тощо, дієслова 
на позначення часових і причиново-наслідкових 
відношень, пор.: передувати, наступати, спри-
чинювати тощо. Репрезентований поділ, вважає 
Ю. Апресян, підтверджує давню ідею І. Мель-
чука про „змінну” класифікацію та дає підстави 
для висновку: потрібно шукати не стільки кла-
си, скільки семантичні класифікатори фунда-
ментальної класифікації.  
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Г. Сильницький вважав дієслово не тільки 
граматичним, а й семантичним ядром речення, 
яке відбиває найсуттєвіші ознаки типової ситуації-
референта й акумулює певну інформацію про 
граматико-семантичні типи речень, що можуть 
розгортатися з нього. „Зокрема, семантичний 
клас дієслова визначає ступінь вірогідності появи 
в одному реченні тих чи інших синтаксичних 
класів (членів речення). Прямий додаток, дина-
мічна обставина місця та обставина цілі най-
щільніше пов’язані з дієслівним ядром речення 
й, таким чином, утворюють конструктивне діє-
слівне оточення, „опорні пункти” семантико-
синтаксичної структури речення, указують го-
ловні напрями породження речень дієслівним 
ядром” [18, І, с. 19]. Виділивши три класи діє-
слівних предикатів – руху, дії, процесу, – уче-
ний описав семантичні типи речень англійської 
мови та окреслив завдання типологічної сема-
сіології – зіставити семантичні типи речень 
у різних мовах. 

Другий підхід ґрунтується на твердженні, 
що функція відкриває саму сутність предикат-
ного знака – виявляти своє значення саме в ре-
ченні, у якому семантично релевантними, крім 
предиката, виступають аргументи – їх кількість 
і семантичні ролі (див.: ієрархія функцій лек-
сичних одиниць [5, с. 18]). Отже, синтагматич-
ний аспект передбачає вивчення валентного по-
тенціалу предиката. Зокрема, Л. Теньєр запро-
понував класифікацію предикатів, що ґрунту-
ється на понятті „відмінкова рамка” (семантич-
на роль усіх актантів) [22]. Я. Тестелець, згаду-
ючи метафору Л. Теньєра про „маленьку драму”, 
зазначає, що в будь-якій дії кожен „актор” грає 
тільки одну „роль” і певна „роль” може бути зі-
грана тільки одним „актором”. Виняток стано-
вять предикати на зразок сваритися, миритися, 
битися, цілуватися, спілкуватися, бути схо-
жим, бути близько, далеко тощо, які відкрива-
ють місця для пари партиципантів Х і Y із 
абсолютно тотожніми характеристиками. Такі 
предикати він пропонує назвати симетричними 
[23, с. 207 – 208]. Цю кваліфікацію з урахува-
нням семантичних ролей лексичних реципроків 
(слів із взаємним значенням) підтримує також 
Ю. Князев (2007).  

Ч. Філлмор надав дієслову та його „супро-
водникам”, чи актантам, статус глибинних кате-
горій. Предикат, у його тлумаченні, – це термін, 
який ідентифікує деякі властивості предмета 
або деяке відношення між двома чи більше пред-
метами. Учений уважав за потрібне виділити 
такі глибинні відмінки: агентив, об’єктив, датив, 
інструменталіс, фактив, локатив – і розглядав їх 

як набір універсальних понять, з допомогою яких 
людина здатна міркувати про події, що відбува-
ються навколо неї і які визначають семантичне 
наповнення дієслова [25, с. 163 – 164]. На дум-
ку Й. Андерша, „глибинні відмінки” у витлума-
ченні Ч. Філлмора – це функції, що формують 
глибинні семантичні структури, властиві син-
таксису всіх мов, і які в різних мовах одер-
жують різне вираження [1, с. 14]. Відома кон-
цепція семантичної структури речення, автором 
якої є Й. Андерш („Типологія простих дієслів-
них речень у чеській мові в зіставленні з україн-
ською” (К., 1987)), не стала поширеною в україн-
ському мовознавстві, оскільки з самого початку 
була зорієнтована на зіставні дослідження. 

У.-Л. Чейф, враховуючи характер супровід-
них іменників-предикатів, виокремив чотири 
типи предикатів: стану (додаткова підгрупа – 
амбієнтний, або всеохопний, стан), процесу, дії-
стану (додаткова підгрупа – амбієнтна дія), 
процесу-дії [26, с. 114 – 121; 167 – 191; 432].  

В україністиці концептуальні ідеї типології 
предикатів знайшли своє теоретичне обґрунту-
вання у працях І. Вихованця, К. Городенської, 
А. Загнітка, Н. Іваницької, Н. Гуйванюк, М. Мір-
ченка й ін. Донедавна граматисти використо-
вували узагальнену класифікацію предикатів, у 
якій було виділено два великих класи – преди-
кати дії і предикати стану [10, с. 35], які від-
бивають основне семантичне протиставлення 
всередині предикатних знаків. Предикати дії 
пов’язані з активним предметом (звичайно осо-
бою), діячем, від якого походить дія, а преди-
кати стану – з пасивним предметом (як істотою, 
так і неістотою), носієм стану. У свою чергу 
вони розчленовуються на семантичні підкласи, 
групи; предикати дії – на три (активної фізич-
ної дії; руху; розумової, мовленнєвої та іншої 
діяльності). Для предикатів стану І. Вихованець 
виділив п’ять основних значень, серед яких 
значення фізичного, інтелектуального, емоцій-
ного стану; наявності якісної ознаки; стан існу-
вання / не існування, наявності / відсутності, во-
лодіння / неволодіння [10, с. 34 – 35]. На ґрунті 
цієї узагальненої класифікації предикатів він 
розробив у „Нарисах з функціонального син-
таксису української мови” конкретизовану кла-
сифікацію, які підтримали інші вчені. Отже, за 
семантикою розрізняють шість типів первинних 
предикатів: дії, процесу, стану, якості, локаль-
ності, кількості, які займають центральну, основ-
ну зону у предикаційній структурі речення 
[Вихованець 1992; Городенська 2001; Шульжук 
2004; Гуйванюк 1999; Мірченко 2001; Шинка-
рук 2002 та ін.]. У теоретичному українському 
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мовознавстві новим явищем стали дослідження, 
присвячені встановленню породжувальної (рече-
ннєвотвірної) здатності, тобто вживанню у ролі 
організаційного центру речення, напр., преди-
катів якості [Городенська 2001; Шинкарук 
2002; Костусяк 1998; Пасічник 1998; Тимкова 
1998 та ін.]; предикатів кількості [Городен-
ська 2002; Мірченко 2004; Шульжук 2004; Шин-
карук 2001; Попович 2000; Межов 1997; Кавера 
2007 та ін.]; предикатів стану [Смирнова 1986; 
Cеменюк 2005та ін.]. 

На думку А. Даниленка, „функціональне на-
вантаження предикатів, з одного боку, та від-
мінків, з другого, зазнавало на кожному етапі 
розвитку української мови системних змін від-
повідно до чимдалі ускладнювальних комуніка-
тивних запитів у рамцях одностайної (однорід-
ної) мовної спільноти” [Даниленко 2003: 15]. 
Предикати як особливі (предикувальні) номіна-
тивні знаки він пропонує тлумачити не тільки в 
історичному, але й у власне функціональному 
(динамічному) контексті у світлі здиференцію-
вання протоіменних (стативних) і протодієслів-
них (результативних) категорій. При цьому, 
переконаний автор, генетико-типологічне потрак-
тування предикатів з огляду на діатези й стани, 
з-поміж яких виокремлено станові та властиво 
результативні (динамічні) первісні, тобто прото-
дієслівні, предикати, не заперечує семантико-
синтаксичної класифікації [11, с. 156; 203 – 204; 
234 – 236; 271 – 273].  

Значна кількість класифікацій предикатів зу-
мовлена тим, що межі між дієсловами дії, стану 
і відношення не чіткі, не абсолютні: ці класи 
дієслів ніби накладаються один на одного, ство-
рюючи проміжні прошарки слів. Цим фактом, 
на нашу думку, можна пояснити появу дисерта-
ційних праць і статей, у яких предметом науко-
вих спостережень стали, напр., предикати-імпе-
ративи (О. Даскалюк), іллокутивні (Г. Валігура), 
ітеративні (І. Жигора, Л.  Париляк ), тотивні 
(Т. Андреєва), описові (Ю. Адінцова) та ін. 

Семантика предиката, що виступає основ-
ним модулянтом структури речення, організо-
вана у вигляді двох сфер: сигніфікативної (смис-
лової, інтенсійної) та денотативної (предметної, 
екстенсійної). Як зазначає А. Загнітко, сигніфі-
кативна площина дає змогу оцінити предикат-
ний знак як комплекс семантичних категорій, 
як типізоване явище об’єктивної дійсності. 
Денотативна – як конкретний мовленнєвий 
комунікат, одиничну ситуацію [13, с. 189]. Так, 
ситуативний підхід до класифікації предикатів 
запропонував О. Бондарко. Обравши предметом 
дослідження „суб’єктно-предикатно-об’єктні си-

туації” автор виділяє предикати дії, стану, існу-
вання та поділяє їх з огляду на детермінуючу 
роль суб’єкта на: 1) конкретні, локалізовані в ча-
сі та 2)  нелокалізовані в часі [9, с. 646; 634]. Ці 
сфери тісно пов’язані між собою: узагальнений 
семантичний знак матеріально втілюється в без-
ліч актуальних висловлювань – і значення пре-
диката реалізує себе як певна семантична функ-
ція. Відповідно аналіз предикатної одиниці семан-
тико-синтаксичного рівня включає, крім струк-
турно-семантичного, ще і функціональний ас-
пект, який передбачає зосередження уваги на 
семантиці знака як на певному призначенні, 
функції. Поняття „значення” і „семантична функ-
ція” за аналізу предиката перетинаються, проте 
мають відмінну орієнтацію: 1) на семантичну 
структуру мовних одиниць та їхнє місце в сис-
темі → значення; 2) на потенційне призначення 
та їхню реалізацію в мовленні → функція [9, 
с. 289]. Для опису типів предикатів з урахува-
нням їх функціональних параметрів учені бе-
руть до уваги типологію когнітивних ситуацій 
[Pustejovsky 1991; Rosen 1996; Vendler 1967] і 
деяких базових функціонально-семантичних 
категорій. Так, Дж. Лайонз враховує відмінності 
між статичними й динамічними предикатами і 
виділяє такі різновиди: діяльність (activiti), про-
цес (process), стан (state), акт (action), подію 
(event). Стан мовознавець описує через поняття 
статичної ситуації, що існує, продовжується, 
проте не змінюється протягом певного часу. 
Процеси, події, діяльності та акти подано крізь 
призму динамічної ситуації, яка може бути три-
валою / миттєвою, контрольованою / неконтро-
льованою агентом [15].  

Цікавою є класифікація С. Діка, ґрунтом якої 
стали такі параметри ситуації, як динамічність / 
нединамічність, керованість/ некерованість. Ди-
намічність автор тлумачить як змінність ситуа-
ції, а керованість зумовлена волею та зусиллями 
учасника, який вирішує, чи буде зреалізована 
ця ситуація [29]. 

Релевантною ознакою у класифікації З. Венд-
лера став характер співвідношення денотата з 
часовим відрізком. Автор поділив усі дієслова 
на чотири групи: слова зі значенням „діяль-
ність” (activities), слова зі значенням „викона-
ння” (accomplishments), слова зі значенням „до-
сягнення” (achievements), слова зі значенням 
„стану” (states) [30]. Класифікація З. Вендлера 
стала підгрунттям дієслівних класифікацій ін-
ших мов (Ю. Маслов, Т. Булигіна, О. Падучева 
та ін.), а також для дослідження категорії виду 
дієслівних предикатів (Х. Меліг, Тек-Гю Хонг 
та ін.). Цю класифікацію на українському ґрунті 
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дещо уточнює О. Бондар, акцентуючи на кате-
горіях аспектуальності і часової локалізова-
ності. „Суб’єкт пізнання вибирає необхідний 
для нього аспект відображення когнітивної си-
туації, яка стає, таким чином, преференційною 
ситуацією і відображається в загальній сигніфі-
кативній ситуації. Суб’єкт-мовець внаслідок пре-
дикації перетворює загальну сигніфікативну си-
туацію в лінгвістичну” [8, с. 194]. Дослідник 
переконує, що для типології предикатів необ-
хідно брати диференційні ознаки вищого рангу – 
не тільки стан і дію, а також подію, що дає під-
стави виділяти три семантичні класи предика-
тів: предикати динамічної ознаки (часолокалі-
зованої / часонелокалізованої), предикати сталь-
ної ознаки (часолокалізованої / часонелокалізо-
ваної), предикати події [Там само: 197].  

Функціональний аналіз предикатів указує на 
те, що виокремлені категорійні ознаки не мають 
чітко визначеного і сталого характеру: ознакові 
слова можуть їх утрачати чи набувати залежно 
від уживання в мовленні, нейтралізуючи те чи 

інше предикатне значення. Тому цілком погод-
жуємося з думкою В. Шинкарука про те, що 
„Предикат усякого речення – це особлива се-
мантична сутність, що не передбачає однознач-
ного лексичного наповнення в структурній 
схемі речення, через що предикат віддаляється 
від імені навіть тоді, коли воно займає позицію 
предиката. Як пропозиційна функція предикат 
передає вказівку на зв’язок із суб’єктами чи 
об’єктами, які заповнюють віртуальні позиції в 
реченні або ж можуть їх словесно не представ-
ляти” [27, с. 147 – 148]. Предикат не варто та-
кож ототожнювати з дієсловами, оскільки діє-
слово як лексико-граматична категорія забезпе-
чує лише семантичну ознаку предиката. Будучи 
семантично рівнозначною, така ознака може 
реалізуватися іншими лексико-граматичними 
розрядами, які мають здатність перебирати озна-
кові предикатні функції та виступати центром 
не тільки реченнєвооформленої пропозиції, а й 
у згорнутих її виявах – за умови вторинної пре-
дикації в неелементарному простому реченні. 
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CLASSIFICATION CRITERIA OF PREDIKATIVE SINTAKSEMES IN LINGUISTIC 

LITERATURE (theoretical bases) 
 
The linguistic status of the category of рraedicatum are found out in the article. Different methods, 

approaches for the analyze of structure of sentence are considered in the work. Some conclusion are 
made: the logical prаedicate, the psychological prаedicate, known / new are one the same categories, but 
found out in different aspects.  

The connection of some aspects in studying of prаedication gives opportunities for theoretical and 
practical decision such actual problems in modern linguistics: question about classification of simple 
sentence, syntactic connection and semantics-syntactic relation the connection between sentence and text.  

 Key words: theory, category, language, speech, рrаedicatum, prаedication, prаedicativity. 
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗВІДНОСНОЇ ЯКОСТІ 
ПРЕДМЕТА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ 

 

Одним з найважливіших й найскладніших 
центральних понять граматики є граматична 
категорія. У науковій термінології слово „кате-
горія” означає родове поняття, що визначає те 
найзагальніше, що об`єднує групи явищ, пред-
метів та їх ознак [22, с. 11]. Термін „граматична 
категорія” у нашу граматичну науку ввів О.О. По-
тебня, який писав: „Слово містить у собі вка-
зівку на певний зміст, властивий тільки йому 
одному, і разом з тим вказівку на один або 
кілька загальних розрядів, що називаються гра-
матичними категоріями, під які зміст цього 
слова підводиться нарівні зі змістом багатьох 
інших” [20, с. 35]. Переконливішою, на думку 
авторів „Теоретичної морфології української 
мови” [8, с. 29], є двобічна концепція граматич-
них категорій. У такій концепції зважають не 
тільки на граматичне значення, а й на формаль-
ні засоби його вираження (див. праці О.М. Пєш-
ковського, Л.В. Щерби, І.І. Мєщанінова, В.В. Ви-
ноградова, М. Докуліла, І.К. Кучеренко, О.В. Бон-
дарка, І.Р. Вихованця, А.П. Загнітка та ін.). Гра-
матичні категорії розглядають за такими озна-
ками: а) за ознакою семантичної або формально-
граматичної домінанти їхнього змісту; б) за їх-
ньою синтаксичною спрямованістю (закріпле-
ністю) у граматичній системі; в) за характером 
морфологічного вираження категорії (у межах 
того самого слова або поза межами форм того 
самого слова); г) за специфічністю для певної 
частини мови або за корелятивністю категорій 
в різних частинах мови (за можливої граматич-
ної нерівності (нерівноправності) в одній із час-
тин мови); д) за ознакою непохідності чи по-
хідності слів [8, с. 31]. На розмежування грама-
тичних категорій впливає також якісний зміст 
граматичної абстракції, або ступінь зв`язку гра-
матичної категорії з лексичним значенням сло-
ва. У цьому плані виділяються граматичні кате-
горії, що не сприймаються як продукт простого 
узагальнення лексичного матеріалу і абстрагу-
вання від нього (граматичні категорії часу, спо-
собу, відмінка), і категорії, щільно зв`язані з 
лексико-семантичними своєрідностями словес-
ного матеріалу (категорії роду, виду та ін.) [22, 
с. 14]. У мові існує також ряд категорій, що ви-
ражають переважно лексико-граматичні значе-

ння. Характерною особливістю їх є те, що вони 
передають певне лексичне значення за допомо-
гою граматичної форми. Ряди таких взаємо-
пов`язаних форм утворюють мікропарадигми, 
що служать для вираження граматичних зна-
чень і, як правило, підпорядковані ширшим 
граматичним категоріям. Це так звані семан-
тико-граматичні, або лексико-граматичні кате-
горії (категорії істот/неістот, конкретності/абстакт-
ності, збірності/одиничності, категорії безвід-
носної міри якості й міри суб`єктивної оцінки 
тощо). У „Теоретичній морфології української 
мови” [8, с. 31] ці граматичні категорії зарахо-
вують до категорій другого рангу (морфолого-
словотвірно-синтаксичні категорії), які обслу-
говують передусім словотвірний рівень мови, а 
також стосуються синтаксичного рівня мови, 
але мають ознаки морфологічної категорії зав-
дяки своїй відносній регулярності. 

Проблемність у вивченні категорії безвіднос-
ної міри якості зумовлює її розгляд у логічному 
та лінгвістичному аспектах. Останній передба-
чає диференціацію категорії безвідносної міри 
якості як об’єкта граматики, лексикології, сти-
лістики [16, с. 94]. Незважаючи на значну кіль-
кість досліджень з питань безвідносного ступе-
нювання, тема не є вичерпаною, оскільки на кож-
ному етапі наукового пізнання постають нові 
питання, пов’язані з актуалізацією безвідносного 
ступенювання в українській та російській мовах. 

В українському та російському мовознавстві 
відсутні праці, присвячені комплексному ана-
лізу категорії безвідносного ступенювання. Не-
має узагальнюючого дослідження і в аспекті 
частиномовоної конкретизації проблеми, зокре-
ма на матеріалі прикметника, де факти безвід-
носного ступенювання виявляються досить рель-
єфно. Дискусійним поки що є і питання про 
граматичний статус відповідних прикметнико-
вих утворень [5, с. 79]. 

Питання про статус форм, що виражають 
помірний, надмірний та недостатній ступені 
якості прикметників, і спроби їх класифікації 
знаходимо у працях початку 19 століття (виді-
ляють два типи ступенів якості – відносні/невід-
носні; розрізняють „зменшувальний” та „збіль-
шуваний” [11, с. 107]; виділяють суфікси суб`єк-
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тивної оцінки прикметників як окрему катего-
рію безвідносних ступенів якості або вважають 
ці форми лише експресивними засобами вира-
ження суб`єктивної оцінки якості); для мово-
знавців кінця 19 століття характерне об`єдна-
ння двох типів ступенів під впливом францу-
зьких граматичних теорій [4, с. 173].  

Проте погляди науковців 20 століття (О.М. Пєш-
ковського, В.В. Виноградова, І.І. Мещанінова, 
Л.А. Булаховського, І.К. Кучеренка, І.Р. Вихо-
ванця, Ю.О. Карпенка та ін.) на структуру, се-
мантику й функції конструкцій із суфіксами без-
відносного ступенювання до останнього часу не 
є узгодженими, а й нерідко суперечать один 
одному. Це, зокрема, стосується поняттєвого 
апарату дослідження. Так, терміни „безвіднос-
ність”, „міра”, „якість” у лінгвістичній літера-
турі функціонують як синоніми або як назви 
абсолютно різних понять. Це значно ускладнює 
дослідження проблеми. 

Безвідносна міра якості є категорією лексико-
граматичною, вона виступає з такими виразно 
протиставленими граматичними значеннями: 
недостатнім ступенем, що виражає неповний 
вияв ознаки в предметі; помірним ступенем, що 
виражає звичайний ступінь вияву ознаки; над-
мірним ступенем, що виражає „інтенсивнішу 
ознаку порівняно зі звичайною мірою ознаки, 
вираженою матеріальною формою” [5, с. 12]. 

Отже, мета нашої статті – схарактеризувати 
категорію безвідносної міри якості як лексико-
граматичний засіб інтенсивності в українській 
та російській мовах. 

Категорію безвідносної міри якості мають в 
українській мові якісні прикметники і якісно-
означальні прислівники (в російській мові – 
якісно-градуальні прикметники та прислівники). 
Зміст цієї лексико-граматичної категорії розкри-
вається в прикметниках системою форм інтен-
сивності, які вказують на міру концентрації 
ознаки в предметі без порівняння її з такою ж 
ознакою в іншому предметі [1, с. 17]. 

У цих лексемах значення ступеня якості 
лише нашаровується на різнобічні експресивні 
відтінки суб’єктивного відношення якості. 

Якісні прикметники української та росій-
ської мови мають три безвідносні ступені інтен-
сивності ознаки: неповний, сильний, надмірний. 
Ступені безвідносної міри якості і ступені по-
рівняння прикметників не співвідносні між со-
бою. Вони є різними аспектами кількісної конкре-
тизації міри якості в предметі за допомогою від-
повідних прикметникових форм і конструкцій. 

Форми неповної міри ознаки у прикметни-
ках української мови утворюються за допомо-
гою суфіксів -уват- (-юват-), -к-, а також -ав- (-я), 

якщо він синонімічний суфіксові -уват- (-юват-) 
(синтетична форма) та кількісно-означальних при-
слівників: трохи, не дуже, злегка, ледь, дещо 
(аналітична форма); у російській мові – суфікси 
ад`єктивів – -оват-, -аст-, -ист-, -овит-, -ав-, 
-еньк- та прислівники еле, не слишком, не очень.  

Відіменникові прикметники з суфіксами -уват- 
(-юват-) не утворюють безвідносної міри озна-
ки: веснянкувате хлопча, віспувате лице тощо. 
За межами категорії перебувають прикметни-
кові форми із суфіксами -ав- (-яв-), які не ма-
ють значення „малої міи якості” і не є формами 
недостатнього ступеня інтенсивності ознаки: 
білий – білявий, русий – русявий тощо, а також 
утворення з суфіксом -аст- (-яст-): довгий – 
довгастий, червоний – червонястий. 

Форми неповної міри ознаки утворюються не 
від усіх форм прикметників української мови. 
Наприклад, від деяких прикметників, які озна-
чають помірний ступінь вияву ознаки, форми 
неповної міри ознаки (синтетична форма) не 
утворюються: добрий, дебелий, здоровий, злий, 
міцний, багатий, сильний, смачний, гарний, гаря-
чий, гнучкий, голий, грізний, гучний, дужий, кре-
мезний, косий, новий та інші. У російській мові 
безвідносної міри якості позбавлені прикмет-
ники, що передають приналежність певних час-
тин або властивостей предметові й закінчу-
ються на -авий-, -атый-, -астый-, оватый-, 
ивый-, -итый-, истый-, -ный-, -кий-: моложа-
вый, душистый, плодовитый тощо. 

Більшість прикметників на позначення кольо-
рів утворюють форми на -уват-,-юват- (в рос. 
мові -оват-, -еват-, -ист-, еньк-). Наприклад: 
укр. білий – білуватий, зелений – зеленуватий – 
зеленкуватий, світлий – світлуватий, рудий – 
рудувати; рос. белый – беловатый, рыжий – ры-
жеватый. Порівняймо в контексті: укр. У кві-
тах сивуватого жалю Ячить пустих вагань по-
лова; Чи передрання синюватий дзвін… (Т. Се-
вернюк); рос. Расстилается длинной полосой 
голубоватій дім; В окна брезжит синеватый 
холодный свет утра (И. Бунин). 

Досить продуктивною групою є прикмет-
ники (українські та російські), що означають: 

1) якості, що сприймаються органами смаку: 
гіркуватий, гнилуватий, жирнуватий, терпку-
ватий, солонуватий: Стежина в лікарняному 
саду, Гіркаво пахнуть у траві горіхи Когось ви-
носять в осінь назавжди (Т.Севернюк); рос. горь-
коватый, терпковатый. 

2) ознаки, що сприймаються на дотик: укр. 
вогкуватий, гоструватий, мокруватий, теплу-
ватий ; рос. сучковатый, шероховатый: Віки 
стоять. Життя минає. Жаркий крутіж. Хо-
лоднуватий тракт. 
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Ніщо в путі так не збиває, Як випадковість на-
ших втрат (Т. Севернюк). За воротами – заботы 
и утехи. Водянистая зима (Р. Рождественский). 

3) ознаки, що вказують на розмір предметів, 
їх об’єм, вагу, відстань: укр. важкуватий, далеку-
ватий: За той далекуватий промінець Хто не 
хапався в лютім болю? Бо як повірити в кінець, 
Коли ще йдеш по темнім полю…(Т. Севернюк); 
рос. тесноватый, тяжеловатый: Им земля 
тесновата (Р. Рождественский). 

4) ознаки, що характеризують предмети, лю-
дей, істот за зовнішніми та внутрішніми озна-
ками: укр. біднуватий, бруднуватий, дорогува-
тий, лисуватий, слабкуватий, скупуваий, ста-
руватий, хитруватий: Нерідко бив те небо ві-
тер лютуватий, Але з висот доносилось: затям – 
Ніхто не годен віщі барви повбивати, Даровані 
митцю Святим чуттям…(Т. Севернюк); рос. тон-
коватый, страноватый, высоковатый: И нев-
зрачный, потешный, страноватый на вид, ста-
рикашка, подсевший, мне бессвязно твердит 
(Е. Евтушенко); И в мутноватой лужице сре-
ди арбузных корок заплавал, заплескался серебрис-
тый малёк (Р. Рождественский). 

За допомогою аналітичної форми можна 
передавати різні відтінки інтенсивності ознаки. 
Ширший діапазон нюансів мають аналітичні 
форми, до складу яких входять різні варіанти 
прислівникового компонента (укр. ледь гостру-
ватий, трішечки сивуватий, трішки хмільною; 
рос. еле, не очень, чуть). Вони служать для біль-
шої конкретизації міри якості в предметі та 
утворюють новий ступінь інтенсивності ознаки: 
Ранок світився тоненькою, ледь помітною по-
золотою літа; За вікном синій вітер Перебирав 
листя вересневих віт,, трішки присипаних тон-
кими фарбами осінньої палітри (Т. Севернюк) 
Она была еле жива; она втайне прощалась со 
всеми особами, со всеми предметами, её окру-
жавшими (А. Пушкин). 

Синтетичні форми вживаються у художньо-
літературних, публіцистичних, наукових текс-
тах активніше, ніж аналітичні, проте виконують 
спільну функцію – вираження міри ознаки. 

Ступінь надмірної інтенсивності ознаки вка-
зує на велику (більшу або значно більшу проти 
звичайної) міру вияву ознаки в предметі і ста-
новить синтетичну форму надмірного вияву озна-
ки [3, с. 37]. До таких утворень входять прикмет-
никові форми, які виявляються через суфік-
сальні утворення: -елезн-: довгий – довжелез-
ний; -ущ- (-ющ-): багатий – багатющий; -енн-: 
важкий – важенний; -езн-: сивий – сивезний; 
префіксальні утворення (пре-, пра-, над-, супер-, 
ультра-, екстра-): предобрий, прадавній, надви-
сокий, суперсучасний, екстраординарний; прикмет-

никові утворення з префіксом за-, котрий може 
виражати як надмірну, так і неповну міру озна-
ки залежно від контексту (синтетична форма): 
завеликий, зависокий, завузький, задешевий, за-
довгий, заранній, застарий; кількісно-означаль-
них прислівників дуже, досить, надто, за-
надто, надзвичайно, особливо, винятково, 
вкрай, зовсім та редуплікованих форм: старий-
престарий, мудрий-премудрий, солодкий-солод-
кий (аналітична форма). У російський мові над-
мірний прояв якості передають прикметники 
з суфіксами -ущ-, -ащ-, -анн-, енн- та з префік-
сами пре-, пере-, раз-, сверх-, супер-, архи-. Се-
ред лексем, що передають градуальність значе-
ння, вирізняються російські прикметники (типу 
глазастый, мускулистый, лобастый), у семан-
тиці яких акцентована інтенсивність ознаки й 
почасти яскраво виржено стилістичне забарвле-
ння фамільярності, що спричинює виникнення 
в художньому тексті оказіоналізмів, як от: Здесь, 
в комнате, рюмастой и трюмастой, поэзию 
постелью не спасти (Е. Евтушенко)  

Суфіксальні форми надмірного ступеня вияву 
ознаки творяться головним чином від таких ме-
діальних форм прикметника, основи яких уже 
містять вказівку на велику концентрацію певної 
якості (укр. багатющий, довжелезний, страше-
нний; рос. здоровенный, высоченный): Старез-
ний каштан запалив Свої кронисті свічі, На си-
вій землі сколихнулась Загониста рунь; Та гас-
не на попіл і прах гіркуща, як зерно полинне… 
(Т. Севернюк); …сколько комиссионеров, свис-
тунов, мальчишек и здоровенных оборванцев с 
пачками цветных открыток в руках кинулось к 
нему (И. Бунин). 

Форми надмірної міри ознаки, крім вказівки 
на велику концентрацію якості, передають ще й 
відтінки згрубілості (грубезні, товстелезний). 

Форми надмірної міри ознаки безвідносного 
ступенювання утворюються не від усіх прик-
метників. Наприклад, не утворюються такі син-
тетичні форми від слів блідий, вогкий, вузький, 
глупий, голубий, короткий, кривий, малий, низь-
кий, рудий, світлий, тонкий, темний, хижий, 
сухий, дужий, куций, голий та ін. 

Аналітична форма надмірної міри ознаки 
вказує на велику інтенсивність ознаки і має 
підсилювальне значення. Засоби її вираження 
досить різноманітні (дуже злющий, занадто 
широкі, досить-таки глибокий): Я дуже рідко 
підходила до нього – він лякав мене своїм по-
глядом (Т. Севернюк). Часто словами-інтенси-
фікаторами виступають прислівники, прикмет-
ники, дієслова, іменники інтенсифікуючої се-
мантики Пор. в російському контексті: Я это 
пишу слишком близко от вас; Там зреют осо-
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бенно крупные яблоки; Нечеловечески огромный 
крик; Ты поздно поняла, что с ним ты во сто 
крат сильней была (Р. Рождественский). 

Редупліковані форми відносяться також до 
аналітичних утворень надмірного вияву ознаки. 
За своєю структурою редупліковані утворення 
можна поділити на кілька груп: а) просте по-
двоєння для уточнення ознаки, що вказує на 
колір, розмір, вагу, на уточнення смакової якос-
ті предмета чи явища, його віддаленість, зов-
нішні особливості людини, позначення її віко-
вих ознак тощо: Говорить вода. І шепоче ка-
міння Золотавляться весла в синьо-синій імлі; 
І дрібен-дрібен град (Г. Тарасюк); б) подвоєння, 
другий компонент якого є префіксальним: густі – 

прегусті, латані – перелатані, густі – густющі. 
На зарінках, левадах, долинах твоїх, топтаних-
перетоптаних копитами злоби…(Г. Тарасюк). 

Отже, безвідносна міра ознаки – це лексико-
граматична категорія, що виявляється в пара-
дигматичному ряді трикомпонентної структури. 
В українській та російській мовах домінантою 
парадигматичного ряду є нейтральний щодо 
міри вияву ознаки якісний прикметник, навколо 
якого й формується ряд (суфіксальні словоформи 
на базі слова-домінанти, спеціалізовані для кож-
ної мови, складні прикметникові утворення, 
аналітичні утворення, утворені префіксальним 
способом окремі лексичні одиниці і редуплі-
ковані форми). 
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FACILITIES OF EXPRESSION OF CATEGORY OF IRRESPECTIVE QUALITY  

OF OBJECT  IN THE UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES 
 

The article is dedicated to the probjem of definining the category of feature`s irrespective quality in 
Russian and Ukrainian. This category is viewed within paradigmatics of lexico-grammatical category. 
Specialized forms of series paradigm is characterized (insufficient degree of the feature, excessive degree 
of the feature).  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ 
(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Загальновизнана у сучасному літературо-
знавстві теза про те, що кожний літературно-
художній твір має певну жанрово-родову домі-
нанту, належність твору до епосу, драми або 
лірики значно зумовлює його художньо-есте-
тичну сутність і відповідний стиль. Тому саме 
поняття літературного роду і визначення харак-
терних для конкретного твору родових рис 
епосу, драми або лірики з метою подальшого їх 
збереження в перекладі надзвичайно суттєве в 
перекладознавстві. Вивчення особливостей пере-
кладу драматичного твору треба починати з визна-
чення відповідних родових відмінностей драми. 

На побутовому рівні спілкування нерідко лі-
ричні твори ототожнюються з поезією, а епічні – 
з прозою, але науковий розгляд художніх особ-
ливостей конкретного твору абсолютно виклю-
чає такий спрощений і поверховий підхід, тим 
більше, що, як відомо, твори будь-якого літера-
турного роду можуть мати як віршову, так і 
невіршову форму. Отже, і вивчення жанрових 
особливостей перекладу драми з урахуванням 
лише віршової/невіршової форми твору є науково 
необгрунтованим. У творах драматичного роду 
іноді прозовий текст поєднується з віршовим, в 
інших драматичних творах простежуються ви-
разні ліричні або ж епічні тенденції в сюжето-
будові, зображенні характерів, пафосі, стилі тощо.  

Термін „драма”, як відомо, багатозначний. Ним 
нерідко позначаються певні факти дійсності, на-
приклад, „життєва драма”, окремі жанрові моди-
фікації (міщанська драма, епічна драма, психо-
логічна драма тощо), а також особливий рід 
словесно-художньої творчості, твори якого, на 
відміну від епосу або лірики, передусім зорієн-
товані на сценічну постановку, тобто твори 
цього роду мають дуже виразні жанрово-родові 
відмінності. Драма – один з літературних родів, 
який змальовує світ у формі дії, здебільшого 
призначений для сценічного втілення.  

Історія теоретичного вчення про драму по-
чинається ще в часи Платона й Аристотеля, і 
сьогодні впевнено можна говорити про те, що 
основні особливості драми вже визначені. Так, 
ще з часів античності в теорії мистецтва закрі-
пилось уявлення про дійове начало в драмі, яке 

знову ж – через дію викликає співчуття і страх 
очищення (катарсис). „Поетика” Аристотеля – 
чи не найбільш глибока і повна для античного 
періоду робота про природу драматичного мис-
тецтва, в той же час вона стала вихідною точ-
кою розвитку поглядів на драматургію для на-
ступних поколінь учених. Найвидатніші філо-
софи різних епох (Н. Буало, Ф. Прокопович, 
Г. Лессінг, Ф. Шиллер, Й.-В. Гете), звертаю-
чись до драматичного мистецтва, підкреслю-
вали в своїх концепціях пріоритет дії в драмі.  

У сучасному літературознавстві предметом 
фундаментальних досліджень є не тільки ви-
вчення особливостей драматичного роду, а й 
сама історія теорій драми, що відбила зрушення 
в літературній і сценічній творчості – від антич-
ності до XX століття. Про це переконливо свід-
чать праці В. Волькенштейна, М. Кагана, Є. Хо-
лодова, В. Халізєва, Є. Горбунової, М. Кургінян, 
В. Сахновського-Панкеєва, О. Карягіна, М. Поля-
кова, Е. Бентлі, Д. Аля і багатьох інших. У цих 
дослідженнях охоплено велике коло проблем, 
але головну увагу в них приділено своєрідності 
конфлікту, сюжету, побудові дії, організації 
художнього мовлення.  

Останнім часом увага науковців зосереджу-
ється на перспективах вивчення драми як особ-
ливої комунікативної системи, взаємозв’язків 
між літературним текстом і театральним спек-
таклем, на проблемах сприйняття драматичного 
твору читачем і глядачем, тобто на тих проб-
лемах, що значно пов’язані з важливою родо-
вою ознакою драми – її орієнтацією на сценічне 
втілення. Для дослідження окреслених проблем 
активно використовуються різні підходи до 
вивчення драми – семіотичний, комунікатив-
ний, прагматичний, лінгвопрагматичний. 

В межах різних дослідницьких підходів до 
розгляду драми актуалізуються і різні проблеми. 
Однак загальною тезою абсолютно всіх тео-
ретичних концепцій драми (В. Волькенштейн, 
М. Каган, Є. Холодов, В. Халізєв, М. Кургінян, 
В. Сахновський-Панкеєв, О. Карягін, М. Поля-
ков, Д. Аль, Р. Гром’як та інші) є теза про дію 
як диференційну ознаку творів драматичного літе-
ратурного роду. Водночас різноаспектні дослі-
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дження драматичних творів допомагають комп-
лексному і різнобічному осмисленню драми як 
літературного роду. Переходячи до розгляду 
питання про особливості перекладу драми, необ-
хідно визначити ті характерологічні риси яви-
ща, що аналізується, тобто драми, які для на-
шого дослідження мають значення першоряд-
них, і в такий спосіб позначити відповідний 
діапазон наукового пошуку. 

В існуючій літературі про драму засвідчено 
ґрунтовність наукових підходів до розгляду 
творів цього літературного роду і виділено три 
характерних ознаки творів цього роду: 

1. Зорієнтованість драми на сценічну інтер-
претацію (йдеться про театральну виставу). 

2. Втілення в драмі динамічних сторін 
буття, а отже, здатність драматургії моделюва-
ти породжуючу її культуру. 

3. Поліфункціональність мови драми, сценіч-
ність цієї мови, здатність сприймати репліки 
персонажів на слух, стилізованість драматич-
ного мовлення, можливості драматичної мови 
активізувати різні засоби літературної вираз-
ності, зокрема змістовно-підтекстову інформа-
цію, тощо. 

Виявлення специфічних властивостей дра-
матичного твору абсолютно необхідне на пев-
ному етапі вивчення особливостей перекладу 
таких творів. Так, питання про зв’язки драми і 
театру пов’язане з проблемою співвідношення 
текстів п’єси для читання і для сценічної інтер-
претації в перекладі, а також з проблемою 
стилізованості драматичного мовлення; питання 
про здатність драми моделювати породжуючу її 
культуру – з проблемою відтворення в пере-
кладі національно-історичної своєрідності першо-
твору; особливості мови драми – з проблемою 
відтворення авторського стилю в ПТ, а також з 
проблемами адекватного відтворення в пере-
кладі авторської позиції, підтекстів тощо. 

Формуючи цілісне уявлення про специфіку 
перекладу драматичного твору, необхідно вра-
ховувати різні аспекти вивчення драми, а також 
художні засоби змістовно-формальної організа-
ції і особливості взаємодії змісту і форми в 
творах цього літературного роду, принципи 
жанроутворення і специфіку авторського ме-
тоду і стилю. Осмислення драми в такій системі 
дозволить уникнути змішування понять „рід” і 
„жанр” у ході аналізу перекладів і практично 
співвіднести їх із жанровими особливостями 
конкретних творів, а також зробити певні уза-
гальнення на підставі аналізу окремих драматич-
них творів, у яких зазначена родова сутність драми 
виявилася найбільш виразно, і їх перекладів. 

У сучасному перекладознавстві проблеми 
перекладу драматичних творів традиційно роз-
глядаються в двох напрямках: прозова драма 
аналізується як епічний твір, а віршована п’єса 
кваліфікується як „порубіжне явище” [8, с. 27-35], 
і аналіз перекладу такого твору позначений ри-
сами синтетизму, де враховуються передусім 
версифікаційні особливості перекладу й ори-
гіналу і – значно менше – власне жанрові особ-
ливості драми. Вивчення перекладів драми по-
части здійснюється без урахування її родових 
ознак, що суттєво збіднює й змінює уявлення 
про драматичний твір як про певну художньо-
естетичну цілісність. Про некоректність подіб-
ного підходу до проблеми інтерпретації іно-
культурної драми і певне відставання перекладо-
знавства в цій галузі неодноразово говорили 
теоретики і практики перекладу.  

Нечітке, розмите уявлення про специфіку 
перекладу драми зумовлене передусім тим, що 
жанровий розподіл у сучасному перекладознав-
стві здійснюється за принципом мовленнєвої 
організації тексту (проза/поезія), а не за прин-
ципом родової диференціації (епос, лірика і 
драма) [1, с. 173]. Отже, особливості перекладу 
драми лишаються затіненими і все ще недос-
татньо вивченими. 

Мета даної статті – окреслити основні аспекти 
перекладу драматичних творів, зосередивши ос-
новну увагу на особливостях відтворення реплік 
персонажів, збереженні національної специфіки 
мовної канви твору при повному збереженні 
авторського задуму та індивідуальності пере-
кладача як транслятора художнього тексту. 

Основна особливість драматургії, що визна-
чає інші її характеристики, полягає в тому, що 
текст драми розрахований на театральну інтер-
претацію, тобто має перейти з писемної форми 
в усну. А оскільки усне мовлення створює не-
обмежені можливості для модифікацій вихід-
ного писемного тексту, між текстом п’єси і 
його сценічною редакцією утворюються певні 
відношення, до яких залучається взаємодія дра-
матурга, режисера, акторів, читачів, глядачів на 
всіх рівнях – змістовному, жанровому, стильо-
вому. Ця взаємодія веде до різного прочитання 
твору, хоча режисерська інтерпретація п’єси 
може повністю збігатися з авторською, а може 
дещо відрізнятися від неї або бути полемічно 
загостреною щодо неї. Існування різних режи-
серських інтерпретацій інокультурної драми 
тісно пов’язане з обгрунтованою значущістю 
перекладацької інтерпретації. Перекладач іншо-
мовної драми є першим її читачем і першим 
глядачем, тому він повинен враховувати й той 
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факт, що на його інтерпретацію орієнтувати-
муться не лише читачі, а й постановники п’єси. 
Від того, наскільки повним і точним буде пере-
клад інокультурної драми, що містить словес-
ний, мімічний, пантомімічний, сценографічний 
і музичний субтексти, багато в чому залежа-
тиме сприйняття і розуміння драматичного 
твору інокультурним реципієнтом. 

У цьому зв’язку актуалізується питання, яке 
тривалий час вважали основним у перекладо-
знавстві, а саме: питання про індивідуальну 
творчу установку перекладача. Оскільки драма 
безпосередньо призначена для творчої інтер-
претації, вона стає вихідним і найважливішим 
драматургічним началом, основою створюва-
ного спектаклю. Тож, при перекладі драми 
першочерговою є вимога максимально об’єктив-
ної індивідуальної творчої установки перекладача. 

Проблема реалізації індивідуальної творчої 
установки перекладача у зв’язку з необхідністю 
збереження своєрідності авторського стилю 
при перекладі розглядалася такими майстрами 
художнього перекладу, як М. Рильський, М. Ба-
жан, Б. Тен, Л. Первомайський, Г. Кочур, М. Лу-
каш, Є. Дроб’язко, а також теоретиками пере-
кладу – А. Федоровим, В. Виноградовим, В. Ко-
місаровим, С. Флориним, В. Россельсом, О. Попо-
вичем, І. Лєвим, Г. Гачечіладзе, В. Коптіловим, 
М. Новіковою, М. Ажнюк, Ю. Жлуктенком, В. Рад-
чуком та іншими. Найпильнішу увагу дослід-
ників привертало всебічне з’ясування зв’язків 
між об’єктивним і суб’єктивним у художньому 
перекладі.  

У комунікативному аспекті питання про твор-
чу індивідуальність перекладача зводиться до 
міри відповідності між впливом тексту першо-
твору на перекладача, що виступає при цьому 
як первинний реципієнт, і впливом тексту 
перекладу на читача (або глядача, що врахову-
ється як реципієнт, коли йдеться про переклад 
драматичного твору), що виступає як вторин-
ний реципієнт. У зв’язку з цим необхідно, як 
зауважує М. Новікова, враховувати поняття „пере-
кладацької інтерпретації”, що охоплює всі стадії 
перекладацької діяльності і всі рівні переклад-
ного тексту [5, с. 6]. 

Жоден із видів творчості (а переклад – це, 
безумовно, творчість) не існує поза виявами 
творчої індивідуальності. На думку, І. Клюка-
нова, суб’єктивне в перекладі породжується не-
залежно від перекладача, внаслідок чого вини-
кають певні ускладнення в процесі передачі 
суто авторської художньої ідеї. Досліджуючи 
психолінгвістичні проблеми перекладу, сучас-
ний науковець помічає ще й таке явище, як 

„психологічна модальність, що може відіграва-
ти вирішальну роль, коли відбувається транс-
формація значень у смисли і смислів – у зна-
чення; цю трансформацію неможливо спостері-
гати і вона має латентний характер” [3, с. 31]. 

Незалежно від того, який твір переклада-
ється і якою мовою, текст перекладу в кожному 
разі матиме певне нашарування індивідуаль-
ності перекладача, його темпераменту, інте-
ресів і рівня літературної майстерності. Однак у 
драматургії існують ще дві особливості, що 
визначають вимоги до перекладу: зорієнтова-
ність драми на театр і можливість численних її 
інтерпретацій. Розглянемо детальніше ці мо-
менти. Комунікативний акт як вид людської 
діяльності передбачає обов’язкову наявність 
двох сторін: суб’єкта й об’єкта процесу комуні-
кації. Взаємодія трьох основних компонентів 
комунікативного акту (суб’єкт, повідомлення, 
об’єкт) у тексті перекладної драми ускладню-
ється, тому що з’являється ще один ступінь у 
цьому комунікативному ланцюжку – перекла-
дач. Кінцевим адресатом комунікативного акту 
такого типу може бути і глядач, і для переклад-
ної драми цей кінцевий адресат особливо значущий.  

Справді, драма – це єдина художня форма, 
яка передбачає численні інтерпретації, різні 
сценічні втілення. Дистанція між ВТ і ПТ у 
часі, особливості мови перекладу, існування 
різних національних традицій зумовлюють ши-
рокий діапазон читацьких, мистецтвознавчих і 
сценічних тлумачень. У кожного режисера – 
своя трактовка, свій режисерський метод, сцено-
графія, що визначаються системою домінуючих 
у певну епоху ідейних і естетичних цінностей. 
Режисерські інтерпретації бувають настільки 
різними, що іноді з першотвором їх об’єднує 
хіба що образно-тематичний ряд.  

Попередній аналіз тексту першотвору і пере-
кладацька інтерпретація з необхідністю перед-
бачають наукову послідовність і філологічну 
ґрунтовність. Але при цьому, ясно, що прочи-
тання першоджерела перекладачем – процес 
індивідуальний, такий, що не виключає суб’єктив-
них оцінок і тлумачень, а в чомусь – навіть 
інтуїтивного розуміння. До певної міри, саме 
таке індивідуальне прочитання тексту оригі-
налу перекладачем і пояснює появу все нових і 
нових перекладів одного й того ж твору, при-
чому не виключається можливість розкриття в 
цих нових варіантах перекладу ще невідомих 
сторін першотвору.  

Перекладацька інтерпретація оригіналу не-
розривно пов’язана з процесом створення твору, 
що слугуватиме аналогом першотвору для іншо-
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мовного читача, який уже не буде ні з чим 
порівнювати цей твір, оскільки іншого твору, 
крім перекладу, здійсненого його (читача) рід-
ною мовою, для нього не існує. Отже, не-
об’єктивність перекладацького прочитання при-
зведе до підміни оригіналу, а пересічний читач 
навіть не знатиме, що його вводять в оману. Це 
означає, що перекладачеві літературно-худож-
нього твору треба уникати вибірковості і суб’єкти-
візму, аби дати читачеві самодостатній у ху-
дожньому відношенні й адекватний переклад-
ний твір. 

Суб’єктивність прочитання першотвору особ-
ливо впадає в око, коли порівнюємо два або 
більше варіантів перекладу одного твору. Спіль-
на частина таких перекладів, як правило, є 
об’єктивним відбиттям першоджерела, а цілком 
імовірні й припустимі розбіжності свідчать про 
різне тлумачення вихідного тексту, про індиві-
дуальні особливості світогляду перекладача, 
його належність до певного літературного на-
прямку тощо. Індивідуальність перекладача роз-
кривається в тих фрагментах ПТ, які „не 
містять прямих відповідників до першотвору” 
[4, с. 112], – так локалізує їх В. Коптілов. Роз-
криваючи творчу індивідуальність автора, пере-
кладач розкриває і власну індивідуальність, але 
так, аби не закрити внаслідок власного само-
вияву постаті автора.  

Певної уваги потребує і переклад монологів 
інокультурної п’єси. Монологи є важливою 
складовою ідейно-художньої структури драма-
тичних творів, оскільки вони сприяють точно-
му розкриттю думок і намірів персонажів. Моно-
лог дає можливість автору ніби унаочнити внут-
рішній світ героя, заглибитись у його душевний 
стан. Отже, неправильний переклад особливос-
тей монологу може призвести до хибного ви-
тлумачення характеру взагалі, а значить, і 
авторської трактовки твору.  

Зрозуміло, що сценічна інтерпретація драми 
завжди до певної міри суб’єктивна, зумовлена 
соціальними, історичними, а також особистими 
симпатіями і смаками режисера, і створений 
ним зміст, конкретне бачення п’єси і спектаклю 
обов’язково відповідатиме сучасним тенденціям. 
Перекладацька інтерпретація також суб’єктивна, 
вона також позначена рисами історичної і 
національно-культурної зумовленості, але цими 
обставинами не знімається, а, навпаки, актуа-
лізується вимога об’єктивної інтерпретації змісту 
драматичного твору. 

Художній переклад як діяльність, що тісно 
пов’язана з мовою й літературою, передбачає і 
найтіснішу взаємодію національних мов і літе-

ратур. Проблема збереження в перекладі націо-
нально-історичної специфіки оригінального 
твору – одна з найскладніших у перекладознавстві. 

Сучасні культурологи й теоретики літера-
тури вважають літературний твір „вираженням 
певних ментальних структур”, які можна зрозу-
міти і пояснити тільки в межах більш широкої 
структури – політичних, соціальних і економіч-
них факторів, що діють у конкретному суспіль-
ному середовищі в певні історичні моменти.  

Будь-який твір художньої літератури – чи то 
поезія, чи роман або повість – несе на собі 
відбиток певної національно-історичної специ-
фіки. Надзвичайно виразно виявляється націо-
нальний колорит у ліричних творах, де ним 
позначені майже всі елементи художньої струк-
тури – від характеру ліричного героя до рими й 
ритміки. В епічних творах детально зображу-
ються події національної історії, конкретизу-
ються особливості національного характеру 
тощо. Але тільки в драмі національно-історич-
на специфіка виявляється з крайньою динаміч-
ністю – через дію, зображення поведінки, жестів 
персонажів, зрештою, в театральному спектаклі 
унаочнюються навіть побутові реалії, чим по-
легшується сприйняття особливостей інокуль-
турного буття реципієнтом. 

Основний зміст драматичного твору спри-
ймається реципієнтом через спілкування персо-
нажів між собою (можливе навіть безпосереднє 
спілкування персонажів з глядачами). Тому в 
драмі значуще абсолютно все, про що говорять 
персонажі, як вони говорять, і все те, що їх 
оточує. „Якщо письменник пише лише про те, 
що він знає або грунтовно простудіював, і якщо 
перекладач зобов’язаний знати або простудію-
вати не тільки задній план – тло – твору, що 
перекладається, і ознайомитися детально з усім 
тим, що знаходиться за лаштунками цієї роз-
повіді і відбувається в гримерних, –вважає 
С. Флорин, – то читача перекладу цікавить 
лише готова сцена з установленими декорація-
ми й акторами – в гримі і костюмах: він воліє 
стежити за дією без затримок, не задаючи собі 
зайвих питань, і ладен критикувати акторів за 
погану дикцію” [9, с. 133]. Опосередковано взаємо-
діючи з театром через режисера, акторів, дра-
матичний твір відтворює на сцені мовленнєву, 
емотивну поведінку персонажів, характерну для 
носіїв певної культури, перетворюючись до 
певної міри на модель цієї культури.  

У сучасній практиці неодмінною умовою 
якісного й адекватного перекладу є відтворення 
національно-історичних особливостей оригіналу, 
хоча, як зауважує А. Федоров, „тут зроблено 
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лише спробу окреслити в найзагальнішій формі 
відправні точки розв’язання проблеми..., що 
потребує врахування всієї системи твору, який 
перекладається, з одного боку, і всієї системи 
мови, якою здійснюється переклад, – з другого” 
[8, с. 284]. Ці міркування вченого лишаються 
актуальними й сьогодні, оскільки перекладо-
знавство ще не має ґрунтовних праць з такої 
проблеми, як відтворення в перекладі націо-
нально-історичної специфіки першотвору. 

М. Русанівська в загальній проблемі відтво-
рення національного колориту ВТ виокремлює 
три суттєвих моменти: 

1) семантичний (національна лексика – екві-
валентна і безеквівалентна); 

2) конотативний (додаткові емотивно забарв-
лені елементи, культурно-історичні реалії); 

3) прагматичний (передача в перекладі праг-
матичних значень слів) [6, с. 61-62]. 

Р. Зорівчак пропонує розглядати проблему 
відтворення національного колориту в пере-
кладі в комплексі з такими поняттями, як соці-
ально-історичний і національно-культурний кон-
тексти, ідейно-естетичний ландшафт епохи. 

Розглядаючи драматичний твір як певну ху-
дожньо-естетичну цілісність, вважаємо за по-
трібне дещо уточнити окремі аспекти: 

1) в аспекті вимовляння: легковимовність 
(відсутність немилозвучності, помилкових фоне-
тичних асоціацій, нагромадження приголосних, 
багатослівності); легкість вимовляння реплік, 
оскільки текст розрахований на вимовляння 
актором; 

2) в аспекті сприйняття – синхронність 
сприйняття і розуміння тексту глядачами (чита-
чами), миттєвість глядацької реакції; розгор-
тання перекладачем семантичних контекстів 
(змістово-підтекстової інформації); 

3) в аспекті стилю – стилізованість мови 
драми, тобто особлива емоційна виразність, 
індивідуалізація мовленнєвих партій персона-
жів, збереження метафоричного характеру реп-
лік і їх нетотожності побутовому діалогу; 

4) в аспекті емоційного впливу на адресата – 
збереження в перекладі найважливіших змісто-
вих концептів ВТ, чим і визначається цілісність 
твору; експресивне забарвлення реплік, вплив 
персонажів на читачів або глядачів, спілкування 
між персонажами, множинність сприйняття. 

Розглянемо ці аспекти докладніше. 
1. Легковимовність і зручна побудова реплік. 

Текст драматичного твору, розрахований на 
слухове сприйняття, має звучати природно, а 
репліки бути побудованими так, щоб акторам їх 
було зручно вимовляти. Збереження властивої 

оригіналу „міри природності й образності ви-
слову” (терміни І. Лєвого) – одне із найважли-
віших завдань перекладача при перекладі дра-
ми. Іноді внаслідок використання багатоскладо-
вих слів, важких для вимовляння, змінюється 
емоційне забарвлення репліки, що особливо 
відчувається і неприпустимо, коли сцена за-
свідчує загострення трагічної або комічної си-
туації в п’єсі.  

2. Синхронність сприйняття і розуміння 
тексту драми. Відтворення перекладачем при-
хованих семантичних контекстів. Драматич-
на мова, точніше, сценічний діалог, – явище 
більш складне в семантичному відношенні, ніж 
мова, скажімо, епічного твору. Драматичне мов-
лення більш ситуативне, воно тісно пов’язане з 
моментом вимовляння і передбачає „розуміння 
з півслова”. Для драматичного мовлення харак-
терна наявність різновекторних зв’язків: по-
перше, це зв’язок із об’єктом висловлювання, 
по-друге, драматичний діалог вступає в різні 
мовленнєві і ситуативні семантичні зв’язки, 
утворюючи значний за обсягом підтекст, який в 
епічному творі, як правило, має конкретне сло-
весне оформлення. Мабуть, саме мистецтво під-
тексту і є нездоланною перешкодою для пере-
кладачів драми, але й володіння цим мистец-
твом – показник їх професіоналізму. 

Драматичний діалог зосереджує в собі сце-
нічну дію, містить прихований смисл, що часто 
виявляється ширшим за безпосередній смисл, 
закладений у репліках, і внаслідок такої взаємо-
дії безпосередньо вираженого і прихованого 
смислів увиразнюється авторська позиція в драмі.  

Отже, можна зробити висновок, що при пере-
кладі тексту драми велике значення має і ло-
гічна точність перекладу, і відтворення прихова-
ної функції окремої семантичної одиниці, реп-
ліки і всієї сцени в загальному контексті твору.  

3. Стилізованість мови драми. Індивідуа-
лізація мовленнєвих партій персонажів у пере-
кладній драмі. Специфіка драми як літератур-
ного роду вимагає від перекладача відтворення 
заданих автором особливостей поведінки пер-
сонажів, їх мовленнєвих партій і жестів, щоб 
кожен образ драматичного твору адекватно 
сприймався носієм мови сприймаючої культу-
ри. Інакше кажучи, в перекладній драмі не-
обхідно не лише розкрити хужожню ємкість 
кожного образу, а й відтворити мовленнєвий 
костюм того чи іншого героя”, а також зберегти 
відповідно гумористичну, трагічну, сатиричну 
оцінки, чого вимагають конкретні жанри драми. 
Адекватне відтворення мовлення персонажів 
забезпечує повноцінне відтворення образу в ці-
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лому, оскільки мовлення кожної дійової осо-
би... є засобом змалювання характеру, темпера-
менту, відповідного психічного стану. 

Мовлення в драмі – особливий різновид 
художнього мовлення. Це мовлення матеріалі-
зується в мовленні окремих персонажів (діа-
логи й монологи), оскільки частка авторського 
мовлення в драмі незначна: автор ніби перевті-
люється, надаючи можливість говорити й діяти 
своїм героям. Для повноцінного відтворення 
образної структури драми перекладачеві необ-
хідно вловити особливості мовлення кожного 
персонажа, специфіку діалогів, стильової струк-
тури твору, йому треба знати весь шлях, який 
пройде персонаж під час спектаклю, і всі ці 
особливості необхідно відтворити в перекладі. 

4. Емоційний вплив драматичного мовлен-
ня. Збереження ритміко-інтонаційної струк-
тури реплік. Зорієнтованістю п’єси на сценічну 
інтерпретацію зумовлюється емоційний вплив дра-
матичного діалогу на читачів або глядачів, і це 
передбачає відтворення експресії мови оригіна-
лу в перекладі (йдеться і про мову персонажів, і 
про авторські ремарки), що виражається в 
тексті як на лексичному рівні, так і на син-
таксичному, і навіть пунктуаційному, синтак-
сична будова реплік і діалогів – ефективний 
засіб увиразнення душевного стану персонажів, 
їх настроїв, тому ігнорування в перекладі цього 
чинника іноді веде до неадекватного сприйнят-
тя смислу діалогів і окремих реплік, зрештою, 
до неадекватного розуміння характерів. 

Специфіка драми як літературного роду 
актуалізує питання про відтворення в перекладі 
заданих оригіналом емотивних характеристик 
персонажів. У цьому плані великого значення 
набуває відбиття в тексті перекладу живих роз-
мовних інтонацій персонажів, збереження ритміко-
інтонаційної структури реплік, загального ритму 
тексту п’єси, кількості і тривалості пауз, а та-
кож міри, сказати б, емоційної напруги мов-
лення, яка значно матеріалізується в тексті за 
допомогою розділових знаків. Пунктуація в 
драматичній мові – дуже важливий аспект: ав-
торські розділові знаки підказують режисеру і 
акторам, з якою інтонацією промовляти текст, 
фіксують прискорення або уповільнення темпу 
мовлення. Тому невідповідність відтворення цього 
аспекту оригінального тексту може вплинути 
на читацьке сприйняття першотвору і, зрештою, 
позначиться на режисерській інтерпретації п’єси. 

Отже, про відповідність перекладу першо-
твору можна говорити лише за умов тексту-
альної, стильової і – головне – смислової адек-
ватності. При перекладі інокультурної п’єси не-
обхідно враховувати її фіксований характер, 
інваріантність, унікальність і в той же час – 
можливості численних сценічних інтерпретацій. 

Подальше вивчення драматичних творів в 
аспекті перекладознавства розкриває широкі 
можливості залучення інокультурних текстів до 
художньо-естетичного мистецького простору 
реципієнта, який не володіє мовою оригіналу. 
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FEATURES OF TRANSLATION OF DRAMATIC TEXTS 

(THEORETICAL ASPECT) 
 

In the article different approaches are analysed in relation to the cappice of drama from the account of 
national specific of original, comfortable construction of remarks, recreation of the hidden semantic 
contexts, style of language and maintainance of intonation structure of remarks. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ З ЧАСОВИМ ЗНАЧЕННЯМ 
ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ 

В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 
(на матеріалі повісті О. Кобилянської „Земля”) 

 

Синтаксичну позицію усіх поширювачів ви-
значають щодо позицій головних членів речення. 
Як і головні члени речення, їх диференціюють 
за низкою формально-синтаксичних і формально-
морфологічних ознак. В основу розрізнення при-
слівних і неприслівних поширювачів (детермі-
нантів) покладено залежність від слова і від ре-
ченнєвої конструкції. 

Детермінантні члени речення – це компо-
ненти, які залежать не від окремого слова, а від 
граматичного центру речення у цілому і ви-
ражають обставинні значення. 

„На конструктивному рівні детермінант ви-
ступає факультативним поширювачем, який може 
бути опущеним без порушення формальної бу-
дови речення. Фактор „опущення” такого ком-
понента зі структури без впливу на його семан-
тику є доказом на користь виділення детермі-
нанта”, – зауважує А.П. Загнітко [2, с. 185]. 

Найголовнішою ознакою детермінантів є їхня 
вторинність, похідність, трансформаційна по-
в’язаність зі структурою складного речення. 
Зокрема, І.Р. Вихованець зазначає, що речення 
з детермінантними членами складають найчи-
сельнішу групу простих ускладнених речень. 
„Вони тісно пов’язані у трансформаційному 
плані зі структурою складного речення і пере-
важно зберігають тип семантично-синтаксич-
ного відношення між елементарними простими 
реченнями” [1, с. 130]. 

У ролі базової одиниці простого речення, 
ускладненого детермінантом, можуть виступа-
ти різні типи семантично складних конструкцій, 
формально-граматичною репрезентацією яких є 
як складнопідрядне, так і складносурядне ре-
чення. Перетворення складнопідрядних речень 
у прості речення з детермінантними поширюва-
чами є одним з основних типів творення прос-
тих ускладнених речень на базі складнопідряд-
них. При цьому змін зазнають підрядна частина, 
семантико-синтаксичні відношення та формально-
граматичні зв’язки між частинами речення. 

Детермінанти використовуються і як важли-
вий синтаксичний засіб об’єднання змістових 
компонентів тексту. Будучи обставинними по-
ширювачами граматичного центру на рівні ре-
чення, детермінанти на рівні тексту виступають 
засобами зв’язку окремих фрагментів тексту, 
одночасно беручи участь у передачі інформа-
тивного змісту, тобто виконують роль скріпів. 
Детермінанти у комплексі з іншими засобами 
зв’язку надають художньому текстові ціліс-
ності, зв’язності і гармонії. 

Найяскравіше ця функція репрезентується 
локативними і темпоральними детермінантами, 
оскільки факти, про які повідомляє та чи інша 
предикативна одиниця, вступають у просторові 
чи часові стосунки. 

„Простір і час – концептуальні елементи, за 
допомогою яких конструюються універсальні 
теоретичні моделі, що призначені для понятій-
ної репрезентації не тільки фізико-космологіч-
них реалій, а й лінгвістичних, психічних, куль-
турологічних феноменів” [7, с. 529]. 

Час у мовній свідомості – це синтез інтуїтив-
них установок щодо розуміння, сприйняття та 
відображення феномена часу.  

За допомогою мовного коду транслюється 
тимчасова реальність носіїв мови, заломлюючись 
крізь суб’єктивну реальність їхньої свідомості. 

Наявність у мові темпоральних координат 
„коли”, „як довго” і формування різноманітних 
конкретних способів посилань на ці координати 
створюють систему темпоральності: розрізнен-
ня часів як теперішнього, минулого, давноми-
нулого, післяминулого, майбутнього [6, с. 38]. 
Такими мовними кодами є лексеми з часовим 
значенням, на синтаксичному рівні – складно-
підрядні речення часу, а також темпоральні де-
термінанти, які є згорненими складнопідряд-
ними реченнями часу. 

Матеріалом нашого дослідження послужила 
мова повісті „Земля” О. Кобилянської. Спосте-
реження над поведінкою різних типів детермі-
нантів у мові твору показало, що вона багата 
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ускладнювальними структурами, зокрема де-
термінантами. І найбільшого їх групою є саме 
темпоральні детермінанти. 

Темпоральні синтаксеми виражають часові 
відношення між елементарними простими ре-
ченнями, вказуючи на одночасність або різно-
часність подій, явищ і на їх кількісно-часові 
вияви. Характерними для темпоральних син-
таксем є співвідносність із підрядними темпо-
ральними частинами складнопідрядного речення 
і поширення на невласне-іменникову лексику 
(назви часових понять, віддієслівні і відприк-
метникові деривати). Темпоральні синтаксеми є 
різновидом вторинних предикатних синтаксем. 

Темпоральні синтаксеми найчастіше вира-
жаються прийменниково-відмінковими формами, 
або складними словосполученнями. 

Прийменниково-відмінкова конструкція, як і 
будь-яка інша синтаксична одиниця, становить 
складну єдність формальної і семантичної струк-
тури. Вона має самостійне „конкретне”, „семан-
тичне”, „прислівникове” значення і використо-
вується факультативно, пояснюючи не тільки 
дієслово, а й всю структурно-смислову основу 
речення [3, с. 25]. 

Прийменникові конструкції – це синтаксич-
ний засіб відтворення часу в загальній системі 
категорії темпоральності. Такий засіб є склад-
ною системою, найголовніші представлення якої 
є своєрідною семантичною репрезентацією таких 
основних ознак реального часу, як послідовний 
перебіг подій чи явищ, тривалість їх та 
повторюваність. 

Для вираження кожного з цих значень у 
мовній системі закріпились відповідні засоби, 
зокрема і відповідні прийменниково-відмінкові 
форми. Так, для позначення значення одночас-
ності дії, тобто прямого часу, використовують-
ся форми під час + Р. в., з + О. в., при + М. в., у 
(в) + М. в., кожна з яких, в свою чергу, вносить 
певний семантичний відтінок. 

Конструкція під час + Р. в. вважається уні-
версальним засобом вираження одночасності і 
використовується у всіх стилях мови, зокрема і 
в художньому. Фіксуємо такі форми і у мово-
стилі О. Кобилянської: 
Під час тих не багатьох слів він зблід стра-

шенно і предивно // Коли говорив ті декілька 
слів, він зблід страшенно і предивно (с. 397). 

Форма з + О. в. несе в собі додаткове зна-
чення початкової межі дії. 
Зі сходом сонця мусив бути дома // Мусив 

бути дома, коли сходитиме сонце (с. 317). 
Конструкція при + М. в. крім основного часо-

вого значення виступає репрезентантом про-

цесуальної ознаки. В утворенні таких зворотів 
беруть участь лише лексеми, що мають виразне 
процесуальне значення. 
При вході підняв трохи голову вгору і глянув 

на неї // Коли входив, підняв трохи голову вгору 
і глянув на неї (с. 348). 

Для мовостилю О. Кобилянської характер-
ною рисою є те, що для передачі різноманітних 
відношень, в тому числі темпоральних, пись-
менниця використовує не такі форми, які є 
стилістично нейтральними, які мають найшир-
шу сполучуваність, а часто використовує кон-
струкції, які є лише стильовими синонімами ос-
новних і мають обмежену сферу використання. 

Наприклад, зворот в + З. в.: 
В тиждень по тім померли близнята Аннині 

[і вона попала у меланхолію] // Коли минув 
тиждень, померли Аннині близнята [і вона по-
пала у меланхолію] (с. 489). 

Протиставлення одночасність / різночасність 
дії є одним з основних протиставлень часових 
значень. Якщо значення одночасності полягає у 
тому, що дія чи процес відбувається одночасно 
з моментом мовлення, то різночасність вира-
жається в існуванні передчасу і післячасу, які 
передбачають різні етапи реалізації дії щодо 
часового орієнтира. 

Значення передчасу виражається в україн-
ській мові конструкціями, властивими лише цій 
семантичній підгрупі. Це конструкції до + Р. в., 
перед + О. в. 

Досить часто використовує їх і О. Кобилян-
ська у тексті повісті: 

Перед Воскресенням вернув Сава у в’язниці 
додому // Коли наставало Воскресення, вернув 
Сава із в’язниці додому (с. 486). 

Завдяки виразній семантиці прийменника такий 
зворот позначає дію, що відбувається незадовго 
до часового періоду, вираженого залежним сло-
вом, але безпосередньо не стикається з ним: 
А обіцявся, що прийде ще перед заходом 

сонця // А обіцявся, що прийде ще, доки зайде 
сонце (с. 299). 

Для стилю О. Кобилянської властивим є вжи-
вання у таких конструкціях залежних слів, 
виражених числівниками на позначення „точ-
ного” передчасу. 

Перед двома днями ночував іще в бурдею зі 
своїми воликами… // Коли ще до тієї події було 
два дні, він ночував в бурдею зі своїми волика-
ми… (с. 465). 
Щось чотири дні перед святим Михайлом 

скоїлося в Івоніки нещастя // Коли до святого 
Михайла залишалось чотири дні, скоїлося в Іво-
ніки нещастя (с. 414). 
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Конструкція до + Р. в. теж використовується 
в усіх стилях української мови, але кількісно 
поступається перед основним зворотом. Це під-
тверджується і дослідженням мовного матеріалу 
повісті. Різняться ці звороти і семантично. 

Конструкція перед + О. в. позначає хоч і не 
безпосередній, але близький передчас (моделі з 
числівниками взагалі вказують на точний перед-
час), тоді як форма до + Р. в. виражає дію, що 
може реалізуватися в будь-який момент до 
часового періоду, названого залежним словом. 

[…] До вінчання тобі також не вільно вінка 
брати [, се всі знають, а Сава тебе не засва-
тає] // Поки не було вінчання, тобі також не 
вільно вінка брати [, се всі знають, а Сава 
тебе не засватає] (с. 394). 

Значення цієї конструкції семантично нечіт-
ке: значення передчасу переплітається в її се-
мантиці із основним значенням прийменника 
до – спрямуванням дії до часової межі. 

Значенню передчасу протиставляється зна-
чення післячасу, яке передає дію чи стан, що 
відбувається пізніше проміжку часу, вираже-
ного залежним словом. Розрізняють точний і 
приблизний післячас. 

Неточний післячас позначається в українській 
мові конструкціями після + Р. в. та по + М. в. 

Конструкція після + Р. в. у творах майже 
всіх сучасних письменників виступає основним 
засобом вираження післячасу. Але використан-
ня цієї форми О.Кобилянською у тексті повісті 
нами не зафіксовано. Натомість форма по + М.в. 
вживається дуже активно. Це можна пояснити 
тим, що ще з періоду староукраїнської мови аж 
до ХІХ століття відповідне значення переда-
вала саме конструкція по + М. в. Тобто, на час 
написання повісті саме такий зворот був домі-
нантним засобом вираження значення післячасу. 

По недовгім часі спинилися недалеко білої 
хати Докії […] // Коли минуло небагато часу, 
спинилися недалеко білої хати Докії […] (с. 291). 

„По півночі йшов ти до Рахіри!” – загово-
рило нараз в душі Домнічиній // „Коли минала 
північ, йшов ти до Рахіри!” – заговорило нараз 
в душі Домнічиній (с. 435). 

Загалом доведено, що сполучення по + М. в. 
із часовим значенням найбільш продуктивні в 
південно-західних говорах, виявом чого є ви-
користання їх О. Кобилянською. 

Ще однією особливістю, характерною для 
письменниці, є вираження значення післячасу 
за допомогою складних семантично неподіль-
них словосполучень: 

Вісім днів пізніше відбулося їх весілля // Коли 
минуло вісім днів, відбулося їх весілля (с. 357). 

Кілька хвиль пізніше спровадив її Івоніка 
напівзомлілу на коридор // Коли минуло кілька 
хвиль,спровадив її Івоніка напівзомлілу на 
коридор (с. 471). 

До складу таких словосполучень входять 
лексеми на позначення часу (неділя (у значенні 
„тиждень”), день, хвиля (у значенні „хвилина”)) 
і вищий ступінь порівняння прислівника, який 
саме і вказує на післячас. 

Конструкціями, що виражають точний після-
час, є і такі, як через + З. в. і за + З. в. 
Семантично найчіткіша і найактивніша в усіх 
стилях модель через + З.в., але вживання її на 
позначення післячасу є нехарактерним для мово-
стилю О.Кобилянської, яка надає перевагу формі 
за + З. в.: 

[…] За тиждень вона все роздумає, і ви 
підете до панотця та й дасте на заповідь // Коли 
мине тиждень, вона все роздумає, і ви підете 
до панотця та й дасте на заповідь (с. 345). 

За яких кільканадцять хвиль пішла вона за 
ним майже безтямки […] // Коли минуло 
кільканадцять хвиль, пішла вона за ним майже 
безтямки […] (с. 234). 

Залежні іменники означають часові відрізки 
(день, ніч, доба, рік, тиждень, хвилина, хвиля) 
переважно у сполученні з числівником. 

Дослідники зазначають, що конструкція за + 
З. в. – це стильовий синонім основної конструк-
ції і наголошують на тому, що прийменник за 
властивіший говорам південно-західного масиву, 
носієм якого була і О. Кобилянська. 

Поряд із значеннями передчасу, одночас-
ності, післячасу виступає значення проміжного 
часу, що виражає дію, яка відбувається між 
двома часовими моментами. 

Серед складних конструкцій найширші функціо-
нальні можливості має зворот від + Р. в. – до + Р. в.: 

Від часу до часу утирала долонею сльози, 
що насилу тиснулися їй до очей // Утирала доло-
нею сльози, що насилу тиснулися їй до очей. Це 
відбувалося від часу до часу (с. 259). 

Особливою формою, яку використовує пись-
менниця для передачі цього часового значення, 
є від + Р.в. – за + Зн. 

Від сеї осені за рік мав вступити в рекрути // 
Мав вступити в рекрути.. Це повинно статися 
від сеї осені за рік. (с. 227). 

Конкретизують темпоральне значення лексе-
ми часової і нечасової семантики, які входять 
до прийменниково-відмінкової конструкції. 

Серед іменників часового значення, які вико-
ристовує О. Кобилянська, можемо виділити такі 
семантичні групи: 

1) назви конкретних вимірів часу: хвиля, хви-
лина, день, тиждень, рік: 
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В тій хвилі прокинувся старий […] // Коли на-
стала та хвиля, старий прокинувся […] (с. 448). 
По півтора році […] просив я о відпустку на 

святу неділю // Коли пройшло півтора року […], 
просив я о відпустку на святу неділю (с. 332). 

2) назви загальних часових понять: час, по-
ра, раз: 
О тій самій порі сиділа Марія у своїй хаті // 

Коли була та сама пора, сиділа Марія у своїй 
хаті (с. 481). 

3) назви частин доби (ранок, вечір, північ): 
До вечора остався Івоніка коло кесарні // 

Івоніка остався коло кесарні, доки не настав 
вечір (с. 316). 
По півночі блідніють зорі […] // Коли минає 

північ, блідніють зорі [...] (с. 239). 
4) назви днів тижня, місяців, частин року: 
Від сеї осені за рік мав вступити в рекрути // 

Коли мине рік від сеї осені, має вступити в 
рекрути (с. 224). 

Іменники нечасової семантики, які виступа-
ють компонентами прийменниково-відмінко-
вих моделей у мовостилі О. Кобилянської, мо-
жемо поділити на такі групи: 

1) назви явищ природи: 
По маєвім дощі зеленіли й пишалися дерева, 

розвинулися, поприбиравшись в ясну розкішну 
зелень […] // Коли пройшов маєвий дощ, зеле-
ніли й пишалися дерева, розвинулися, поприби-
равшись в ясну розкішну зелень[...] (с. 492). 

2) назви періодів споживання їжі: 
Другого дня зранку по сніданню ладився Са-

ва до Рахіри // Другого дня зранку, коли посні-
дав, ладився Сава до Рахіри (с. 484). 

3) назви свят – одна з найбільших груп неча-
сової лексики, яка функціонує у творі. Всі ці 
лексеми – це назви християнських свят, які від-
повідно були часовими орієнтирами, оскільки 
селяни жили за церковним календарем: 
На Великдень узяв його батько з собою до 

церкви // Коли був Великдень, батько узяв його 
з собою до церкви (с. 488). 
На Благовіщення треба ще раз постити […] // 

Коли настане Благовіщення, треба ще раз 
постити […] (с. 343). 
На святого Михайла мав говорити [Михайло] 

з татом і мамою // [Михайло] мав говорити 
з татом і мамою, коли настане день святого 
Михайла (с. 387). 
На різдвяні свята дістану, може, відпустку 

і приїду // Коли настануть різдвяні свята, діс-
тану, може, відпустку і приїду (с. 283). 
А було тоді, як ми вернулися пізно вночі з яр-

марку на Петра // Се було тоді, як ми вернулися 
пізно вночі з ярмарку. Це було свято Петра 
(с. 329). 

4) назви періодів і явищ за церковним і сіль-
ськогосподарським календарем: 
П’є, цілий рік п’є, а у Великий піст і кра-

пельки до рота не візьме // П’є, цілий рік п’є, але, 
коли настає Великий піст, і крапельки до рота 
не візьме (с. 267). 
Саме під час жнива припадало // Це припа-

дало саме тоді, коли було жниво (с. 383). 
5) назви дій і процесів:. 
– Бувай здоров і працюй, як я працював! – ка-

зав Івоніка Саві при передачі хати й городця // Ко-
ли передавав Івоніка Саві хату й городець, казав: 
„Бувай зодров і працюй, як я працював!” (с. 500). 
Марійка не була при процедурі примовляння // 

Марійка не була, коли відбувалася процедура 
примовляння (с. 355). 

[...] При гашенні вогню помагав і він, Івоні-
ка // [...] Коли гасили вогонь, помагав і він, 
Івоніка (с. 328). 

6) назви стану людини, обставин, в яких во-
на перебуває (хвороба, нестатки):  
По слабості буде жадний маминого хлібця // 

Коли мине слабість, буде жадний маминого 
хлібця (с. 355). 

Крім того, письменниця вживає морфологі-
зовані прислівники для вираження різних часо-
вих значень: 

Зрання побігла до худощавої жінки писа-
ря [...] // Коли настав ранок, побігла до худо-
щавої жінки писаря (с. 341). 

Увечері [...] сидів Івоніка в своїй хаті на лаві 
коло печі і теребив кукурудзу на мамалигу, що 
мала жорнитися // Коли настав вечір, сидів Іво-
ніка в своїй хаті на лаві коло печі і теребив куку-
рудзу на мамалигу, що мала жорнитися (с. 369). 

Сьогодні зрання зібрався і пішов до сусід-
нього села // Коли настав сьогоднішній ранок, 
він зібрався і пішов до сусіднього села (с. 421). 
А завтра йдуть тато до міста... // Йдуть 

тато до міста. Це буде завтра (с. 434). 
Восени буде вам уже Сава при всім пома-

гати, тату! // Коли настане осінь, буде вам 
уже Сава при всім помагати, тату! (с. 261). 

Навесні йде Михайло до бранки // Коли на-
стане весна, піде Михайло до бранки (с. 239). 

Прислівники функціонують у тексті паралель-
но з прийменниково-відмінковими конструкціями 
і лише доповнюють відповідний різновид темпо-
ральних функцій узагальнено-вказівним значенням. 

Отже, категорія художнього часу відіграє су-
ттєву роль у формуванні змісту тексту. Чітка 
вказівка на часові параметри створює враження 
конкретної реальної події.. Часова віднесеність 
повісті створюється перетинами мовних засобів 
різних рівнів. Однак використанням насампе-
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ред детермінантів із значенням часу, які мають 
різну форму вираження (прийменниково-відмін-
кова форма або морфологізований прислівник), 
письменниця створила часове обрамлення тво-
ру і передала різноманітні часові відношення. 

Темпоральні детермінанти найчастіше виступа-
ють елементами розповіді, авторських узагаль-
нень, ліричних відступів, саме це дозволило ав-
торці передати точну, конкретну часову карти-
ну твору, тобто створити художній часопростір. 
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DETERMINANTS WITH A SENTINEL VALUE AS FACILITIES OF EXPRESSION  

OF CATEGORY OF TEMPORALITY IN ARTISTIC TEXT  
(ON MATERIAL OF STORY OF O. KOBILYANSKA „EARTH”). 

 
It is not decided the problem of determinants in linguistic literature. In this article an author examines 

the function of determinants of time in artistic text. Determinants come forward the important syntactic 
mean of rallying of semantic components of text. 
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СИНТАКСИС ПОЕТИЧНОЇ МОВИ  
ТВОРІВ ТАМАРИ СЕВЕРНЮК 

 

Поезія – таки не розкіш, а необхідність точ-
ніше виповісти те, що відклалося у душі. 

У творах Тамари Севернюк сила мови вихо-
дить із сили думки, сили почуття. Її поезія – 
наскрізь людська, повна піднесень і падінь, 
одчаїв і радості, прокльонів і прощень. У ній 
відбито ті рішення і внутрішні діалоги, які 
становлять суть душевного і духовного життя 
кожної людини. 

Поезія буковинської письменниці репрезен-
тує різноманітну семантико-синтаксичну струк-
туру простих речень, які є функціонально важ-
ливими у тексті. На особливу увагу заслугову-
ють функції простого односкладного речення. 

„Односкладні речення – це такі речення з од-
ним головним членом, які формально не вима-
гають другого головного члена і не можуть до-
повнюватись ним без зміни характеру вираже-
ної думки” [3, с. 197]. Синтаксична структура 
сучасної української мови характеризується наяв-
ністю односкладних конструкцій різних за своїми 
функціями і продуктивністю щодо типів. 

Для поетичного синтаксису Т. Севернюк ха-
рактерна стилістична виразність односкладних 
означено-особових („… односкладні речення, 
в яких головний член виражений дієсловом з вка-
зівкою особовим закінченням на означену (кон-
кретну) особу, якою може бути мовець або спів-
розмовник: я / ти / ми / ви” [3, с. 199]) і неозна-
чено-особових речень („… односкладні речення, 
в яких дійова особа мислиться неозначено…” 
[3, с. 201]), які майстерно вплетені у тканину 
творів поетеси. 

Означено-особові речення представлені най-
яскравіше. Поетеса вживає їх, як правило, для 
вираження своїх думок, настроїв, почуттів: Як 
свято тут – під чистим отчим небом! Мовчу. 
Свічусь. Освячуюся ним. [5, с. 52]; Іду на зустріч 
завтрашньому дню, Несу в душі цвіт вишні і 
калини. [5, с. 156]; Спотикаюсь об каміння, Пере-
ходять шлях мій – тіні, І ворушиться коріння – 
Хто ти є в своїй країні? [5, с. 25]; Чую захла-
нний хруст. Все так безлико жується, Рветься, 
хапається, б’ється… [5, с. 40]; Збираю… скла-
даю друзки, Розбитих вітражних шиб… [5, с. 112]. 

Чимало означено-особових речень – своє-
рідні звернення поетеси до читача у формі 
прохання: Не віддавай душі своєї Ані мотузці, 
ні вогню… [5, с. 160]; Вернися звідти, Де тебе 
нема. Прозорим стань, Як погляд на зіниці. [5, 
с. 73]; Не бійся ніжності моєї, Бо я сама боюсь 
її. [5, с. 107]; Прийми слова мої неголосні В шов-
ковий час твойого літування І хай твій світ не 
відає смеркання, Світись весною і світи весні. 
[5, с. 29]; Даруй мені властивість світляка: В 
імлавій тьмі світитись і світити. [5, с. 68]; 
спонукання: Не дай мені спокою ні на мить, 
Не кидай запахущий квіт під ноги, Не борони 
від того, що болить,. Не розлучай із тернями 
дороги. [5, с. 68]; Володарюй! Фортуні руку й – 
в путь! Шляхи життя випадок полірує. [5, с. 39]; 
Жива природа – ось довічний храм. Перехрес-
тись… і сам живи в природі. [5, с. 35]; Скажи 
мені, що ти зі мною, тут… Зриває цвіт свавілля 
зливи яре. [5, с. 24]; Обіпрись на мою печаль, 
Не поколешся, хоч – стерня. Я сама запрягла 
коня, Осідлай його і – прощай. [5, с. 110]; по-
ради: Не дивись на життя Крізь скляні неви-
дющі зіниці… [5, с. 45]; Поділись із листям, З тра-
вами, дощем. В сутінки імлисті Заховай свій 
щем. [5, с. 101]; Розворуши… Розворожи… 
Себе в собі перебіжи І стань посеред саду. 
[105, с. 135]; Не обмілій в громах, не обмалій, 
Зайди в цю зливу й видихни: „Святися!...” [5, 
с. 24]; Вгору свій погляд веди! Вгору! Чим нижче, 
тим вище… [5, с. 69]; наказу: Оглянься! Все 
втихло. Нічого лихого не сталось. [5, с. 64]; 
Отямся! Ти – вдома… Потік обмиває Для кро-
ків твоїх Береги… [5, с. 64]; Світ – казино. Про 
лицарство забудь! [5, с. 39]; Відповідай, відпо-
відай, Хоча б якусь надію дай, Інакше нащо – 
Слово? [5, с. 15]; Озвись! Вернись – заради Бога! 
Я не знесу цей біль без меж, Така пронизлива 
облога Пекучих внутрішніх пожеж… [5, с. 86]; 
застереження: Заглянеш в те люстро І – па-
мороч, наче б учадів – Червона зима В косміч-
нім оркестрі стоїть… [5, с. 36]; Загубиш віру, 
мрію і надію, Без них любов не схоче до вінця. 
[5, с. 41]; Торкнеш тоненьку гілочку Світання – 
Відчуєш корінь молодого дня… [5, с. 148]. 
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З метою узагальнення і констатації відомих 
фактів майстерно використано неозначено-осо-
бові речення: Якусь подобу, а не Батьківщину, 
Вбирають в синьо-жовті корогви, І піють: 
„Ще не вмерла Україна” [5, с. 41]; У вись пори-
вайся… Лиш там позачасся ясне Дасть прихис-
ток дням, Що тобі з Божих келій Вділили… 
[5, с. 104]; У нас сьогодні так люблять мерт-
вих, Що – доки живий, – Поквапся потурбува-
тись про себе сам. [5, с. 59]; Лікарня… По-
клали на ліжко щит, На щит – матрац, На 
матрац – мене… [5, с. 58]; Про третю ка-
жуть: „Добре їй… Одна. Сама собі цариця і 
рабиня…” [5, с. 111]. 

У мовній тканині творів Тамари Севернюк 
подибуємо чимало інфінітивних речень, які ви-
конують такі функції: 1) констатують факти: 
Неможливо криком бездіяльності Заповнити 
простір німоти. [5, с. 55]; Важко жити, Коли 
нема життя… [5, с. 57]; Потрібно багато 
робити сьогодні, Щоб завтра пам’ятало про 
вчора. [5, с. 54]; 2) виражають бажання авто-
ра: Вийти в поле ранесенько-рано, Захлину-
тись озоном… сівби, Зрозуміти, що значить – 
омана, І – який це дарунок Судьби… [5, с. 50]; 
Скоритись… втративши свідомість, Аби від-
чути невагомість Бою… [5, с. 96]; Почути ріст 
найтоншої стеблини, Блакитний сміх ранкової 
роси, Впіймати зблиск летючої хвилини, Пізна-
ти смак первісної краси. [5, с. 63]; Знайти себе 
і радо привітати Високий час повернення бо-
гів. [5, с. 63]; Творить добро Невтомно і не-
дремно. Крушити зло в щоденній боротьбі. 
[5, с. 159]; 3) позначають неможливу дію: Як 
на вітри вуздечки не знайти, Як сонцю не 
згаснути в зеніті, Як хмарам не затьмарити 
блакиті, Так поля, що між нас, не перейти… 
[5, с. 52]; Йому одному їх не подолати, Новіт-
нє панство… і усі – круті! [5, с. 38]; Цей пере-
літ… За чим? Куди?.. Ні пояснити, ні збагну-
ти… Та вже назад не повернути. [5, с. 26]. 

У цьому випадку специфіка поетичного син-
таксису Т. Севернюк полягає у тяжінні присудка 
до крайньої лівої позиції у реченні: близько 
30 % проаналізованих речень починаються із 
присудка. Переважним винесенням присудка на 
першу позицію підкреслено „дієслівність” 
поезії, що надає наступним словам фрази діє-
вості, модальної конкретності. З погляду кому-
нікативної організації тексту таке розташування 
присудка в реченні означає винесення реми 
повідомлення на початкову позицію, невластиву 
їй за звичайного варіанту актуального чле-
нування речення; таким чином емфатизується 
структура речення і всього тексту, що супро-

воджується і закономірним переміщенням пре-
дикуючої паузи, і відповідною просодичною 
експресивністю (вимова речення відразу почи-
нається з висхідної інтонації). Часто початковий 
предикат здатен, ніби у згорнутому вигляді, 
репрезентувати смисл усього повідомлення, що 
міститься в подальшому тексті, виступаючи в 
ролі „згорнутого предиката” відносно до всього 
складного синтаксичного цілого. Значну 
частину таких початкових у структурі речення 
предикатів становлять дієслівні форми імпера-
тива 2-ої особи однини з виразним (встановлю-
ваним контекстуально) зверненням до реципі-
єнта, наприклад, Співай про мир, про щастя 
світлу долю, Про світ, що встав з майданеків 
любов’ю, Про споконвічну вимріяну волю Спі-
вай! Не буде вороття назад! [5, с. 154]; Озир-
нися назад… Там, де сад твій шумить, Час в 
безсиллі розводить руками. [5, с. 47]; Люби… 
Люби… Люби… Це все – на цьому світі. [5, 
с. 120]; На муку присягни. Дай струнам горду 
мову, Як дихання життю земля передає. [5, 
с. 28]; Живи! Живи! І хай повік не згаснуть 
Святі зірки твоїх чумацьких веж. [5, с. 41]. Так 
само потужним є і звучання початкового діє-
слова у формі індикатива 1-ої або 3-ої особи 
однини (наприклад, Дивлюсь на тебе крізь воло-
шок синь, Повзе мурашка по стіні, як тиша. [5, 
с. 158]; Чую, що навіть не чую, Як ворушиться 
попілець На згарищі літ… [5, с. 58]; Живу я 
тобою без тебе, Невільна в сваволі чуттів, 
Затиснута вузькістю неба І тупістю гострих 
кутів. [5, с. 21]; Димить димами спаленого бігу 
Спадковий ляк. [5, с. 97]; Відбивається часу 
слід У розколотих люстрах доль. [5, с. 108]; Сто-
їть моя хата В тумані минулих літ. [5, с. 61]): 
дієслівний предикат, відразу, без непотрібних 
манівців даний читачеві, розкриває першим же 
словом смислове ядро фрази чи цілого вірша. 
Можна сказати, що „дієслівність” є однією з 
основних складових частин синтаксичної домі-
нанти ідіостилю Т. Севернюк. Численність у ме-
жах цієї „дієслівності” апелятивних висловлю-
вань та імперативів, адресованих авторкою до 
реципієнта (або й до себе), є одним із законо-
мірних виявів медитативності поетичних текстів. 

Крім односкладних дієслівних речень не менш 
функціонально важливими у текстах поезій 
Тамари Севернюк є односкладні іменні рече-
ння, зокрема номінативні. „Номінативними ре-
ченнями називаються односкладні речення з на-
зивним відмінком імені…, що стверджують бу-
ття предмета або явища, яке може ускладню-
ватися значенням вказівки, емоційної вказівки, 
волевияву” [3, с. 208]. 
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Поетичний синтаксис Т. Севернюк характе-
ризує наявність номінативних речень таких різ-
новидів: 1) буттєві – дають змогу чітко спри-
ймати конкретні явища об’єктивної дійсності: 
Зима… Зазим’є… Болеро… Спокуса білої пустелі… 
[5, с. 75]; Погляд на дорогу: Квіти… Пил… Про-
щання… [5, с. 57]; Мете пороша. Сад… Ріка… І – 
верби… [5, с. 52]; Джерельний вир… Видінь сві-
чадний шепіт… Нема куди сховатися від них. 
[5, с. 153]; Небеса різдвяні. Снігові замети. 
Б’ється корінь в гілці. [5, с. 56]; 2) оцінні – 
виражають авторське ставлення до того чи того 
явища: Рулеток час! Але збагнеш програвши: 
Життя не виграється в казино, А лицарів жи-
ттю бракує завше… [5, с. 39]; „Європа! Євро-
па!” – Наслання… Захланна година… [5, с. 37]; 
3) вказівні – дають вказівку на певний об’єкт: 
Будиночок Гете… Таке старе, Таке золоте 
добро… І в нас за метал ще ніхто не мре, І 
чистий, як Ільм, Дніпро… [5, с. 20]. 

Загалом номінативні речення, переважно – 
однослівні та двослівні, покликані позначити 
у творі час і (або) місце дії, чітко окреслити 
впутрішньотекстовий хронотоп: Цокіт років 
по бруківці, Морок… Темінь… Стогін ринв… 
[5, с. 71]; Собори… І – Броди… Циклони… Ро-
ви… Роксолани… [5, с. 37]; Велика ріка… І на 
кризі, немов у свічаді, Відбитки, відтинки вчо-
рашнього дня І – століть… [5, с. 36]; Зелене 
місто… Марк Шагал… Літання двох… Одне 
падіння… Гора спокуси… Перевал… [5, с. 79]; 
Літа… Вітри… Чуже чоло… Розколоті дзер-
кала. [5, с. 77]. Такі речення можна визначити 
як синтаксичні засоби співвіднесення фрази чи 
твору в цілому з моментом мовлення. Водночас 
вони виражають внутрішнє мовлення. З погля-
ду актуального членування номінативні рече-
ння в поетичних текстах Т. Севернюк мають 
двоїсту природу: з одного боку, вони є кому-
нікативно нерозчленованими носіями згорну-
того предиката (реми), з іншого – виконують 
щодо всього тексту функцію найменування 
предмета мовлення (тема повідомлення). 

Як бачимо, іменні односкладні речення є не 
менш важливими у творенні індивідуального 
стилю письменника, виконують різні функції, 
дають змогу авторові чіткіше виразити свої дум-
ки і переживання через образи та явища об’єк-
тивної дійсності. 

Синтаксичній домінанті Т. Севернюк влас-
тива численна кількість обірваних речень, пар-
цельованих та приєднувальних конструкцій. Ця 
властивість підпорядкована передовсім прагне-
нню акцентувати певні особливо значимі час-
тини висловлювання. 

Обірвані структури, конструкції, що є неза-
вершеними в силу певних ситуативно-праг-
матичних чинників зараховують до еквівален-
тів речення. Услід за Н.В. Гуйванюк, А.М. Ага-
фоновою, С.Т. Шабат-Савкою такі речення є не-
закінченими і у змістовому, і у структурному, і 
в інтонаційному плані. Термін „речення” на 
позначення таких конструкцій використову-
ється тому, що в них чітко виражені реченнєво-
відтворювальні начала. Їх нереалізація визна-
чена позамовними чинниками. 

Хоча й не існує єдиного погляду на статус 
обірваних речень, на думку вчених, такі синтак-
сичні структури від неповних речень відрізня-
ються тим, що у них важко або й неможливо 
встановити, що саме випущено. Вони привер-
тають увагу читача до певних явищ, натякають 
на щось, хоча й не є повнозначними реченнями. 

Для синтаксису Т. Севернюк характерним є 
превалювання обірваних речень. Замовчування 
заповнює паузу, пропуск слів чи виразів, які 
мали б викликати у реципієнта певні реакції, 
почуття: Дай, Боже, неба Непокірним крилам, 
Несила жити в пустці…золотій [5, с. 31]; 
Осінь – це літова смерть і … золоте воскре-
сіння, Де ми шукаєм себе вже у снігах… [5, 
с. 69]; Скло розсікається тінню Вибухів… не-
буття. [5, с. 113]; Сохне віття і – корінці… В 
тебе ж – сонечко на щоці. Б’ється соняшник у 
вікно. [5, с. 114]; Води збігають в моря, А на 
берегах залишається… праця, Щоб знову й зно-
ву Живлюща вода прибувала… [5, с. 55]. Такі син-
таксичні структури дають змогу поетесі правди-
во і яскраво змалювати сам процес реалізації дум-
ки, виокремити важливі частини висловлювання. 

Наявність парцельованих речень та приєдну-
вальних конструкцій – одна з характерних рис 
поетичної мови буковинської письменниці. У 
сучасній українській лінгвістиці приєднувальні 
конструкції ототожнюють здебільшого з пар-
цельованими структурами, хоча, як зазначає 
А.П. Загнітко, „їх не можна ототожнювати в 
силу того, що приєднування – це суто мовле-
ннєве доповнення змісту речення, а парцеляція – 
це мовленнєве членування єдиного системного 
цілого” [3, с. 306]. 

Серед поетичних речень Т. Севернюк май-
же 4 % речень вибірки можна достеменно ви-
значити як продукти парцеляції потенційно дов-
ших речень, тобто неповні речення з розірва-
ним, однак легко реконструйованим зв’язком 
підпорядкування щодо „материнського” рече-
ння. Проте ще принаймні така сама кількість 
речень може бути віднесена до числа парце-
лятів здогадно, оскільки міжреченнєві зв’язки 
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в цих випадках є менш тісними, а самі речення 
не мають явних ознак синтаксичної чи змістової 
неповноти (напр., Рух – це не завжди хода. 
Світло – нерідко лиш тіні…[5, с. 69]; Оголені 
віти… А листя шумить. Це дерево дивне й по 
втраті не в’яне. Співає Назарій. [5, с. 79]; 
Давно нема зігрітись чим уже. На мить одну 
зайшла в роки відлига. [5, с. 132]). З погляду 
синтаксичної прагматики парцеляти виступа-
ють носіями додаткової реми щодо основної 
реми, закладеної у базовому реченні. Те, що 
в конкретному фрагменті тексту насправді ма-
ємо справу саме з парцеляцією, а не просто з 
уживанням поряд повного й еліптичного речень 
або приєднувальної конструкції, підтверджує мож-
ливість об’єднання парцельованих суміжних 
речень у граматично й семантично повноцінне 
речення, тобто фактично відновлення того пер-
вісно цілісного висловлювання, яке зазнало по-
дрібнення в тексті. Така реконструкція здійсню-
ється через експериментальне встановлення 
відношень підпорядкування між певним словом 
одного речення і тим словом суміжного ре-
чення, яке (слово) мало б бути залежним у парі 
слів за умов цілісності цього висловлювання, 
наприклад: Врешті, може, і це любов: Розлу-
читися. На віки. [5, с. 110]; Сон перервався о 
третій – Темрява. Кволість думок. [5, с. 113]; 
У вись поривайся… Лиш там позачасність жи-
ва – Ніщо не болить, не терзає, не мучить. Не 
коле… [5, с. 104]; Живи! Живи! І вільна і пре-
красна! Без жертв, олжі, перевертнів одеж… 
[5, с. 41]; Перо в руці! І звук нових октав. 
Напроти – всесвіт. Слово, не злукав! [5, с. 136]. 

Парцеляція дає змогу, виділяючи певну час-
тину речення у відносно самостійну комуніка-
тивну одиницю, підкреслювати її змістову зна-
чущість, актуалізувати й посилювати її інфор-
мативну місткість, експресивну виразність. Са-
ме ці особливості парцельованих конструкцій 
забезпечують їх широке використання у поетич-
ному мовленні Т. Севернюк. 

Приєднувальні конструкції, вельми притама-
нні синтаксису розмовного мовлення, Т. Север-
нюк застосовує або в поєднанні з парцеляцією: 
Холодно. Холодно. Зимно… Наче льоди на порі. 
Сходять з безодні хвилини, Рипають ляди ста-
рі. Холодно. Холодно. Трунок… Зелені змерзлої 
креш. Все!.. Та ще є порятунок – Ти в цій бе-
зодні живеш… [5, с. 83], або окремо, коли вжи-
ванням єднальною сполучника на початку гра-
матично і семантично повного речення при-
єднує його до речення попереднього: Все ми-
нуще. І я мину… А світанок настане знов. [5, 
с. 67]; Мовчать. А в серці б’ється Багаття дум – 

і вільних, і високих. [5, с. 72]; Ось вже й літо. І 
день такий, Наче все це – лиш нам на світі, І 
сам всесвіт цей – на віки… [5, с. 85]; Ти спиш за 
стінкою. А сніг летить в шибках. Минають 
хвилі. [5, с. 75]; Співають пташки. І снується 
небесна трава Крізь терна розлук і непрошених 
сумнівів кола. [5, с. 104]. Тут не беремо до уваги 
традиційного для поезії полісиндентона – пов-
торення частки „і” на початку речень, яке є за-
собом формування віршових рядів, засобом тво-
рення ритму великих відрізків тексту, – таке 
вживання „і” в ролі ритмотворчої частки, а не 
єднального сполучника, теж спостерігаємо у 
віршах Т. Севернюк, однак виглядає воно швид-
ше епізодичним, аніж регулярним (наприклад, 
У книзі Буття – свят, свят – Записані ймення 
наші. Там кожен є брату брат, І п’ється з 
одної чаші. І тріщин на ній нема, І спрага не 
палить губи. [5, с. 16]; І в наші дні Життя – не 
тільки хрест, І в наші дні Не тільки зашморг – 
воля. [5, с. 51]; До міцно зимових днів Приби-
лось благеньке літо. І стали ми вдвох одні У 
княжім огромі світу. [5, с. 103]). 

До синтаксичних чинників творення ефекту 
„енергійності” поетичного слова відносимо й 
численність пауз (на письмі – тире) у текстах 
Т. Севернюк як засобу передавання не так 
власне синтаксичних, як, переважно, смислових 
та експресивних відношень між компонентами 
висловлювання, як регулятора експресивного, 
емфатичного виголошення (прочитання) текс-
ту. Більшість пауз, введених до текстів, були б 
функціонально надлишковими у просодичній 
системі звичайного, непоетичного, усного мов-
лення, а відтак і відповідні знаки (тире) висту-
пають тільки в другій якості, як стилістичний 
засіб творення синтаксичної експресії, посиле-
ння мовної емфази: Життя завжди на межі, 
слідів проминань – без ліку… [5, с. 16]; А на 
горбах засвічувалось небо, Займалась – тиха – 
досвітку пора. [5, с. 33]; Усе живе, земне за-
карбувати, Відчувши волю Бога – не богів… [5, 
с. 63]; І в наші дні Ще будиться святе Поза 
межею болю, Як – по втраті… [5, с. 51]; Без-
смертна кара – Жить від повернення до – 
втечі… [5, с. 66]; І чуло серце, як до нього 
тулиться Іще живої пам’яті – маля…[5, с. 81]; 
Гірчить черемхова дорога: Усі несуть… І ти – 
знесеш. [5, с. 86]; Проходимо й минаєм – нена-
роком. [5, с. 79]; Усі прагнуть самовираження. 
Думаю – не це тепер і завжди головне. [5, с. 137]. 

Аналогічні приклади вживання пауз – ока-
зіонального, вмотивованого конкретною ситуа-
цією мовлення – трапляються дуже часто в за-
писах живого розмовного мовлення, де паузи 
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служать для інтонаційного підкреслення особ-
ливо важливого, на думку мовця, складника 
усного повідомлення. 

Додаткові смислові значення у поетичних 
реченнях Т. Севернюк виражає і за допомогою 
сегментування речень міжрядковою паузою, 
тобто через прийом перенесення. Наприклад, Хай 
віра в день ступає // Величаво, // Крило про-
бите зводиться в політ… [5, с. 159]; І я з то-
бою // Крізь різку ясу // І твій, і свій – // Оба 
хрести несу, // А вслід за нами // Полотніє // 
Жито… [5, с. 27]; Скоритись… втративши сві-
домість, // Аби відчути невагомість // Бою… [5, 
с. 96]; Торкнеш тоненьку гілочку // Світання – // 
Відчуєш корінь молодого дня… [5, с. 148]; Крих-
ка надія на добро // У світі // Де править слово-
блуд і гаманець… [5, с. 59]; На ноти не покла-
дені слова // Мовчать в ланцях самотності // 
Тривкої, // Бо ще немає музики такої, // Що 
освятила б сутність // Їх єства… [5, с. 62]; У 
світі цім багато що змінилось, // Окрім – хіба – // 
Надії… без надій… [5, с. 31]; Забута дорога// 
Спустошенням // В кроках озвалась. [5, с. 64]; Я 
не встаю, бо холодно, як сніг, // Бо вечір лиш 

прикинувся // Заснулим. [5, с. 17]; Знову по-
милка… // Так народжується глибина // Довер-
шеності… [5, с. 61]. У цих та інших прикладах 
міжрядкового перенесення вбачаємо не так 
спробу поборення суворої віршової форми, як 
прагнення додатково акцентувати певні важливі 
елементи повідомлення (виражені словами, що 
переносяться), а в деяких випадках – звернути 
увагу читача на смислові нюанси, що виника-
ють при виділенні слова міжрядковою паузою. 

У більшості випадків описані синтаксичні 
явища поетичної мови Т. Севернюк – обірвані 
речення, парцеляція, приєднання, початкова 
позиція дієслівного предиката в реченні, поши-
реність номінативних речень, стилістично вмоти-
вованих пауз, рядкових перенесень тощо – 
об’єднані загальною функціональною подібніс-
тю: усі вони так чи інакше сприяють виокрем-
ленню із суцільної тканини тексту певних його 
елементів, що в комунікативному аспекті вияв-
ляється у виділенні, акцентуванні певних ком-
понентів повідомлення. Отже, тут може йтися 
про контекстуальну синонімію цих синтаксич-
них засобів стилістики. 
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SYNTACSIS OF TH. SEVERNUCK`S POETIC LANGUAGE 

 
The present research describes the syntactic phenomena of Th. Severniuck’s poetic language including 

cut sentences, partition, addition, initial position of the verbal predicate in the sentence, nominal 
sentences, stylistically motivated pauses, line transfers etc. All of them are connected by the same 
functional similarity. They also help to separate out certain elements from the continuous text. 
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ПАРАДИГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ 
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Мовознавці ще з витоків історії лінгвістики 
в теоретичному плані звертали основну увагу 
на розкриття мови як системи. Як правило, 
стверджують, що мова – система не закрита, а 
відкрита, тобто в ній постійно щось з’явля-
ється, додається, а щось зникає, відходить. 

У самій мові як окремій системі завжди за-
кладені різні потенції, які можуть реалізовува-
тися і вступати в корелятивні відношення з одно-
рідними одиницями певного класу. Саме проти-
ставність мовних одиниць закладена в їх пара-
дигматичності на всіх рівнях мови – від фоне-
тики до синтаксису.  

Використання термінів „парадигма”, „пара-
дигматика” стосовно синтаксису дедалі стає 
звичним. Термін „парадигма” в загальноприйня-
тому його значенні означає сукупність формаль-
них показників, що слугують для вираження 
зв’язку між елементами одного класу. Поняття 
парадигми, парадигматики стосовно всіх рівнів 
мови розглядаються як такі, що репрезентують 
упорядкованість, яка логічно постулюється і син-
таксису. Об’єктивним фактором прояву поняття 
парадигми в синтаксисі є факт існування в мові 
різних синтаксичних засобів для передачі загаль-
ного (інваріантного) значення. 

Центральний об’єкт синтаксису, як основна 
одиниця комунікації, – просте речення. Його 
призначення в процесі комунікації – виразити, 
передати певне значення. Це значення в кож-
ному конкретному випадку індивідуальне, оскіль-
ки таким є і лексичне наповнення речення. 
Проте кожне граматичне речення з формаль-
ного погляду типізоване, тому що за структу-
рою передачі об’єктивномодальних відношень 
підпадає під певний тип – парадигматичний вияв. 
Таким чином, речення розглядається як орга-
нічна єдність функції, плану змісту і форми, 
плану вираження. Набір граматичних форм прос-
того речення представлений його синтаксич-
ною (формальною, граматичною) парадигмою, 
склад якої вважається усталеним.  

У статті ми ставимо за мету довести відкри-
тість переліку ірреальномодальних значень прос-
того речення, можливість доповнення його но-
вими способовими формами. 

У світлі дворівневої концепції побудови ре-
чення, як відомо, виділяють рівень змісту і рі-
вень синтаксичного оформлення змісту, що 
забезпечує ракурс подачі ситуації і передається 
партитурою об’єктивономодальних значень, яких 
може набути речення. Так, наприклад, речення 
Батьки виховують дітей має набір індикатив-
них форм, представлений чотирма часовими фор-
мами, і він є закритим: теп. час – Батьки вихо-
вують дітей; мин. час – Батьки виховували 
дітей; давномин. час – Батьки виховували були 
дітей; майб. час – Батьки виховуватимуть/бу-
дуть виховувати дітей. Ірреальномодальні зна-
чення цього дієслівного речення (а їх тради-
ційно виділяють п’ять) можуть бути представ-
лені такими формами: умовний простий спосіб – 
Батьки виховували б дітей; умовний складний 
спосіб – Якби (коли б, якщо б) батьки вихову-
вали дітей, ...; бажальний спосіб – Виховували б 
батьки дітей!; Хоч би (тільки б) виховували бать-
ки дітей!; наказовий спосіб – Нехай батьки 
виховують дітей! Щоб батьки виховували ді-
тей!; повиннісний спосіб – Батьки виховуй 
дітей, а ... . Як видно, деякі значення (умовного 
складного, бажального та наказового способів) 
представлені варіантними формами.  

Зрозуміло, що весь спектр об’єктивномодаль-
них значень речення (часових, способових) ви-
никає і реалізується на рівні предикативної оди-
ниці. Дієслово – граматичне ядро дієслівного 
речення, і його засновна роль в семантичній і 
граматичній структурі речення незаперечна. 
Дієслівний тип простого речення є базисною 
структурою в українській мові, і всі наявні та 
можливі в ній парадигматичні рефлекси влас-
тиві саме йому. Тобто граматична парадигма дво-
складного дієслівного речення є типовою і зраз-
ковою, а тому вважається повною. Набір формо-
змінних виявів такого різновиду речень репре-
зентує формозмінний потенціал мови в цілому. 
Парадигмоутвоення інших типів речень (дво-
складних недієслівних та односкладних) відбу-
вається з урахуванням особливостей їх струк-
тури, специфіки вияву об’єктивномодальних зна-
чень, формозмінних потенцій, у зв’язку з чим вони 
мають, зазвичай, неповну синтаксичну парадигму. 
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Отже, зразок граматичної парадигми прос-
того речення в українській мові завдає його 
дієслівний різновид. У зв’язку з цим серед мово-
знавців дискутувалося питання самобутності син-
таксичної парадигми речення чи відтворення нею 
морфологічної парадигми дієслова. На користь 
окремішності синтаксичної висувається кілька 
доказів. Найпереконливіші з них такі: 1) синтак-
сична парадигма не дублює дієслівної, оскільки 
має більший спектр способових значень – три 
дієслівні способи і п’ять синтаксичних; 2) пара-
дигматичні форми властиві і тим реченням, до 
складу яких дієслово не входить. 

Щодо дієслівних речень, то їх парадигмо-
утворення прогнозує саме дієслово-присудок. 
Проблема форми слова як одиниці синтаксису 
не нова в лінгвістиці. Синтаксична форма сло-
ва, що вже давно розглядається як первинна 
одиниця синтаксису і відмежовується від мор-
фологічної, якій „належать тільки ті значення, 
які виводяться шляхом абстрагування від умов 
контексту і від лексичної семантики слів. Увесь 
же потенціал уживань належить формі слова 
вже як синтакичній одиниці” [1; 2; 8]. Отже, 
опинившись на рівні речення, дієслово потрап-
ляє до сфери синтаксису, стає синтаксичною 
одиницею, наділеною відповідно ознаками і 
властивостями найвищого мовного рівня. Буду-
чи присудком, воно виступає носієм часових і 
способових категорій речення, структуруючи 
його індикативні та ірреальномодальні форми. 
На тлі морфологічних значень часу і способу 
дієслова за участю синтаксичних морфем (час-
ток хай/нехай, б(би) та їх контамінацій якби, 
коли б, якщо б, тільки б, хоч би, нехай би і под.) 
проявляються відповідні граматичні значення 
речення, які кількісно перевершують перші. 
Так, дієслівні морфологічні значення умовного 
та наказового способів в синтаксичних умовах 
дають поштовх для розвитку п’яти способових 
(ірреальномодальних) значень простого рече-
ння – умовного простого, умовного складного, 
бажального, наказового та повиннісного, з яких 
два значення (умовного складного та повинніс-
ного) реалізуються в умовах складного рече-
ння. Формантами способових значень речення, 
крім морфологічної форми дієслова, виступа-
ють згадані вище синтаксичні морфеми, поря-
док слів та інтонація. 

Конституюючи парадигматичні форми прос-
того речення, способова форма дієслова іноді 
опиняється в нетиповій для неї ситуації, що є 
свідченням самобутності синтаксичної категорії 
способу. Так, наприклад, форма I особи однини 
дієслова (знаю, спробую, сяду, відпочину), поєдную-

чись з синтаксичними морфемами хай/нехай, 
утворюють парадигматичну форму речення із 
значенням бажальної модальності. Напр..: Ну 
хай же я сяду! (В. Підмогильний); Вернись! Вер-
нися хоч би на хвилину, Хай виспіваю пісню лебе-
дину (П. Карманський); І стоїть весна роззута 
В кожусі: – Дай, ґаздине, того жару від зими, 
Най зігрію першу ластівку крильми (В. Китайго-
родська). Таке поєднання на морфологічному рівні 
не можливе, адже особова парадигма дієслів 
наказового способу в I особі однини має лакуну. 

Непоєднувані в морфології частки, хай би, 
нехай би в ролі синтаксичних морфем на рівні 
речення виступають формантами його бажаль-
ного способового значення. Напр..: О, нехай би 
прийшов хто-небудь і розказав, пояснив! (Г. Хот-
кевич); Хай би спробували надрукувати бодай 
одну летючку в поляка чи єврея, коли вже буде 
моя друкарня! (Ірина Вільде). Хай би дитбудин-
ківці поласували нашими пайками (Г. Тютю-
нник); Іван першим взяв би її під захист. Хай би 
тільки прихилилася до його плеча (О. Гончар). 
І щастя більшого не треба: Нехай би зупинився 
час (В. Васкан). 

Дієслівна граматична форма наказового спо-
собу II особи однини (працюй, відповідай, вико-
нуй) на рівні речення може поєднуватися з під-
метами, що мають і інші особові значення (I та 
III особи однини та множини). Така некоорди-
нованість присудка з підметом конституює пара-
дигматичну форму речення повиннісної модаль-
ності, яка має значення „суб’єкт повинен вико-
нати дію, яка суперечить його бажанню, але є не-
обхідною, обов’язковою або є результатом чийо-
гось волевиявлення”. Напр.: Швець знай своє шев-
ство, а у кравецтво не мішайся! (Г. К.-Осно-
в’яненко); Наш брат не у всякі двері й сунься 
(П. Куліш). А в неї [жінки] ні хліба, ні топлива, 
ні копійки грошей!... А я тут сиди та додер-
жуй строку (М. Чернявський); – Так я мушу на 
вас всіх сама робити? Так я роби на вас на 
усіх... (Г. Хоткевич); Нас спитають, нам одві-
чай (Б. Харчук); – Добре вам, хлопцям! – з щи-
рою заздрістю говорить Лара. – А ми – сиди 
вдома! (А. Дімаров); Пана відкачують, а вона 
гинь? (О. Гончар); В одній квартирі дебош влаш-
товують, в іншій, а міліція розбирайся (з газ). 

Парадигматична форма простого речення із 
повиннісною модальністю властива художньо-
му та розмовному стилям і, як свідчать дослід-
ження, є рідковживаною порівняно з іншими 
ірреальномодальними виявами речення. 

Синтаксична категорія способу в сучасній 
лінгвістиці не обійдена увагою [7]. Проте, не-
зважаючи на певну дослідженість, система спо-
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собових форм та значень потребує нових лінг-
вістичних розвідок, оскільки мовний матеріал 
фіксує непоодинокі факти, що знаходяться, на 
нашу думку, поза цією системою, чим підтвер-
джують її невсеохопність. Зокрема, усталений 
на сьогодні набір ірреальномодальних значень 
простого речення не дозволяє однозначно з’я-
сувати способову форму таких, наприклад, пре-
дикативних одиниць: О Україно! Хай нас людство 
судить, – Тобі одній – думки і кожний рух! 
(Олег Ольжич); І нехай проміння те не гріє, 
Що послала зірка здалека, Та до неї лине й лине 
мрія, Ніби світло, тиха і легка (В. Симоненко); 
Хай мені хто що говорить, а я знаю… (Г. Тара-
сюк). Поїзд важкий подадуть до перону. Хай 
будуть тільки загальні вагони – Всіх не роз-
містиш (Б. Бунчук). 

У подібних реченнях морфологічна форма 
наказового способу не передає типового для неї 
значення волевиявлення, спрямованого від од-
нієї особи до іншої. Імператив тут має не роз-
порядче, а допустове значення, тобто означає 
дію, всупереч якій, незважаючи на яку, відбува-
ється дія основна. Допустова дія сприймається 
як можлива, але не обов’язкова, або така, що від-
булася, однак мовцем ігнорується, не береться 
до уваги. Синтаксична морфема хай/нехай/най, 
наділена формотворчими потенціями на рівні 
речення, виступає в подібних конструкціях фор-
мантом окремого синтаксичного способу та но-
вого ірреальномодального значення, назвемо 
його допустовим. У „Граматиці-80” такі форми 
речень розглядаються в системі наказових пара-
дигматичних форм як вияв конотативного зна-
чення припущення, прийняття („погоджуюсь 
з тим, що…”) [6 , с. 115]. 

У лінгвістичних розвідках уже зазначені ви-
падки неімперативного вживання морфологіч-
ного наказового способу [3; 9]. Так, фактичний 
матеріал дозволяє досить чітко розмежувати 
форми речень наказової модальності і ті, у яких 
морфологічна форма наказового способу діє-
слова слугує для передачі інших ірреально-
модальних значень – умовного складного та 
повиннісного способів. Пор.: наказовий спосіб 
– Нехай зірветься в бій ціла Вкраїна І скине 
пута немочі й покори (П. Карманський); Нехай 
собі зять шукає другої парафії… (М. Черняв-
ський); І нехай ніхто не плаче по мені… (Р. Іва-
ничук); Працюй, борись, аж поки буде сила, І 
всіх людей до праці закликай! (Б. Грінченко); 
Іди, перемагай утому, До міліонів рук свою 
снагу додай… (М. Рильський) – (морфологічне 
значення наказовості відтворює наказове модаль-

не значення речення) і умовний складний спо-
сіб – Крикни тепер хто з-за дерева – попадали 
б в панічнім страху і не поворухнулися б (Г. Хот-
кевич); Розмахнись Потоцький трохи ширше – 
не жить би Горленкові на білому світі (З. Ту-
луб); повиннісний спосіб – Інтернат вас вихо-
вуй, годуй, зодягай, а ви все в ліс дивитесь? (з газ.) – 
(форма наказового способу дієслова втрачає 
імперативне значення і виступає конструктив-
ним елементом парадигматичних форм речень 
умовної та повиннісної модальності).  

Показово, що допустова модальність влас-
тива й іншим типам речень, до складу яких не 
входить особова форма дієслова, як двосклад-
ним, так і односкладним. Напр.: субстантивне 
– Нехай життя – момент і зложене з момен-
тів, ми вічність носимо в душі (І. Франко); 
ад’єктивне – Най я буду розумний, як хочу, а як 
бог схоче, то таки мушу вмерти! (О. Кобилян-
ська); номінативне – Хай мінор, зате щирий 
мінор (Дм. Фальківський); Нехай і сум – а я іду 
і усміхаюсь людям (В. Сосюра). інфінітивне – 
Хай за любов мою синівську Одвічний хрест 
крізь ніч нести – Прости прощенням материн-
ським (О. Доріченко). 

Синтаксична морфема хай/нехай/най струк-
турує також парадигматичні форми речень з 
підметами, що мають значення I особи однини 
та множини, а дієслово-присудок представле-
ний усіма часовими парадигматичними фор-
мами. Напр.: майб. час – Нехай в самотині 
загину, Але вже я більше прекрасного цвіту Під 
ноги тій зграї не кину! (Леся Українка); мин. 
час – Нехай я щастя не знайшов того, – Його 
весна несе струнка… (М. Рильський); Хай ми 
загинемо, та хай живе наш наступ! (Л. Дми-
терко); теп. час –Хай ми тут мучимось, нам 
інакше не можна, навіщо тобі терпіти холод і 
всякі злигодні? (А. Шиян). 

Отже, допустова модальність речення, що є 
виразником відповідного синтаксичного спосо-
бу, має свої специфічні засоби вираження, до 
яких, крім формальних показників (синтаксич-
на морфема хай/нехай/най у поєднанні з широ-
ким спектром дієслівних фінітних та нефініт-
них форм, що не простежується на морфологіч-
ному рівні) належить і інтонація, яку ще 
О.М. Пєшковський зарахував до числа синтак-
сичних засобів, здатних передавати певні гра-
матичні значення. Таким чином, припускаємо, 
що формально-граматична парадигма простого 
речення в українській мові представлена ще од-
ним ірреальномодальним значенням – допустовим. 
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 In the article the peculiarities of simple sentence’ paradigmatic forms in  comparison with 
paradigmatic variations of the verb are described. The openness of the conditional, imperative, modal 
forms system of the sentence and the possibility of adding a new concessive mood is proved. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗУ АВТОРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ „ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ”) 

 

Думки про автора-оповідача, про джерела 
авторської обізнаності, про точку зору мовця з’я-
вились у науковому та літературно-критичному 
середовищі ще у ХІХ ст. та досліджувались 
у філософських, естетичних та психологічних 
аспектах. Філологічні дискусії 20-х років мину-
лого століття, праці з поетики та стилістики 
заклали основи антропоцентричного погляду 
на мову. 

Лінгвістична теорія образу автора, запропо-
нована В.В. Виноградовим  у 20-х роках мину-
лого століття і пізніше обґрунтована у моно-
графіях „О художественной прозе” (1929), „Стиль 
„Пиковой дамы” (1936), „Проблема авторства и 
теорія стилей” (1936), „О теории художестве-
нной речи” (1971), узагальнювала погляди на 
вивчення мови художнього твору як цілісного 
естетичного об’єкта [2]. За визначенням вче-
ного, „образ автора – це індивідуальна словесно-
мовленнєва структура, що пронизує лад худож-
нього твору і визначає взаємозв’язок і взаємо-
дію всіх його елементів” [2, с. 105]. І далі: „образ 
автора – це не простий суб’єкт мовлення, часто 
він зовсім не названий у структурі художнього 
твору, що об’єднує усі системи мовленнєвих 
структур персонажів у їх співвідношеннях з опо-
відачем і через них виступає ідейно-стилістич-
ним центром, фокусом цілого” [2, с. 113]. Щодо 
специфіки художнього мислення, взаємовідно-
шень між об’єктом і суб’єктом у процесі худож-
нього пізнання досліджувана категорія (образу 
автора) – це „образ, що складається із основних 
рис творчості поета” [2, с. 113]. Думка про 
образ автора, як зазначає сам В.В. Виноградов, 
випливає із міркувань О.О. Потебні, який роз-
глядав твір як акт словесного спілкування авто-
ра з читачем, однієї свідомості з іншою, у да-
ному історико-літературному і соціальному кон-
тексті. О.О. Потебня пропонує розглядати худож-
ній твір як опосередкований засіб спілкування 
між автором і читачем, як єдине ціле явище 
словесності [Див.: 9]. 

Авторське „я”, авторська модальність у тексті 
передає не лише певну авторську оцінку окре-
мих елементів створюваного автором образу, 
але й виявляє ціннісну позицію автора через 

цілісний художній образ твору. Саме тому 
аналіз цієї категорії у тексті такий важливий 
для сприйняття змістово-концептуальної інфор-
мації твору. Таким чином, досвідом вітчизняної 
лінгвістики, як і працями зарубіжних вчених та 
сучасних дослідників, закріпився науковий інте-
рес до людини як творця мови. Немає жодного 
тексту, який би не був породжений комунікатив-
ними намірами суб’єкта мовлення, який би не 
відображав у своїй структурі ту чи іншу автор-
ську позицію у відношенні до повідомлюваного. 

Об’єктом нашого дослідження є текст, адже 
саме до тексту ми звертаємося, аналізуючи мовні 
засоби вираження авторського „я” у сучасній 
„жіночій прозі”. Текст – писемний або усний 
мовленнєвий масив, що становить лінійну послі-
довність висловлень, об’єднаних у ближчій пер-
спективі смисловими і формально-граматич-
ними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, 
дистантному плані – спільною тематичною і 
сюжетною заданістю [10, с. 627]. 

Художній текст – це акт авторського само-
вираження. Для з’ясування справжньої ідейної 
та естетичної вартості художнього тексту, його 
місця у складних перипетіях суспільного жи-
ття, необхідний його ґрунтовний аналіз. У ху-
дожньому тексті є фактична, концептуальна та 
підтекстова інформації. Фактична інформація 
виражається через сукупний зміст усіх фрагмен-
тів, усіх речень та їх складових частин [7, с. 11]. 

Авторська концепція у переважній більшості 
виводиться лише з усієї тканини твору, з харак-
теру і співвідношення його компонентів.  

Кожен з видів мистецтва має свій матеріал, 
за допомогою якого художник, скульптор, пись-
менник створює художній образ, здійснює свій 
творчий задум. Для письменника єдиним мате-
ріалом є мова. Матеріал цей гнучкий, здатний 
передавати все багатство ідейного задуму пись-
менника, всю складність почуттів, змалювати 
живу картину.  

Аналізуючи мову художнього твору, ми діз-
наємося, як, якими засобами письменник відобра-
жає дійсність, малює живі образи, картини, 
характери. Адже мова – це своєрідний „одяг” 
усіх фактів, понять, думок і почуттів, один із 
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найважливіших компонентів національної фор-
ми літератури [1, с. 49]. Мова художньої літе-
ратури становить своєрідну групу стилів літера-
турної мови. Граматичний лад мови, основний 
словниковий фонд для всіх цих стилів один, 
спільний, загальнонародний, але для кожного з 
них характерні специфічні смислові відтінки, 
специфічний склад лексики. Письменник шлі-
фує і вдосконалює загальнонародну мову своєї 
країни і своєї епохи. Він використовує її най-
більш оброблену форму – літературну мову. 
Але письменник творчо підходить до мови, він 
вдається до образних можливостей різних мов-
них стилів. Жоден з інших різновидів загально-
народної мови не виявляє такого багатства і 
взаємодії різних мовних стилів, як мова худож-
ньої літератури. Письменник часто, збагачуючи 
можливості живопису, виходить із сфери літе-
ратурної мови, вводить у свої твори слова з діа-
лектів, жаргонів, архаїзмів, неологізмів. 

Образність, художньо-естетичне осмислення 
слова взагалі властиве мові, але в мові худож-
ньої літератури воно має першорядне значення. 
Художня мова відзначається певним складом 
художніх засобів, особливо глибоким образним 
використанням смислового багатства слова. 
Вона концентрує виражальні засоби загально-
національної мови, літературно обробляючи їх 
[1, с. 50]. 

Думку про окрему науку, що займатиметься  
вивченням мови художньої літератури, вислов-
лював у своїх дослідженнях В.В. Виноградов. 
Він подав обриси її предмета, завдань і методів. 
Намічаючи об’єкти дослідження, В.В. Виногра-
дов виділяв два таких основних напрямки: 
1) словесно-художня структура літературного 
твору, його стиль і автор; 2) зв’язок процесів 
розвитку стилів літературно-художніх творів і 
стилів художньої літератури із закономірнос-
тями літературної мови [2, с. 20]. 

Існування такої науки не позбавить мово-
знавства необхідності вивчати мову художньої 
літератури як функціональний різновид літера-
турної мови, як особливий спосіб мислення, 
створення мовної картини світу. 

Актуальність нашої статті зумовлена тим 
фактом, що дослідження мови творів конкрет-
ного письменника у плані виявлення його інди-
відуального стилю є одним з актуальних зав-
дань сучасної лінгвістики. Звернення дослідни-
ків до цієї проблеми допомагає осмислити вне-
сок письменників у розвиток української мови. 
Проблема вивчення індивідуального стилю най-
частіше пов’язана з психологією творчості, 
оскільки моменти індивідуального мовлення, 

які простежуються у мовній канві, можуть дати 
дослідникові змогу проникнути в душевний 
стан письменника. 

Метою нашого дослідження є вияв позиції 
автора засобами мови, з’ясування структури 
образу автора як лінгвістичної категорії.  

Матеріалом нашого дослідження послужила 
сучасна так звана „жіноча проза”. Антологія 
української „жіночої” прози та есеїстки другої 
половини ХХ – поч. ХХІ ст. „Незнайома” (Львів, 
2005) – це унікальна книга в українському літе-
ратурному просторі. У ній вперше об’єднано 
під однією обкладинкою прозу та есеїстку трид-
цяти добре відомих та малознаних українських 
письменниць-прозаїків та провідних літературо-
знавців (і все про них), які тонко і глибоко 
відтворюють внутрішній світ української жін-
ки, її світовідчуття і світосприйняття. 

У зазначеному виданні представлені твори 
Віри Агєєвої, Емми Андієвської, Софії Андру-
хович, Ніни Бічуї, Тамари Гундорової, Лесі 
Демської, Оксани Забужко, Теодозії Зарівни, 
Марії Зубрицької, Софії Майданської, Марії 
Матіос, Соломії Павличко, Наталки Сняданко, 
Галини Тарасюк та ін.  

На думку Марії Крупи, „художній текст – це 
пам’ятник художній свідомості автора, резуль-
тат емоційно-інтелектуальних процесів, зафік-
сований словом. Інших засобів для передачі 
інтелектуально-духовної праці митця художня 
словесність не має” [4, с. 101]. Тому при дослі-
дженні образу автора вся позатекстова даність, 
що реалізовується в слові, мусить бути глибоко 
прочитана і проаналізована, починаючи від за-
головка, авторської рубрикації жанру і закінчу-
ючи найменшими позначками для уважного чи-
тача: розділовими знаками, різного роду виді-
леннями тощо. 

Заголовок – назва твору або його частини, 
що пишеться на титульній сторінці рукопису, 
машинопису, видання або над текстом. Заго-
ловок має бути чітким, афористичним, містити 
в собі ідею (тему) художнього твору [6, с. 277]. 
За своїм призначенням – це важлива частина 
цілого художнього тексту, що цементує воє-
дино всю художню канву. Тому майстри слова 
прискіпливо ставляться до вибору заголовка. 

Так, найбільш поширеним способом оформ-
лення заголовка у досліджуваному матеріалі є 
номінативна конструкція, як-от: Простори, Тиг-
ри, Рішення (Андієвська Емма); Княгиня (Андру-
хович Софія); Портрет (Каунова Тетяна); Кара 
(Кохмат Софія); Вовкулака (Малярчук Таня); Кіт 
(Міщенко Юля); Шептуни (Пономаренко Любов).  
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Нерідко у якості заголовка письменниці ви-
користовують власні назви, акцентуючи цим са-
мим увагу на головному персонажі художнього 
твору: Джалапіта (Андієвська Емма); Дзвінка 
(Боровська Ніла); Сидорій (Мастєрова Валентина). 

Експресивного відтінку заголовку надає на-
бір власних імен, вжитих у дещо незвичному 
оточенні – Віра, Надя, Яна (Кононенко Євге-
нія), – що викликає у читача зацікавленість 
у подальшій сюжетній лінії твору.  

Власна назва може вживатись у ролі неуз-
годженого означення з іменником у називному 
відмінку (Сни Ієрихона (Карпа Ірена) чи в оруд-
ному відмінку (Очима Брейгеля (Демська Леся). 

Номінативне речення у якості заголовка мо-
же бути поширеним узгодженими означеннями, 
як-от: Глибокий колодязь (Тютюнник Алла); 
Синє яблуко для Ілонки (Пономаренко Любов). 
Означення, виражене відносним  прикметником, 
вжитим у переносному значенні, у конкретному 
контексті має значення класифікації певного 
періоду: Кремовий період (Таран Людмила).  

Експресії заголовку твору надає емоційна лек-
сика, особливо це стосується окремих опові-
дань, які є своєрідними продовженнями одне 
одного: Драні колготи; Нові колготи (Коно-
ненко Євгенія). 

Емоційно забарвленим є заголовок – номіна-
тивна конструкція – з редуплікованим узгодже-
ним означенням: Довгий-довгий біг (Луцишина 
Оксана). 

Найчастіше головний член номінативного 
речення у функції заголовка поширений не-
узгодженим означенням: Проблема голови; 
Нагода поголитися (Андієвська Емма); Спогад 
про Грузію; Портрет маленької дівчинки з 
черепахою (Бічуя Ніна); Дівчинка з черешні 
(Зарівна Теодозія); Поцілунок у сідницю (Коно-
ненко Євгенія); Книга снів і пробуджень (Пагу-
тяк Галина); Розмова римських стін (Пахльов-
ська Оксана); Плач неперелітної птахи (Поно-
маренко Любов); Випробування для вужів (Сня-
данко Наталка); Намисто із шипшини (Тютю-
нник Алла).  

У ролі неузгодженого означення може вико-
ристовуватись і числівник: Трамвайний мар-
шрут № 9 (Демська Леся). Числівник може 
виконувати і функцію головного члена номіна-
тивного речення у функції заголовка: Один 
(Кохмат Софія). 

Особливо виразними є заголовки – номіна-
тивні речення, ускладнені відокремленими озна-
ченнями: Рукави, вологі від роси (Пагутяк Галина). 

Менш вживаними є заголовки – двоскладні 
речення: І сонце піде геть (Пономаренко Любов). 

Більш насиченими інформативно є заго-
ловки – двоскладні речення з іменними скла-
деними присудками: Така вона є (Луцишина 
Оксана); Жінка осіння (Пахльовська Оксана). 

Нерідко заголовок містить інформацію про 
головного героя твору, що інтригує увагу чита-
ча, і має модель „про + Род. в.”: Про дівчинку, 
яка малювала на піску (Майданська Софія). 

Подеколи функцію заголовка виконує звер-
тання: Сестро, сестро (Забужко Оксана). 

Питальні речення у функції заголовка мають 
риторичне призначення, автор ніби спонукає чи-
тача разом відповісти на поставлене запитання: 
Як давно збудовано цей собор? (Пахльовська 
Оксана). 

Заголовки – незакінчені речення – мають на 
меті передати почуття автора художнього твору – 
сум за минулим: Одне лише літо… (Пахльов-
ська Оксана). 

Очевидно, ще складнішу функцію виконує 
заголовок літературно-критичних статей, розві-
док чи, скажімо, есе. Такі заголовки акумулю-
ють у собі зміст викладу, вони є більш розгор-
нутими та складнішими за структурою: Чолові-
чий псевдонім і жіноча незалежність (Агеєва 
Віра). Нерідко вони містять інформацію про пред-
мет дослідження: Роздуми про вуса, навіяні од-
ним оповіданням Олекси Стороженка; При-
страсть і їжа: особиста драма Михайла 
Коцюбинського (Павличко Соломія); Онтоло-
гізація смерті у творчості Василя Стефа-
ника (Зубрицька Марія). 

Натрапляємо також на подвійні заголовки, 
друга частина яких пояснює першу, є пошире-
ною прикладкою до неї: Жінка-автор у коло-
ніальній культурі, або Знадоби до української 
тендерної міфології (Забужко Оксана).  

У аналізованих творах часто вживаються 
епіграфи як з рідної літератури, так і з інших 
літератур, передані мовою оригіналу.  

Функція епіграфа, як і заголовка, виконано-
го нерідною абеткою, передусім полягає в тому, 
щоби привернути увагу читача-ерудита, уваж-
ного читача, що не пропустить написане чужим 
шрифтом. З іншого боку, відомо, що „епіграф, 
або мотто (motto) – це цитата з відомого тексту, 
вислів з афористичним змістом… Добір епігра-
фа характеризує стиль мислення автора твору, 
його манеру означувати асоціативні зв’язки 
твору з літературною традицією і сучасністю” 
[6, с. 240]. Епіграф, за „Словником літературо-
знавчих термінів” В. Лесина та О. Пулинця, „вжи-
вається з метою увиразнити тему та ідею чи 
створити певний настрій” [5, с. 116]. Тому епі-
графами користуються не тільки майстри ху-
дожнього слова, а й науковці.  
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Таким чином, епіграф, як і заголовок, вико-
нує важливу функцію у художньому тексту. Він 
не лише налаштовує читача на сприймання 
тексту, а й відриває самобутність автора, його 
переконання, освіченість, досвідченість, еруди-
цію, світосприйняття. 

Найчастіше епіграфами є слова відомих 
людей, як-от: „Ми вкупочці колись росли…” 
Т. Шевченко („По той бік студентського плину” 
Майданська Софія); „Ще не здатні жінки до 
дружби. Та скажіть мені, чоловіки, хто з вас 
до дружби здатний?” Ф. Ніцше („Жіночий ро-
ман” Гундорова Тамара). 

У літературно-критичних статтях та есе епі-
граф може перегукуватись з заголовком, а авто-
ром мотто є той, хто є предметом дослідження. 
Так, наприклад епіграфом до статті, присвяче-
ної проблемі смерті у творчості Василя Стефа-
ника, Марія Зубрицька обрала слова самого Сте-
фаника: „Кожда моя дрібниця, яку я пишу, гра-
ничить з божевіллям, і я нікого у світі так не 
боюся як самого себе, коли творю. Ви можете 
зрозуміти, що я не пишу для публіки, я пишу на 
те, щоб прийти ближче до смерти” Василь 
Стефаник („Онтологізація смерті у творчості 
Василя Стефаника” Зубрицька Марія). 

Епіграф може перегукуватись також з одним 
із елементів заголовка, повторювати його: „А 
ще тим мене найбільше чарують вуси, що то 
річ французька, суто французька. Прийшли до нас 
від пращурів наших, галлів і стали нарешті за озна-
ку національного нашого характеру” Гі де Мопа-
ссан („Роздуми про вуса, навіяні одним опові-
данням Олекси Стороженка” Павличко Соломія). 

Дещо екзотичного настрою надає художньо-
му твору епіграф – поезія східної літератури, 
така нетипова і відмінна за структурними і ком-
позиційними характеристиками від української 
поезії, як-от: 
Самотній лелека не напоїть дзьоба, 
Летить, кричить – голос нагадує ключ. 
Хто пожаліє цю самотню суцільну тінь? 
Розгубилися в десятках тисяч важких хмар. 
Погляд зривається – і ніби щось бачить… 
Смутку багато – і ніби чує. 
Польові круки – не продовжують нитки думок, 
А теж кричать і метушаться безладною зграєю 

   Фу ДУ 
(І. „Осінь”. „Рукави, вологі від роси” Пагу-

тяк Галина). 
Епіграф, надрукований чужим шрифтом, озна-

чає, що його взято із творчості зарубіжного 
письменника чи письменника рідної літератури, 
що писав цією мовою. Епіграф, у тому числі 
взятий з-поза рідної словесності, виконує кіль-
ка функцій: 

1) незвичайний шрифт привертає увагу на-
віть пересічного читача, збуджує його ціка-
вість. Як правило, читач знайомиться з перекла-
дом епіграфа; 

2) для читача-філолога, а особливо для читача-
інтерпретатора чи дослідника, такий епіграф – 
цікавий і важливий знак. По-перше, він вказує 
на інтертекст письменника: лектуру, уподоба-
ння, впливи тощо. По-друге, він зумовлює до-
слідження інтерпретатором вихідного тексту 
(чи текстів), звідки взято епіграф, творчість 
автора епіграфа, його внесок у розвиток світо-
вої культури та думки; 

3) вибір епіграфа до твору – це демонстрація 
автором наступності і переємності тем, моти-
вів, ідей та ідеологій [4, с. 103-104]. 

Mercutio: …This is shi!.. 
Romeo: Thou talkst of nothing. 
Mercutio: True. I talk of dreams.  
W. Syakespeare. „Romeo and Juliet”, Act 1, 

Scene IV  
Меркуціо: …Ось вона яка!.. 
Ромео: Ти про пусте говориш. 
Меркуціо: Так, про сни! 
В. Шекспір. „Ромео і Джульєтта”, І: ІV. 

(„Така вона є” Луцишина Оксана). 
Епіграф, переданий мовою оригіналу, може 

повторювати заголовок, переданий рідною мо-
вою, як-от: 

„Lά oừ je rếve, cela veille” Mishel Leiris   
Там де я сплю, це пробудження („Там де я 

сплю” Матвієнко Світлана). 
Не менш важливого значення у створенні 

образу автора художнього тексту відіграють при-
святи. Найчастіше жінки-письменниці присвя-
чують твори своїм татам, як-от: Мар’яну Дем-
ському („Місто ранкової зірки” Демська Леся); 
Татові, котрий уже все знає („Дівчинка з че-
решні” Зарівна Теодозія). 

Більш пафосними є присвяти жертвам яки-
хось історичних подій: Замордованим голодомору 
присвячую („За таїною неба” Мотрич Катерина). 

Типовими є присвяти знайомим людям ав-
торок художніх текстів: Д. Герасимчуку і В. Ле-
вицькому („Один” Кохмат Софія). 

Деколи власні назви у присвяті можуть бути 
прихованими, зашифрованими, подаватися ли-
ше в ініціальній формі, як-от: A.N., з якою це 
сталось насправді („Кремовий період” Таран 
Людмила). 

Важливим компонентом категорії образу ав-
тора є визначення автором жанру твору. В 
основному в усіх прозових творах автор  сам 
визначає жанр. Нерідко, як у досліджуваному 
нами матеріалі, трапляються випадки, коли ав-
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торська рубрикація жанру служить не показни-
ком роду, виду чи підвиду твору, а зосереджена 
в заголовку і (подеколи разом з епіграфом чи 
присвятою) „підказує” художній задум автора, 
як-от: Спогад про Грузію, Зачин до оповідання 
про Донелайтіса, Притча про Коваля і Карбів-
ничого (Бічуя Ніна); Жіночий роман (Гундо-
рова Тамара). 

Зустрічаємо нетипові для прозових творів 
жанрові різновиди, визначені самими автор-
ками, як-от: Елегія про старість (Кононенко 
Євгенія); Сонет про себе, розлучену і розчулену 
(Таран Людмила). 

Окрім зазначених елементів, до структури 
образу автора, авторського „я” як текстотвор-
чого компонента художнього твору входять й 
інші чинники: форма викладу змістово-факуль-

тативної інформації, вибір „вихідної точки” зобра-
ження, ритмомелодика, індивідуальні (авторські) 
знаки, графемні засоби, графічні виділення тощо.  

Таким чином, мова володіє різноманітними 
засобами виразності, за рахунок яких і здійс-
нюється вираження образу автора художнього 
тексту. Кожен текст, кожен акт говоріння міс-
тить певну інформацію про позамовну дійсність, 
а також експліцитно чи імпліцитно виражену 
інформацію про автора висловлювання. Гово-
рячи (розмірковуючи, зображуючи, інформу-
ючи) про що-небудь, людина (у нашому ви-
падку автор тексту) мимохіть інформує про 
себе, про свої здібності, наміри, уподобання 
тощо. Образ автора, авторське „я” є не метою, а 
умовою використання мови. 
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СЕМАНТИКА ПИТАЛЬНОСТІ 
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ 

 

Проблема сутності складних речень в україн-
ському мовознавстві остаточно ще не вирішена, 
не з’ясованими залишаються й особливості по-
єднання у межах таких конструкцій предика-
тивних одиниць, їх функціонального спряму-
вання, можливостей реалізації різноманітних 
смислових відношень. Як зазначає А. Загнітко, 
складне речення належить до тих феноменів, 
які викликають різне тлумачення, що зумов-
лено неоднаковими принципами їх кваліфікації 
та неадекватними підходами до визначення міс-
ця і статусу предикативних одиниць-компонен-
тів цілісного утворення [6, с. 319].  

Багатоаспектна презентація дійсності перед-
бачає конкретне лексико-граматичне наповне-
ння складної синтаксичної структури, яка, з од-
ного боку, виступає найбільш зручною формою 
для відображення великого обсягу інформації, а 
з іншого – показує валентні можливості поєдна-
ння різних за комунікативною орієнтацією пре-
дикативних одиниць – розповідних і питальних, 
спонукальних і питальних у межах одного ці-
лісного складного речення. 

Питальність як одну із синтаксичних кате-
горій українські мовознавці розглядають у сис-
темі семи модальних значень речення – поряд 
із розповідністю, спонукальністю, бажальністю, 
умовністю, ймовірністю і переповідністю [8; 6]. 
На думку О. Мельничука, питальна модаль-
ність означає долучення до формування рече-
ння і до його основного змісту такого відтінку 
волевиявлення суб’єкта мовлення, який вима-
гає від співрозмовника (іноді й від самого мов-
ця) підтвердження чи заперечення відповід-
ності основного змісту новим необхідним ком-
понентом [8, с. 49]. Л. Кадомцева зауважує, що 
категорія питальності позначена тією особли-
вістю, що в самій мовній ситуації обов’язково 
передбачається (або мислиться) адресат мовле-
ння, на якого спрямовується вольовий імпульс 
від мовця [14, с. 123]. Отож, питальне речення 
використовується мовцем для того, щоб певним 
чином керувати поведінкою адресата – одер-
жати відповідь, заповнити інформаційні лакуни 
новими знаннями.  

Структурно-граматична побудова речень пи-
тальної модальності визначається запитом, який 

передбачає комплекс питально-модальних реа-
лізацій, що репрезентують парадигму об’єктив-
них (власне-питальних) і суб’єктивно-модаль-
них (невласне-питальних) значень. Таким чином, 
питальне речення репрезентує подвійну фор-
мально-семантичну єдність, яка, з одного боку, 
полягає в реалізації багатоаспектного когнітив-
ного процесу, а з іншого – у вираженні кому-
нікативно-прагматичних функцій, які актуа-
лізуються в мовленні залежно від конкретних 
намірів мовця (експресивне ствердження чи за-
перечення, спонукання, оцінка тощо). Семан-
тика питальності знаходить свою реалізацію у 
структурах простого і складного речення.  

Передаючи питальне значення складним ре-
ченням, адресант спрямовує свого співрозмов-
ника на певний вид мовленнєвої діяльності, 
акцентує його увагу. Запитанню передує певна 
інформація, що реалізується розповідною чи 
спонукальною предикативною частиною, прос-
те речення реалізує безпосередній запит, пор.: 
– Ти туди й туди їздиш, сину, – яких ти там 
людей бачиш? (Марко Вовчок); – Кому ж се 
вона таку писанку хорошу та гарну придбала? 
(Г. Квітка-Основ’яненко).  

Складні речення з питальною модальністю 
ще не були предметом глибокого лінгвістич-
ного дослідження. В історії українського мово-
знавства проблемі складних конструкцій при-
святили свої праці такі мовознавці, як: В. Сі-
мович, О. Мельничук, К. Герман, І. Вихованець, 
К. Шульжук, І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Коби-
лянська, А. Загнітко та ін. Мета статті поля-
гає у встановленні особливостей функціону-
вання тих складних речень, які своєю синтак-
сичною структурою здатні реалізувати семан-
тику питальності. З-поміж складних речень, до 
складу яких входять питальні конструкції, роз-
межовуємо складносурядні питальні речення, 
складнопідрядні питальні речення і безсполуч-
никові питальні речення. 

Предикативні одиниці, поєднуючись у більш 
складну одиницю, створюють умови для фор-
мування модальності одного речення як ціліс-
ного синтаксичного утворення. З’ясування та-
кої модальності грунтується на різних типах 
складного речення, на характері їх синтаксич-
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них відношень. Так, складносурядні речення 
питального типу, становлячи контамінацію на 
основі сурядності двох або більше синтаксично 
незалежних одна від одної частин, хоча і 
створюють у змістово-виражальному плані їх 
взаємодію, все ж таки у модальному плані не 
характеризується єдністю граматичних значень. 
Це пояснюється тим, що між предикативними 
одиницями складносурядного речення немає 
ієрархічної залежності. Кожна з них, як пра-
вило, зберігає самостійне модальне значення 
(розповідності, питальності, спонукальності 
тощо). Щодо предикативних частин складно-
підрядного питального речення, то вони не во-
лодіють ні смисловою, ні інтонаційною завер-
шеністю, що передбачає залежність підрядної 
частини від головної. У безсполучникових пи-
тальних конструкціях предикативні частини 
можуть бути як незалежними і семантично 
скоординованими (співвідносяться із предика-
тивними одиницями складносурядних речень), 
так і залежними, семантично неоднорідними 
(співвідносяться з головною і підрядною час-
тиною складнопідрядних речень). 

При синтаксичному описі складносурядних 
речень обмежуються переважно аналізом розпо-
відних речень, інші функціональні типи зали-
шаються поза увагою. Зокрема, недостатньо 
вивчене у цьому аспекті поєднання сурядним 
зв’язком питальних предикативних одиниць з 
іншими типами речень (розповідними, спону-
кальними). Так, Г. Валімова зазначає, що між 
предикативними одиницями складносурядного 
речення немає ієрархічної залежності. Кожна з 
них, як правило, зберігає значення самостій-
ного твердження, що викликає певну свободу 
вибору модального плану [2, с. 70]. Щодо мо-
дальності складносурядних речень, утворених у 
результаті поєднання сурядним зв’язком спону-
кальних та розповідних речень з питальними, 
ми погоджуємося з думками Г. Валімової та 
Р. Саакьяна і вважаємо, що таким конструкціям 
властива загальна питальна, але різнопланова 
модальність [2; 11]. Передусім це пов’язано з 
тим, що складносурядні речення характеризу-
ються граматичною автономністю предика-
тивних одиниць. 

Складносурядне питальне речення стано-
вить систему структурно-смислових поєднань 
предикативних одиниць (ПО): двох чи більше 
питальних ПО; розповідної та питальної ПО; 
спонукальної та питальної ПО. У складносуряд-
них реченнях, що містять дві чи більше 
питальних предикативних одиниці, виража-
ється питальна модальність, що в цілому сприяє 
репрезентації запиту про різноманітні явища 

об’єктивної дійсності, ознаки та властивості пред-
метів, про їх реальність чи ірреальність. З-поміж 
засобів вираження питальної семантики виокрем-
люємо питальні компоненти, напр.: – Нащо нам 
теє панство, і те багатство нащо? (Марко 
Вовчок). – Що сказав би він, а що говорило би 
село? (І. Синюк). – Чого сміятися, і що сміш-
ного в словах його знайшли? (Олександр Олесь). 

У структурах складносурядного речення семан-
тика питальності представлена за допомогою 
інтонації, суб’єктивно-модальних синтаксем і 
часток. Пор.: – Може, ви закурите, а я віжки 
притримаю? (М. Стельмах). – Чи це тільки те-
пер, а чи й раніш, до нас, отак люди ворогу-
вали? (В. Козаченко). Спостерігаємо семантичну 
неоднорідність характеру запитань першої та 
другої предикативної одиниці в тих реченнях, у 
яких наявна різноманітна система вираження пи-
тального значення (питальні слова, частки, інто-
нація, вставні слова тощо). Пор.: – Це жарти 
такі, чи правда така? (Марко Вовчок). – Не-
здужав, мабуть, чи тебе дорога стомила? 
(Марко Вовчок). 

 Основною структурною ознакою складно-
сурядних питальних речень з розповідною пре-
дикативною одиницею є фіксований порядок 
частин: перше місце займає розповідна ПО, 
друге – питальна. Напр.: [Неріса:] Так шорстко 
ти з Федоном обійшовся, а в чім його вина? 
(Леся Українка). – Добре, – каже дяк, – я на-
пишу, а що мені за те буде? (Марко Вовчок). 
Таке розташування зумовлене передусім функ-
цією питального речення – передати інформа-
цію про запитання та отримати відповідь. Ха-
рактер відношень між предикативними одини-
цями також передбачає початкове місце розпо-
відної частини, оскільки у ній повідомляються 
відомі факти, з якими співвідносяться наступні 
запитання, викликані попереднім повідомле-
нням. Дослідники зазначають, що, крім екстра-
лінгвістичних причин, існують і лінгвістичні, 
зокрема, інтонаційна невідповідність питаль-
ного і наступного розповідного речення [2; 11].  

У складносурядних розповідно-питальних ре-
ченнях поширені як власне-питальні, так і ри-
торичні конструкції. Пор.: – Треба його при-
боркати, спинити, а чим його спиниш, такого 
голінного? (О. Кониський). [Прісцілла:] Я знаю, 
ти здолаєш боронити, а хто ж тебе самого 
оборонить? (Леся Українка). – Не заходжу, 
так, а хіба то добре? (Є. Гуцало).  

Засобами зв’язку між предикативними оди-
ницями складносурядних розповідно-питаль-
них речень виступають усі типи сурядних спо-
лучних засобів. Однак з-поміж цих речень най-
більш поширені конструкції з протиставними 
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сполучниками, які передають різноманітні син-
таксичні відношення, напр.: зіставлення: – Об 
дитині жалкують, дитину приглядають, а мене 
хто тепер пригляне? (Г. Квітка-Основ’яненко); 
протиставлення, напр.: [Антей:] Ми маєм щас-
тя, а ти що маєш тут у рідній хаті? (Леся 
Українка). – Не штука пустити, але з ким я, 
стара, лишуся? (Д. Макогон); невідповідності, 
як-от: – Де мені до вашого Николайка! Він собі 
легінь, а я що? (Д. Харов’юк); оцінки, напр.: – Він 
усього себе віддає за муки, бажаючи добра 
людям, а люди йому що за те? (О. Кониський). 
– Я була гарна, я визначалася межи всіма, але 
вона? (О. Кобилянська). 

Структура розповідно-питальних речень часто 
використовується для вираження приєднуваль-
них відношень, які переважно передаються спе-
ціальними сполучниками та й, ще й. Конструк-
ції з та й, як зазначають І. Слинько, Н. Гуйванюк, 
М. Кобилянська, – це своєрідна форма пара-
дигми невласне-єднальних відношень на рівні 
не тільки сполучникових поєднань, а й сполуч-
ників [13, с. 611]. Напр.: – Більше у неї не було 
ніякого хазяйства, та й нащо їй? (Г. Квітка-
Основ’яненко). – Що ж ти думала: я так за 
так дам тобі позичку, ще й дякувати буду? 
(М. Стельмах). У таких реченнях друга питальна 
частина репрезентує риторичне запитання, тому 
й структура в цілому має яскраве забарвлення. 

Різнофункціональність предикативних час-
тин у складносурядному розповідно-питаль-
ному реченні веде до обмеженого використання 
у їх структурах розділових сполучників. Пор.: – 
Купить, скажімо, корову, то як тут могорич 
хазяїнові не поставити? (Є. Гуцало). Значення 
взаємовиключення не виступає характерною 
особливістю аналізованих речень, однак воно 
може передаватися за допомогою сполучників 
то, чи, як-от: – Раз вам не можна, то навіщо? 
(П. Загребельний). – Може, ти хоч слово про-
мовиш, – починає гніватись Гервасій, – чи воно 
в тебе куповане? (М. Стельмах). Між части-
нами складносурядних питальних речень з роз-
повідною предикативною одиницею існує тіс-
ний зв’язок, який підсилюється не тільки чітко 
визначеним порядком – розповідна ПО, питаль-
на ПО, а й смисловою єдністю.  

Складносурядні питальні речення зі спону-
кальною предикативною одиницею. Можли-
вості поєднання різної модальності у структурі 
складносурядного речення створюють умови 
для функціонування у ньому і спонукальних 
конструкцій. У результаті поєднання спону-
кальних та питальних речень виникає особли-
вий функціональний тип складносуряних ре-
чень – спонукально-питальний, який відзнача-

ється фіксованим порядком предикативних оди-
ниць: питальний компонент завжди стоїть у кін-
ці речення. Пор.: Кидай, а що їстимеш? (О. Ко-
ниський). – Мамо, скажіть, а ви тоді були, як 
тата катували? (В. Козаченко). Для таких 
спонукально-питальних речень характерні проти-
ставні відношення з відтінками обмеження дії, 
зіставлення. Однак їх функціонування в художній 
літературі дуже обмежене, що пояснюється різ-
ким розрізненням значеннєвих, структурних та 
модальних особливостей предикативних одиниць. 

Питання про модальність складнопідряд-
ного речення вирішується дещо по-іншому, 
оскільки компоненти цієї складної конструкції 
знаходяться у більш тісному зв’язку, ніж пре-
дикативні одиниці складносурядного речення. 
Багатьма мовознавцями модальність складно-
підрядних речень визначається за модальністю 
головної частини. Г. Валімова зазначає, що від-
ношення висловлення до дійсності відбувається 
через головне речення, оскільки саме воно без-
посередньо співвідноситься з нею, інші ж ком-
поненти встановлюють свій зв’язок передусім 
з головною частиною і лише опосередковано – 
з дійсністю [2, с. 77]. 

Значною мірою цього питання торкнулася 
В. Бєлошапкова, яка стверджує, що використа-
ння питальних предикативних одиниць у складно-
підрядному реченні обмежене: підрядні частини 
не можуть бути питальними, за винятком тих, 
що містять риторичне запитання, щодо голов-
ної частини, то вона, на думку дослідниці, ви-
конує питальну функцію тільки у певних типах 
складнопідрядних речень [1, с.149]. 

Ми не погоджуємось з цією думкою, а дотри-
муємось поглядів таких граматистів, як А. Осо-
ловська, В. Ігумкова, котрі вважають, що пи-
тальні предикативні одиниці можуть викорис-
товуватися у складнопідрядному комплексі 
в ролі головної та підрядної частини [9; 7].  

З-поміж складнопідрядних речень (СПР), до 
структури яких входить предикативниа оди-
ниця з питальною семантикою, виділяємо два 
типи: 1) СПР з прямою питальністю; 2) СПР 
з непрямою питальністю. У деяких дослідже-
ннях виокремлюють і складнопідрядні речення 
з відносною питальністю [5, с. 109]. 

 Важливою ознакою СПР із прямою питаль-
ністю є використання запитання у позиції голов-
ної частини. Питальне значення при цьому по-
ширюється на всю конструкцію. Напр.: – Хто 
тобі сказав, що будуть сватать? (Марко Вовчок). 
– Чи пам’ятаєш той час, коли я вперше приїхав 
на фронт? (В. Підмогильний). 

Система засобів вираження питальності го-
ловної частини складнопідрядного речення і 
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простого питального речення нічим не відріз-
няється. Це передусім питальні слова, як-от: – 
З чого ти знаєш, що то Чепіги? (О. Кони-
ський). – Звідки ти довідалась, що я вже повер-
нувся? (В. Підмогильний). 

Підрядна частина, розширюючи предмет 
запиту, підпорядковується головній, формуючи 
різноманітні підрядні типи: з’ясувальні, напр.: 
– Але ж чого ви мені не кажете, чим вона 
хвора? (Б. Грінченко); означальні, як-от: – Але 
чому ти не надягла ту сукню, котру я для тебе 
на нині казала зробити, чи не лежить добре? 
(Є. Ярошинська); обставинні, напр.: – А що ми 
робитимемо, як він оддасть тебе в москалі? 
(І. Нечуй-Левицький). – Чого це ти глядиш так 
перед себе, наче би перший раз світ побачила? 
(О. Кобилянська). – Що прив’язує до одного 
місця, коли ти не камінь? (Є. Гуцало) та ін. 

Як засіб вираження питального значення у 
склад головної частини складнопідрядного ре-
чення входять питальні частки – чи, хіба, нев-
же, які надають складному реченню модальних 
відтінків здивування, сумніву, як-от: – Чи він у 
барвінку купаний, що так дівчат чарує? (Марко 
Вовчок). – Хіба ж ти не помітив по ній, що 
вона й здавну навіжена була? (Марко Вовчок). 
– Невже ви справді переконані, що в українця 
нічого доброго нема? (М. Стельмах). 

Якщо ж головна частина виражена загаль-
ним запитанням (без будь-яких питальних ком-
понентів), то вона вимагає ствердження чи за-
перечення того, що реалізується у складному 
реченні як у єдиному цілому. Пор.: – Так ти 
певна, що він вернеться до тебе? (В. Підмо-
гильний). – То не скажеш, дівчино, як тебе 
звати? (М. Стельмах). 

Структурно-семантична незавершеність голов-
ної предикативної одиниці визначає її внут-
рішню незавершеність і вказує на наявність при 
ній підрядної, ознакою якої виступають питаль-
ні слова. Проте ніякої співвідносності між опор-
ним словом і питальним немає, оскільки вибір 
питального компонента залежить передусім від 
змісту запитання. Так, при предикаті „знати”, 
який поєднується зі сполучником „що”, можуть 
бути й інші питальні слова, як-от: – А ти знаєш, 
що за тобою Орина Окунь умліває? (М. Стельмах). 
– А ви знаєте, чого наше село зветься Медвин? 
(М. Стельмах). – А ви знаєте, на скільки підпи-
сався наш сільський батюшка? (Є. Гуцало) тощо. 

Синтаксична сполучуваність підрядних з’я-
сувальних речень обмежується певними семан-
тичними групами дієслів, лексична природа 
яких передбачає потребу в поясненні, конкре-
тизації їх значень. Зокрема модус головної час-
тини питального складнопідрядного речення 

становлять такі семантичні групи дієслів (дик-
тум, як відомо, реалізується підрядною части-
ною і вводиться питальними словами): 

1) слова на позначення процесів розумової 
діяльності (знання, пам’яті тощо), напр.: – Чи 
ви знаєте, що я мала бути її невісткою? (А. Свид-
ницький). – Чи ти не знаєш, Катре, хто се та-
кий? (Марко Вовчок). [Семен:] Чи в пам’ятку 
тобі, Іване, як ми ще за кріпацтва втікали у Ба-
сарабію? (Марко Кропивницький). – Ви розумі-
єте, що вона цього не переживе? (В. Підмо-
гильний). – То втямила, що саму правду кажу 
тобі? (М. Стельмах); 

2) дієслова зі значенням мислення, роздумів, 
як-от: – Ти думаєш, що ми не бачили, як то ти 
шкірив зуби, як нас переписували? (А. Свидни-
цький). – Гадаєте, що це все ваші приятелі? 
(Б. Лепкий). – Ви вважаєте, що зі мною не слід 
серйозно розмовляти? (Ірина Вільде); 

3) дієслова зі значенням сприймання, одержа-
ння інформації, як-от: – А чули, що в Катюжин-
цях учора випав град? (Є. Гуцало). [Мотря (до 
Любки):] Чи ти помітила, скільки вона сьогодня 
свічок постановила? (Марко Кропивницький). 

Широко вживані речення, в яких головна час-
тина виступає засобом оформлення риторично-
го запитання. При цьому заперечний модус ре-
чення виражає ствердний зміст, і навпаки, як-от: 
– Хіба не знаєте, що наш пан не велить при-
ймати старців? (М. Стельмах). – Хіба ж я те-
пер можу думати про браковінчання, коли в мене 
вже троє Боцюнят? (М. Стельмах). 

Василь Сімович, визначаючи зв’язок між го-
ловним та побічним реченням у складнопідряд-
ному, говорить про питайні речення (залежні), 
які треба, як зауважує вчений, відрізняти від 
запитових (головних). Напр.: Чи бідолаха лист 
бачив? // Невідомо, чи бідолаха лист бачив. 
Мовознавець звертає увагу на розділові знаки в 
таких конструкціях. Так, запитові речення 
завжди відзначаються питайниками, питайні 
тільки тоді, коли головне речення і загалом те, 
від якого вони залежні, є запитові, напр.: Хто 
його знає, як це зробити? В інших випадках 
ставиться крапка [12, с. 317]. 

Отже, питальне значення може реалізуватися 
простим питальним реченням, з одного боку, а 
з іншого – це саме значення може передаватися 
і структурою складного речення. Ще в „Прак-
тичній граматиці української мови” (1918 р.) 
В. Сімовича визначено різнофункціональне спря-
мування предикативних одиниць у комплексі 
складного речення: не тільки дві питальні пре-
дикативні частини, але розповідна і питальна, 
спонукальна і питальна, пор.: – Ти сумуєш чо-
гось, Марусе, чи не пішла б ти із нами? (Марко 
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Вовчок). – Скажіть, хто був той, що вигукнув 
тоді на вічі в Калинці? (Ірина Вільде). 

Складнопідрядні речення з непрямою пи-
тальнстю формують особливий тип синтаксич-
них одиниць. У практиці лінгвістичних дослі-
джень їх називають реченнями питально-від-
носними, з непрямою відносністю чи непрямо-
питальними [10; 13; 14]. Ми будемо розглядати 
непряме запитання як один із підтипів складно-
підрядних з’ясувальних речень, що здатні своєю 
структурою реалізувати семантику питальності. 
Проте, як зазначає Л. Кадомцева, таким конструк-
ціям не властива питальна модальність, хоч за 
певних умов і зберігається відтінок залежно-
питального значення. Це, зокрема, стосується 
таких випадків, коли підрядні додаткові речення, 
приєднувані підрядно-питальними словами, зале-
жать від слів, що виражають питання, заклик, 
прохання дати відповідь, недостатнє знання про 
що-небудь тощо [14, с. 327-328]. 

Непрямо-питальні речення репрезентують гнуч-
ку мовну структуру, яка відображає складний 
питальний процес, в основі якого – інтелекту-
альна діяльність, спрямована на ліквідацію інфор-
маційної лакуни, на заповнення її потрібною 
інформацією. Про ці конструкції ведемо мову і 
в наших попередніх публікаціях [5; 15]. Головна 
предикативна одиниця, таким чином, реалізує 
питальний процес-пошук, а підрядна – описує 
прогалини у знаннях. Типовою структурою для 
непрямого запитання є складне речення, яке 
формується з головної і підрядної частин. До 
того ж непряме запитання реалізується підряд-
ною частиною, яка приєднується до головної за 
допомогою частки чи або питальних компонен-
тів хто, що, чий, який, котрий, де, куди, коли, 
звідки тощо. Щодо предиката головної частини, 
вираженої розповідним реченням, то він обо-
в’язково повинен позначати „когнітивний стан 
суб’єкта”, прагнення мовця пізнати дійсність. 

Основною диференційною ознакою непря-
мого запитання вчені вважають його залежність 
від дієслів певної семантики у головному ре-
ченні: воно може бути лише при словах, спо-
ріднених із запитальним значенням (знати, не 
знати, не розуміти, дізнатися, говорити, запи-
тати тощо), тобто це дієслова мовлення, думки, 
сприйняття. І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Коби-
лянська зауважують, що це переважно слова із 
значенням нерозуміння, незнання, міркування, 
турбування, які часто мають заперечення [14, 
с. 513]. О. Падучева чітко визначає семантичні 
типи предикатів, які підпорядковують непряме 
запитання. Це ментальні дієслова, дієслова мовле-
ння (тобто повідомлення, вимоги і приховання 

інформації), дієслова чуттєвого сприйняття [10, 
с. 38-39]. 

Найбільшим ступенем використання відзна-
чається складнопідрядне речення, предикат го-
ловної частини якого виражається ментальним 
дієсловом (з семантичним компонентом „зна-
ння”). Це слова (багато з них поєднуються із за-
перечною часткою не), які позначають незна-
ння, нерозуміння, пор.: [Круста:] От не знаю, 
чи той розп’ятий хритиянський бог, що нібито 
й собі воскрес із мертвих, теж розуміється на 
винах добре? (Леся Українка). 

Когнітивну семантику реалізують конструк-
ції з предикатом „знати” такого типу „Я хотів 
би знати..”, „Хотів би знати”, „Хотіла знати”, 
після яких часткою чи або ж питальними сло-
вами вводиться непряме питання. Напр.: – Я 
хотів би знати, що вас привело, дитя моє, до 
цього дуже поважного, дуже-дуже серйозного 
кроку? (Ірина Вільде). – Хотів би я знати, по 
що коваль до гаю ходив і що замишля Чабан? 
(Марко Вовчок). 

Наступну семантичну групу складають пре-
дикати на позначення мисленнєвої діяльності. 
До таких предикатів належать тільки ті з них, 
які пов’язані з набуттям, збереженням і втра-
тою знань. При предикатах думки, міркування 
може стояти заперечна частка не, яка значною 
мірою забарвлює головну частину семантикою 
незнання, напр.: – Левку, от ніяк я не доберу, до 
кого ж ти будеш тепер свататись? (М. Стель-
мах). [Оксана:] Я й чую, що балакають, та ніяк 
не розберу, хто і з ким? (Марко Кропивницький).  

Власне-питальну семантику виражають ті 
непрямо-питальні речення, які вводяться преди-
катами зі значення мови, повідомлення. Без-
посередньо пов’язане з категорією питальності 
перформативне дієслово з лексичним значенням 
„питати” у головній частині, як-от: – Я тебе 
питаю, де ти до цього часу була? (Ірина Вільде). 
– Як вже ти уваги на себе не маєш, то я свого 
зятя спитаю, де був він до півночі? (Марко 
Вовчок). [Степанида:] Там хазяїн питали, чи не 
заплатите ви хоч за той місяць гроші? (Олек-
сандр Олесь). – Галя питала у мене, коли ти 
прийдеш у гості? (Розм.мовл.). [Парвус:] А ска-
жи лише, коли так усе запам’ятав, – що він 
сказав, коли спитався, чи признається він до 
християнства? (Леся Українка). Спрямування 
інформації на двох адресатів формує непрямий 
зміст, імпліцитну модальність. На речення та-
кого типу нашаровується семантика переповід-
ної модальності, суть якої полягає в тому, що 
вона надає реченню характеру не безпосеред-
нього відтворення мовленнєвої ситуації, а не-
прямої передачі висловлень інших осіб. 
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Підрядна з’ясувальна частина, яка містить 
запитання, може поєднуватися не тільки з роз-
повідною, але й із спонукальною головною 
частиною. Якщо головна розповідна частина 
попередньої групи речень виражала складний 
когнітивний процес, асоційований з семанти-
кою нерозуміння, незнання, то спонукальне ре-
чення вимагає конкретної відповіді на запита-
ння, виражене підрядною частиною. Пор.: – Ска-
жи ти мені, чи тож і справді щось там допома-
гають оті окуляри? (В. Козаченко). [Павло:] Ти 
спитай мене, де я бував, спитай, чи є таке в сві-
ті, щоб я його не видав? (Марко Кропивницький). 

Найбільш продуктивну групу складають ре-
чення, спонукальна частина яких містить діє-
слово казати (сказати, розказати) у наказовому 
способі (ІІ особа однини і множини), як-от: – 
Оксаночко, скажи, чого ти плачеш? (В. Підмо-
гильний). – Ну, кажи, Опанасе, що ти прига-
дав? (О. Кониський). Подекуди підрядна части-
на містить два запитання, смисловими центра-
ми яких виступають питальні слова або ж пи-
тальне слово і частка, пор.: – Ану ви, Дмитре, 
скажіть, чий це твір і як він зветься? (В. Підмо-
гильний). – Розкажи мені, сину, де ти так ба-
рився, чи не трапилась тобі яка пригода в дале-
кій дорозі? (І. Нечуй-Левицький). 

Спонукальне значення головної частини може 
послаблюватися за рахунок уведення в струк-
туру речення ввічливих слів, як-от: – Але ска-
жіть же ви мені, будь ласка, якими способами 
можу я ще більше задокументувати свою вір-
ність цареві? (Б. Лепкий). – Будьте милостиві, 
скажіть, чи скоро будете нам наділяти зем-
лю? (М. Стельмах), а також додаванням до діє-
слова у наказовому способі словотвірних часток 
бо, но, напр.: – Кажи-бо, Науме, що се ти робиш? 
(Г. Квітка-Основ’яненко). – Розкажіть-но мені 
лучче, що в вас нового чутно? (А. Свидницький). 

Безсполучникове питальне речення, як і 
будь-яке складне речення в цілому, складається 
з елементарних складових частин, які пов’язані 
між собою семантично та інтонаційно. Питаль-
ність у рамках безсполучникового поєднання 
може реалізуватися за допомогою питального 
оформлення всіх предикативних частин і тільки 
однієї з них, при непитальній (розповідній чи 
спонукальній) побудові іншої.  

Речення, всі елементи яких виражають запи-
тання, складаються із функціонально тотожних 
частин, тобто кожна частина реалізує семантику 
питальності. При цьому дві питальні конструк-
ції можуть оформлятися по-різному: 1) за допо-
могою того самого компонента, який повторю-
ється у кожному запитанні, як-от: – І де ти 
бродиш, де ти волочишся цілу ніч? (І. Нечуй-

Левицький). – Чому ж ти не втік від його, 
чому його зараз-таки не кинув, брате? (Марко 
Вовчок). – Хіба ти згадуєш утопленого батька, 
хіба тобі болить моя туга? (В. Підмогильний); 
2) за допомогою різнобічних питальних слів, 
напр.: – Яке воно, що се значить – жити? 
(І. Діброва). [Феня:] Мамо, куди ви дивитесь, 
нащо ви дозволяєте?! (Олександр Олесь); 3) одна 
питальна конструкція оформляється за допомо-
гою питального слова, інша – частки, пор.: – Але 
що він за один, чи має чим заплатити? (Марко 
Черемшина). – Як-то тепереньки небожата 
мої кохані, чи згадують мене? (Марко Вовчок); 
4) обидві питальні конструкції виражають питаль-
не речення тільки за допомогою інтонації. 
Напр.: – Довго, мабуть, гнувся – не давав? (Марко 
Вовчок). – Є ще зимівля, нема? (Д. Харов’юк). 
Власне, у таких реченнях предикативні одиниці 
виступають як незалежні, семантично скоорди-
новані конструкції. 

Безсполучникові питальні комунікати з одно-
бічним відношенням частин містять два запи-
тання, одне з яких служить для з’ясування чи 
уточнення певного елемента з першої питаль-
ної конструкції, як-от: – Що ж це виходить – 
ми отак і підемо від вас ні з чим? (Є. Гуцало). 
– Виходить – не пожалієш? (В. Козаченко). 

У розповідно-питальних безсполучникових 
реченнях релізуються різноманітні семантико-
синтаксичні відношення: зіставно-протиставні, 
як-от: – Одного ранку прокинулися ми, – нема 
Катрі: де вона? (Марко Вовчок); причиново-
наслідкові, напр.: – Ти – мати: чому не впи-
няєш? (Марко Вовчок); цільові, як-от: – Пере-
сумує день у роботі, увечері біжить – що там 
мої діточки, як? (Марко Вовчок); пояснюваль-
ними, пор.: – Між танцями зайшла розмова у 
дівчат з парубками: чи добре із багатою одру-
житись? (Марко Вовчок). 

Безсполучникові складні конструкції, між 
предикативними частинами яких встановлю-
ються з’ясувальні відношення, співвідносяться 
зі складнопідрядними реченнями з непрямою 
питальністю, пор.: – Питає в неї батько: чи 
піде за Дмитра Шеляха? (Марко Вовчок). – Ма-
ти питала: чи здужає? (Марко Вовчок); – Вона 
питала, чи є в нього мати, чи батько живий? 
(Марко Вовчок).  

Зв’язок питального речення із спонукальним 
у складі безсполучникових комунікатів харак-
теризується як такий, що виражає доповню-
вальні, з’ясувальні відношення. Такі речення 
близькі до складнопідрядних з’ясувальних тим, 
що у них також інформативно недостатні слова 
першої частини доповнюються змістом другої. 
Проте склад опорних слів вужчий: це передусім 
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дієслова наказового способу із значенням мови, 
сприймання. Пор.: – Скажи, запала в серце 
якась? (О. Гончар). – А скажи, тут вовків не 
буває? (В. Підмогильний). – А от дивись на 
стіні – бачиш плямки? (В. Підмогильний). 

Поряд із такими реченнями у розмовному 
мовленні часто використовуємо складні рече-
ння, в яких поєднуються три різних за метою 
висловлювання конструкції. Напр.: – Ви близь-
кий до нього чоловік, ви з його кості й крові, 
кажіть, що він гадає? (Б. Лепкий). – Коли ти 
мене вірно любиш, кажи: чи присилати ста-
ростів? (О. Кониський). 

Отже, реалізація питальної семантики у комп-
лексі складних речень (складносурядних, складно-
підрядних, безсполучникових) зумовлена струк-
турно-семантичними та функціональними пара-
метрами таких конструкцій, більш глибоким та 

детальним описом пізнавального процесу та 
інтелектуальної діяльності людини (прагнення 
мовця з’ясувати щось невідоме, дізнатися про 
певні факти життя, уточнити інформацію, зреш-
тою – одержати відповідь на конкретний запит). 
Для складних питальних речень характерне по-
єднання однофункціональних та різнофункціо-
нальних предикативних частин (питальних і 
непитальних). Проте можливості сполучува-
ності не однакові: легко поєднуються між со-
бою питальні предикативні одиниці, розповідні 
з питальними, дуже обмежене поєднання спо-
нукальних з питальними. Така сполучуваність 
супроводжується не тільки структурною та смис-
ловою єдністю, але й чітко визначеним поряд-
ком розташування різнофункціональних преди-
кативних частин у складному реченні. 
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SEMANTICS OF INTERROGATION AND THE COMPLEX SENTENCE STRUCTURE  

AS A MEANS OF ITS IMPLEMENTATION 
 

The article offers the analysis of complex (compound, subordinated and asyndetic) sentences whose 
structure makes it possible to express semantics of interrogation. It is has been observed that the cohesion 
potential of the predicative units within an entity is not uniform, with this capacity at its highest in 
interrogative predicative units and in case when narrative and interrogative units cohere and at its lowest 
in case of imperative and interrogative units linking. This type of cohesion is marked not only with 
structural and semantic unity, strict order of the multifunctional predicative units in complex sentences is 
its yet another feature.  
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КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ  
КАТЕГОРІЇ СПОНУКАЛЬНОСТІ 

 
Здавна у граматичнім традиції намітився по-

діл речень за метою висловлювання. Проте різні 
вчені класифікували речення за цим принципом 
неоднаково.  

Поділ речень на питальні і непитальні здійс-
нено і в праці „Сучасна українська літературна 
мова” за редакцією М.Я. Плющ [4, с. 312]. Цей 
поділ зумовлений передусім специфічною при-
родою питальних структур, що протиставляються 
усім іншим типам, названим одним словом – 
непитальними. Отже, за комунікативною наста-
новою потрібно виділяти чотири типи речень: 
розповідні, питальні, спонукальні та бажальні. 

Слід звернути увагу і на те, що вчені по-
різному трактують синтаксичну природу спону-
кальних конструкцій. Так, наприклад, спостері-
гаємо широке розуміння категорії спонукаль-
ності. Зокрема, Б.М. Кулик визначає спонукальні 
речення як такі, що виражають волевиявлення 
мовця – накази і просьби в різноманітних їх 
відтінках [3, с. 26].  

Останнім часом учені намагаються диферен-
ціювати значення спонукання, враховуючи різно-
манітні відтінки волевиявлення. Зокрема, Б.В. Хри-
чиков вважає, що існують три основні різно-
види спонукання: 

1) порада; 2) прохання; 3) наказ. [5, c. 17-18] 
М.У. Каранська у посібнику „Синтаксис су-

часної української літературної мови” відзна-
чає, що „в основі спонукальних речень лежить 
відображення вольових стосунків мовця з 
виконавцем: перший спонукає щось робити 
або, навпаки, не робити, а другий має здійсню-
вати спонукання” [2, с. 24]. При цьому вона та-
кож наголошує, що спонукання за своїм харак-
тером дуже різноманітне, що поділ спонукаль-
них речень на певні різновиди зумовлений 
передусім „відмінностями спонукальних сто-
сунків між мовцем та виконавцем та відобра-
женням цих відмінностей у змісті й оформ-
ленні речень” [2, с. 24].  

Багато вчених ототожнюють категорію спону-
кальності з категорією способу дієслова. Так, 
градацію категорії спонукальності подає Ю. Шерех 
при тлумаченні наказового способу дієслова. 

Наказовий спосіб, на думку вченого, „охоплює 
цілу гаму вольово-почуттєвих відтінків, по-
чинаючи від просьби, поради, заклику... і кін-
чаючи категоричним наказом...” [6, с. 308]. 
При цьому вчений додає і таке суттєве заува-
ження, „що за засіб розрізняти ці відтінки пра-
вить інтонація, а також обставини й кон-
текст” [6, с. 308]. 

При тлумаченні поняття „наказовий спосіб” 
у лінгвістичних словниках спостерігаємо також 
різне його розуміння. Так, у „Словнику лінгвіс-
тичних термінів” О.С. Ахманової знаходимо ото-
тожнення наказового способу з імперативом. 
[1, с. 173]. 

Як бачимо, категорія спонукальності розумі-
ється вченими дуже широко. 

По-перше, змішується поняття снонукаль-
ність та імперативність (наказовість). По-друге, 
ототожнюються спонукальні речення з оклич-
ними, стверджується думка про те, що для всіх 
спонукальних конструкцій характерна імпера-
тивна інтонація. 

Ми ставимо за мету розмежувати поняття 
„спонукальність” та „імперативність”, а також 
систематизувати і проаналізувати структури спо-
нукальної семантики, виділивши при цьому кате-
горичне, пом’якшене та нейтральне спонукання. 

До категоричного спонукання належать 
імператив (наказ), директив (вимога), ветатив 
(заборона). Конструкції категоричного спону-
кання супроводжуються імперативною інтона-
цією, яка має відтінки категоричного наказу 
(власне імперативна інтонація), категоричної 
вимоги (директивна інтонація) та категоричної 
заборони (ветативна інтонація). 

Серед варіантів категоричного спонукання 
передусім виділяється імперативне значення. 

Імператив – прямий і часто немотивований 
вид впливу на адресата мовлення з боку мовця 
(від лат. imperativ – владний), що містить кате-
горичний наказ виконати певну дію. Конструкції 
імперативної семантики можуть оформлюва-
тися по-різному. Це, насамперед, речення із пре-
дикатами у формі наказового способу дієслова 
другої особи однини та множини (обов’язково 
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в поєднанні з імперативною інтонацією). У сис-
темі наказового способу ця інтонація є органіч-
ною властивістю дієслівних форм.  

– Піднеси руку! – велів суддя (О. Кобилянська). 
Значення категоричності імператива підси-

люють слова автора у конструкціях з прямою 
мовою. Зокрема в них наявні дієслова типу на-
казувати (наказати), веліти (звеліти, повеліти), 
гукати (гукнути), кричати (крикнути), гримати 
(гримнути), як-от: – Станьте його тінню, – на-
казав, – і не спускайте з нього ока ні вдень, ані 
вночі (В. Шевчук). Безапеляційності наказу 
сприяє також контекст у цілому, наприклад: 
[Рухля:] Роби, як велю! (І. Карпенко-Карий). Як 
бачимо, ці речення виражають найбільш інтен-
сивний вольовий момент, а саме: наказ негайно 
виконати дію. 

Підсилення імперативної семантики можливе 
за допомогою сурядних рядів присудків та пов-
торів, наприклад: – Відкинь цей камінь, від-
кинь! – кликав Орлик. (Б. Лепкий). 

Серед поширюючих членів речення при 
оформленні категоричної вимоги виконати дію 
найчастіше вживаються в імперативних струк-
турах обставинні поширювачі способу дії типу 
негайно, зараз (же), швидше та ін. – Негайно ви-
кличте до мене ад’ютанта! – наказав (В. Шевчук). 

Дієслова, які вводять у конситуацію катего-
ричне спонукання, передбачають беззастережне 
виконання дії, якої вимагає мовець. Вони мо-
жуть бути поділені на дві групи: 

1) дієслова наказати, веліти, вимагати, кри-
чати, гримати, репетувати, командувати,  на-
приклад: – Застеліть галерею килимами й вине-
сіть два крісла, – звелів він (В. Шевчук). 

2) дієслова попередити, пригрозити, що вво-
дять категоричне спонукання з відтінком погро-
зи. Наприклад: – Зійдіть із дороги, – загрозливо ска-
зав граф, тримаючи наповнену ложку (В. Шевчук). 

До власне модальних контекстуальних по-
казників категоричного спонукання відносяться 
частки нуте, та...же(ж), ану. Модально-експре-
сивні відтінки спонукання, пов’язані з наяв-
ністю при імперативі чи інфінітиві часток, перш 
за все, зумовлені функцією підсилення, яку 
вони виконують, наприклад: – Ану, не кричи! – 
стрепенувся червоноармієць і наставив Доро-
шеві дуло в живіт (Г. Тютюнник). 

Як бачимо, тут має місце значення катего-
ричної вимоги, частка надає їй відтінку нетер-
піння з боку мовця – адресанта спонукання. 

Модальне значення імператива – категорич-
ність спонукання – може бути пов’язане з 
темпоральним віднесенням спонукання до най-

ближчого майбутнього. У цих випадках негай-
ність виконання дії набуває виразу в спеціаль-
них контекстуальних показниках темпораль-
ності типу зараз, зараз же, негайно і т.п. 
Контекстуальні показники цього типу не тільки 
вказують на часову віднесеність дії, але й ви-
конують модальну функцію. Ці контекстуальні 
показники властиві тільки категоричному спо-
нуканню, актуалізуючи модально-ситуативну 
ознаку залежності адресата від мовця, його право 
на категоричне вираження спонукання, напри-
клад: – Розступіться там зараз (М. Коцюбинський). 

Це, однак, буває при тій умові, якщо у ви-
словленні немає інших показників, які вказу-
ють на приналежність до іншого спонукального 
значення. Тоді показник негайності може вико-
нувати свою безпосередню функцію — вира-
ження темпоральності. Наприклад: Ідіть швид-
ше сюди! Але неможливо вжити в пом’якше-
ному спонуканні вирази типу зараз же, негай-
но, в цю хвилину і под. 

Як виразники категоричного спонукання, об-
ставинні поширювачі зараз (же), негайно і под. 
зберігають це значення і в бездієслівних (еліп-
тичних) спонукальних конструкціях, як-от: 
– Зараз же додому! (Г. Тютюнник). 

До контекстуальних показників, пов’язаних 
із вираженням категоричного спонукання, від-
носяться також вставні компоненти, як-от: 
кажу, кому кажу, кому говорять, чуєш і под. 
Наявність контекстуальних показників цього типу 
надає висловлюванню відтінку різкості і навіть 
згрубілості, наприклад: Дай сюди, тобі гово-
рять! (Розм.). Маємо тут актуалізовану підси-
лену роль мовця, що проявляється у наявності 
виразів „тобі говорять”. 

Наявність займенника у висловлюванні вка-
зує на безпосередній зв'язок спонукання з його 
адресатом. Займенник 2-ої особи тобі іноді за-
мінюється відносним займенником кому. Цю 
заміну можна розглядати як своєрідний стиліс-
тичний прийом, який свідчить про навмисну 
брутальність мовця, наприклад: Ну? Відповідай, 
кому говорять! (Розм.). 

Як правило, показники цього типу знахо-
дяться в постпозиції до імператива і виконують 
функцію посилення категоричності спонукан-
ня, наближаючись функціонально до підсилю-
вальних часток. 

Категоричне спонукання виражається най-
частіше імперативами недоконаного виду. 

Крім речень зі спеціалізованою формою спо-
нукання – наказовим способом дієслова, засо-
бами вираження прямо адресованої імператив-
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ності можуть бути також деякі інші структури, 
а саме: інфінітивні, еліптичні, вигукові, що най-
частіше передають саме імперативну семанти-
ку. Наприклад: – Встати! (І. Багряний). 
Імперативні інфінітивні конструкції вира-

жають категоричний наказ, адресований для ви-
конання означеній чи неозначеній (узагальне-
ній) особі, яка в непоширеному реченні не вка-
зана, але відома з конситуації мовлення або 
безпосередньо з контексту. Вони характеризу-
ються категорично імперативною (наказовою) 
інтонацією. 

Справді, інфінітивний присудок з імператив-
ним значенням означає дію, виконання якої 
безапеляційно вимагається мовцем, наприклад: 
– Мовчать! Хто сміє тут гетьманувати? (П. Куліш). 

Граматичним ядром таких речень є власне 
інфінітив. Зрідка модель може доповнювати різ-
ними обставинними поширювачами, як-от: – Ви-
шикуватись попід стінами! (І. Багряний), або по-
ширювачами об’єктного типу, наприклад: – Роз-
стріляти його – загукали сержанти... (Г. Косин-
ка). Поширювачі різних типів доповнюють ім-
перативну семантику цих речень. Щодо семан-
тики дієслів у таких структурах, то найчастіше 
ці дієслова конкретні й називають такі дії,  які 
можуть миттєво виконуватися. 

На ступінь вияву імперативності впливає по-
ширеність речення. Найбільшою категоричні-
стю відзначаються непоширені імперативні ре-
чення. Проте в окремих структурах підсилює 
імперативність і наявність деяких поширюва-
чів, зокрема, часу (типу зараз, зараз же, негай-
но та ін.). Це різновид імперативних інфінітив-
них речень. Наприклад: (Пузир:] А Зозулю за-
раз розплітать! (І. Карпенко-Карий). 

Як бачимо, саме часовий кваліфікатор, без-
перечно, в поєднанні з імперативною інтона-
цією, є основним носієм імперативності в цих 
структурах. 

Одним із критеріїв формування імператив-
ної семантики є пропуск предиката спонукання. 
Імперативні еліптичні речення — це структури 
з еліпсисом присудка (або головного члена 
односкладного речення), які виражають наказ. 
У більшості випадків можна констатувати, що 
такі структури складаються з одного поширю-
ючого члена. Імперативність цих речень вира-
жається залежними формами слів і відповідною 
імперативною інтонацією, наприклад: – На 
місце! – скрикнув ураз батько, обернувшись до 
дітей (М. Коцюбинський). – Вище, маестро, го-
лову! (І. Світличний). 

У досліджуваному матеріалі знаходимо ім-
перативні еліптичні конструкції, що поповню-
ють сурядний ряд: За Україну, за її долю, за 
честь і волю, за народ! (М. Вороний). 

Імперативні вигукові речення загалом є не-
членованими, хоч виконують  таку ж саму або 
подібну функцію, що й граматично членовані 
речення. Носіями імперативності в таких струк-
турах є так звані комунікати – висловлення, 
яким не властива структурна схема, однак вони 
виконують комунікативну функцію одиниці спіл-
кування. Це такі імперативні вигуки і функціо-
нально близькі слова: Геть! Марш! Годі! Цить! 
Досить! Шабаш! та інші, наприклад: – Геть! – 
от він що одвідував. (П. Куліш). 

2. Директив (англ. directive) — це вид спо-
нукальних відношень, які безпосередньо адре-
суються 2-ій особі, що змушена з тієї чи іншої 
причини виконати певну дію. За мірою впливу 
на адресата директив займає середнє положення 
між імперативом та ветативом. Директивні кон-
струкції виражають категоричну вимогу, вислов-
лену так, що не припускає заперечень. Напри-
клад: – Зробіть, як я кажу! (О. Кобилянська). 

 Речення з семантикою директива можуть бути 
оформлені по-різному. Це і прості речення, як-
от: – Пусти його, не муч! (О. Кобилянська). 

Складні речення із загальною семантикою 
директива можуть оформлюватися двояко. По-
перше, головна предикативна частина складно-
підрядного речення може бути однокомпонент-
ною, що має у своєму складі дієслово у формі 
імператива 2-ої особи однини або множини, а 
підрядна частина вказує на причину тієї дії, яку 
мовець вимагає від  виконавця, наприклад: – При-
йдіть, бо я чекатиму! (Розм.). 

По-друге, у складнопідрядному з’ясувальному 
реченні головна предикативна частина є дво-
компонентною: у ній наявна категорична фор-
ма дієслова „вимагати” в 1-ій особі однини, 
з’ясувальна ж частина уточнює значення дирек-
тива, наприклад: – Я вимагаю, щоб ви мене 
виписали! – істерично кричала вона комусь 
(М. Хвильовий). 

Ветатив (лат. veto) – це акт волевиявлення, 
спрямований проти реальних або можливих дій 
співрозмовника, тобто це спонукальне відно-
шення заборони. Характеризується ветатив перед-
усім загальною семантикою заперечення. Вета-
тивність може бути властива як для простих ре-
чень, так і для складних. Порівняймо: – Не смійте 
казати так! (М. Хвильовий). Ядром ветативно-
сті в таких реченнях виступають дієслова мов-
лення та руху-, вжиті у формі наказового способу. 
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Структуру речень із загальною семантикою 
ветативності можуть наповнювати присудкове 
слово треба, частка часом, дієслово наказового 
способу із заперечною часткою не. 

До пом’якшеного спонукання відносимо 
оптатив (прохання), прохібітив (застереження), 
пермісив (дозвіл), когортатив (напучування), де-
зидератив (побажання). 

Оптатив (лат. орtativius) – емоційно усклад-
нений акт волевиявлення, який відтворює заці-
кавленість мовця у виконанні дії, його бажання. 
Оптативні відношення охоплюють такі різно-
види, як прохання, благання, молитви, во-
лання, що супроводжуються відповідною інто-
нацією. Наприклад: [Неофіт-раб:] – Виручайте, 
вся надія на вас... (О. Гончар). 

Дієслова благати, волати, заклинати слу-
жать для вираження ступеню впливу на адре-
сата і вводять такі „посилені” варіанти опта-
тива, як упрошування, переконання, благання. 
Наприклад: – І ти ходи, батьку, і всі вої! – 
заблагала Орися (Р. Іваничук). 

Модальні вирази будь ласка, прошу (вас), 
перепрошую, будьте добрі є спеціальними кон-
текстуальними показниками оптатива. Вони є. 
приналежністю „ввічливого мовлення”, мов-
леннєвого етикету і в спонукальному вислов-
люванні визначають зовнішню за вираженням 
віднесеність спонукання до пом'якшеного типу. 

До контекстуальних показників, які визнача-
ють специфіку спонукання в самому спонукаль-
ному висловлюванні, належать частки тільки, 
лише, хоча (хоч). 

Констатація оптатива часто має певне лек-
сико-граматичне оформлення. У контекст вво-
дять дієслова просити, благати, молити, вола-
ти та ін. Але найпоширенішим є дієслово про-
сити, як-от: – Прошу, запаліть лампу! – загово-
рила (О. Кобилянська). 

До спонукальних речень із семантикою опта-
тива входять також структури з відтінком благання.  

Окремо, на наш погляд, слід виділити бла-
гальні конструкції, в яких мовець звертається з 
молитвою до Бога, наприклад: – Господи, не 
одвертай своє всевидяще око від нас. Не одвер-
тай (М. Стельмах). Боже мій, Боже мій! Душу 
врятуй від грабунку (Л. Костенко). 

Прохібітив (англ. рrohibitiv) – це вид спону-
кання, при якому мовець заздалегідь попере-
джає співрозмовника про щось небезпечне, не-
бажане. Наприклад: І тріщать долоні, летять 
додолу шапки, гасає в повітрі „мать”, бігає ко-
няка, цьвохкають батоги, ріже вухо: – По-о-бере-
жись!! (Остап Вишня). 

За структурою ці конструкції в основному 
складні, складнопідрядні. Головна предикатив-
на частина має у своєму складі дієслово в ім-
перативній формі 2-ої особи однини чи множи-
ни, наприклад: Пам’ятай собі, що оце недобре! 
(О. Кобилянська).  

В окремих випадках у структурі таких ре-
чень наявні дієслова застерігати, остерігати, по-
переджати та ін. в різних формах, як-от: – Не 
проклинай. Маріє! – успокоював, остерігаючи, 
Івоніка (О. Кобилянська). 

Окремо можна виділити спонукальні конст-
рукції із значенням застереження, котрі мають 
у своєму складі дієслово дивись (дивіться), 
гляди (глядіть) у значенні вигукового слова, на-
приклад: – Дивись, не застудись! (Розм.). 

Когортатив – (англ. cohortative) – вид спо-
нукальних відношень, при яких мовець дає вка-
зівки, настанови співрозмовникові (переважно 
перед відправленням у дорогу або початком 
якої-небудь справи). Засобом оформлення таких 
структур є дієслово у наказовій формі 2-ої осо-
би однини або множини разом із відповідною 
когортативною інтонацією; мовець напучує спів-
розмовника, схиляючи до певної дії, наприклад: 
– Не беріть собі так дуже до серця моїх слів, 
Дарочко... (І. Вільде). 

Досить часто оформлювачами когортатива є 
дієслова майбутнього часу дійсного способу 
у значенні наказового, наприклад: – Прийдеш 
до мене, допоможеш, щось зробиш... (С. Скляренко). 

Подібно до попередньої групи речень, за-
гальна семантика когортатива може підсилюва-
тися наявними у контексті дієсловами напучу-
вати, научати, наставляти, як-от: Дорогою 
вона напучувала Ніну: – Плани уроків неодмін-
но зберігай, вони тобі придадуться (О. Копиленко). 

Пермісив (англ. – реmissive) – вид спону-
кальних відношень, при яких мовець просить у 
співрозмовника дозволу на виконання дії. Яд-
ром цих конструкцій є дієслово дозволити в 
наказовому способі 2-ої особи однини чи мно-
жини. Ці речення виражають спонукально-оп-
тативні відношення у зворотному напрямку. 
Дозвольте слово мовити (І. Багряний). За струк-
турою це переважно двоскладні чи односклад-
ні речення з простим дієслівним присудком, що 
виражає вияв спонукання, та об'єктним компо-
нентом, вираженим інфінітивом, що називає ба-
жану дію. 

Дезидератив (англ. – deziderative) – тип спо-
нукальних відношень, при яких мовець вислов-
лює побажання співрозмовникові, щоб йому 
здійснилося що-небудь. Структурна особливість 
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цих конструкцій полягає в тому, що вони часто 
є еліптичними, тобто головний член у них 
пропущений. [Парвус:] Мир сьому дому! (Леся 
Українка); – Лебединого тобі віку! (О. Гончар). 

Ще однією особливістю цих структур є ви-
користання у них фразеологізму щасти тобі 
(вам), доле (Боже); хай (нехай) тобі (вам) щас-
тить, що має значення побажання щастя, успіху 
кому-небудь у житті, праці (переважно при про-
щанні), наприклад: – Бувайте здорові! – Щасти 
Боже! (Марко Вовчок). 

Окремо, на нашу думку, слід виділити спо-
нукальні речення із загальною семантикою де-
зидератива, семантичне ядро яких виражене аналі-
тичною формою наказового способу. Це побажан-
ня через звертання до Бога, долі, всіх святих, 
до сил природи. Наприклад: – Нехай Вас Бог 
помилує! – каже, од’їжджаючи, Шрам (П. Куліш). 

У досліджуваному матеріалі трапляються та-
кож структури зі значенням побажальності у 
вигляді фразеологізму дай, Боже (дай Боже), 
як-от: Дай же, Боже, і ти, Мати Божа, щоб се 
справдилось на щастя й на здоров’є! (П. Куліш). 

У вираженні пом’якшеного спонукання специ-
фічну функцію виконує звертання. Воно аналі-
зує в спонукальному висловлюванні інтеграль-
ну для всіх спонукальних значень ознаку  звер-
нення до адресата. 

– Тепер поспівайте, бабунцю! (В. Врублевська). 
До показників часткового спонукального зна-

чення у ряді випадків належить лексичне зна-
чення дієслова. Виділяється група дієслів, лек-
сичне значення яких пов’язане з модальним 
значенням прохання. Так, словоформи пожа-
лій(те), врятуй(те), допоможи(іть) і под. актуа-
лізують ознаку залежності мовця від адресата і 
ознаку спрямованості спонукання на користь 
мовця. Остання ознака може бути актуалізована 
наявністю об’єкта, який вказує на адресата 
спонукання, може перевести пом'якшене спону-
кання у варіант іншого спонукального типу по-
жалій(те) його, врятуй(те) їх і под. Відсут-
ність об'єкта при таких дієсловах свідчить про 
спрямованість спонукання на користь мовця, 
тому тут більш доречно говорити про імплі-
цитний вираз об’єкта із значенням особи, яка 
говорить: пожалій(те), пробач(те) і под. Від-
сутність об’єкта при таких дієсловах означає 
спрямованість спонукання  на користь  особи,  
яка говорить, усяка інша спрямованість повин-
на бути експліцитною. Семантику дієслів такої 
групи можна визначити як „просити здійснити 
що-небудь на користь мовця”. 

До нейтрального спонукання належить зви-
чайне спонукання, що містить пропозицію (а не 
наказ чи вимогу) здійснити дію, пораду (реко-
мендатив), запрошення (ріквестив), пропози-
цію до співучасті в дії (юсив), повиннісно-
спонукальні відношення (дебітив). Семантич-
ний потенціал цих спонукальних значень від-
різняє ознаку спрямованості дії на користь ад-
ресата. Можна припустити, що нейтральність 
вираження спонукальної сили дієслова у формі 
наказового способу в цих варіантах пояснюєть-
ся наявністю цієї ознаки. Конструкції нейтраль-
ного спонукання реалізуються за допомогою від-
повідної рекомеидативної, дебітивної, рікве-
ситивної тощо інтонації. 

Варіант нейтрального спонукання – реко-
мендатив має такі контекстуальні показники, як 
прислівники (часто у формі вищого ступеня) із 
значенням якісної характеристики дії, наприк-
лад, сполучення на зразок як слід і под. можуть 
містити вказівку на доцільність поради здійсни-
ти дію. Особливо слід виділити тут контексту-
альний показник краще, який актуалізує ознаку 
спрямованості спонукання на користь адресата. 
[Настя:] Годі, годі, мені рюмати; іди краще 
обідати (М. Старицький). 

Властивість дієслівної лексики виражати мо-
дальність рекомендатива практично не обмеже-
на. Справді, будь-яке дієслово, яке має форму 
наказового способу, виражає пораду, рекомен-
дацію, якщо ця дія уявляється мовцеві корис-
ною для адресата з тієї чи іншої точки зору. В 
той же час виділилась група дієслів, в лек-
сичному значенні яких містяться ті ознаки, які 
характеризують модальність поради. Ці дієсло-
ва служать переважно для вираження рекомен-
датива. Дієслова типу заспокойся, рятуйся, 
порадься, вибачся та ін. з афіксом -ся актуа-
лізують ознаку спрямованості спонукання на ко-
ристь адресата, відповідні дієслова без афікса -ся 
вживаються переважно для вираження оптатива. 

Варіант нейтрального спонукання – ріквес-
тив характеризується приналежністю до умов-
них ситуацій і не має зовнішніх лексичних по-
казників. Тут виділяємо групу дієслів, які по-
в’язані з певними ситуаціями (наприклад, за-
прошення приходити, приїжджати, входити, 
сідати, їсти і под. Наприклад: – Приходьте до 
мене без церемоній (В. Шевчук); – Сідайте. Фа-
дею Венедиктовичу, – люб’язно запросив висо-
кий жандармський підшеф... (Ю. Мушкетик). 

Семантичним різновидом нейтрального спо-
нукання є рекомендатив (від лат. recommenda-
tio). Він означає рекомендацію, як виконати 
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певну дію співрозмовникам. Найчастіше спону-
кальні відношення рекомендатива спрямовані 
щодо другої особи. Предикативний член речен-
ня – у другій особі однини чи множини наказо-
вого способу, наприклад: – Ано-ко, бери, чоло-
віче, та й пий з цеї керниці води (Г. Хоткевич). 

У реченнях із загальною семантикою реко-
мендатива часто використовуються звертання, 
як-от: – Заспокойтеся. панно Дарусю, маєте те-
пер кілька днів вільного... (І. Вільде). 

Вводяться рекомендативні конструкції у кон-
ситуацію мовлення дієсловами радити, поради-
ти, дати пораду, запропонувати та ін. Наприк-
лад: – Лиши біду, нехай щезає від тебе! – радив 
спокійно хлопець. (О. Кобилянська). 

Ядром спонукальних речень із загальною се-
мантикою рекомендатива можуть бути фразео-
логізми, наприклад: Старайся бути з усіма в 
дружбі (І. Вільде). 

Юсив (англ. jussive) – вид спонукання, який 
означає пропозицію з боку мовця до співучасті 
в дії, тобто спонукання до спільної дії. Це 
форми синкретичного числа, двоїни, тобто су-
купного виконавця дії – 1 і 2 ос. однини (пор. я 
з тобою), дієслівні форми спільної дії (1 ос. 
множини). Мовець не тільки виявляє свою во-
лю співрозмовникові, але й сам „включається” 
в дію. Структури цього типу можуть оформ-
люватися двояко. По-перше, у творенні їх бере 
участь дієслово в наказовій формі 1 особи мно-
жини, наприклад: – Ходім вже, дитино, – про-
мовила мати до старшого сина (Марко Вовчок). 

По-друге, оформлювачами таких речень можуть 
бути частка давай + форма дієслова у майбут-
ньому часі, тобто аналітичні форми наказо-
вого способу, наприклад: Ну, давай же, роз-
шифруємо, – каже брат (О. Гончар). 

Ріквестив (англ. rickwest) – це вид спону-
кальних відношень, при яких мовець запрошує 
співрозмовника прибути куди-небудь, до когось з 
певною метою: (на якесь зібрання, торжество та ін.). 
За структурою такі конструкції найчастіше мо-
жуть бути прості односкладні, як-от: [Руфін:] 
Приймайтеся самі, шановні гості (Леся Українка). 

Іноді ці речення є складнопідрядної структу-
ри, а загальна семантика запрошення, яка охоп-
лює речення в цілому, має спеціалізовану форму 
вираження – дієслово у наказовій формі 2-ої 
особи однини чи множини, яке розміщується в 
головній частині конструкції. 

У досліджуваному матеріалі ми зафіксували 
також речення із загальною семантикою запро-

шення, які є еліптичними структурами, як-от: 
[Гордиля:] Гей, до вечері! (М. Старицький). 

Дебітив (англ. debitive) – вид спонукальних 
відношень, що має значення повинності (пор.: 
дебітив ще в англійській мові – повиннісно-
спонукальний вид). Мовець переконує чи зму-
шує співрозмовника здійснити певну дію. У та-
ких реченнях активно використовуються дієслів-
ні лексеми мусити, повинен-повинні, зобов'я-
заний-зобов'язані та под. Це речення з займен-
ником-підметом у формі 2 особи однини і 
множини. Наприклад: Ти повинен мене зрозу-
міти (Розм.); Ви мусите мені сказати! (Розм.). 
Щодо структури цих речень, то вони двосклад-
ні, як-от: А ви мусите зі мною говорити на „ви” 
(М. Хвильовий). 

Це можуть бути речення з займенниковим 
підметом у формі 1 особи множини, як-от: На-
ливши в чарки, Емма підняла свою й крикнула: 
– Панове! Перш, ніж дивитись полотно, ми му-
симо випити! (В. Винниченко, 653). У цьому ви-
падку дебітивні відношення співвідносні з юсивом. 

У реченнях з підметом, співвідносним з осо-
бою мовця в однині (я) та з 3-ої особою однини 
і множини, інше значення відсутнє: Всі, хто 
вступає в полк, повинні добре володіти зброєю! 
(О. Довженко). 

Отже, основною для виділення семантичних 
моделей категорії спонукальності є, на наш по-
гляд, такі основні критерії формування спону-
кальної семантики: 

– Характер спрямованості спонукальних від-
ношень (пряме чи непряме спонукання); 

– вид спонукальної інтонації; 
– морфологічний засіб вираження та струк-

тура предиката, який містить основне 
ядро спонукальної семантики; 

– семантика предиката; 
– адресатність спонукальної дії; 
– лексичне оформлення констатації самого 

акту спонукання; 
– ступінь поширеності спонукальної конструкції 

та характер поширюючих членів речення; 
– характер ускладненості структури спону-

кального речення; 
– еліпсис предиката спонукання; 
– наявність суб’єктивно-модальних форм (час-

ток, вигуків, вставних компонентів, пов-
торів, сегментації, градації тощо) у струк-
турі речення. 
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СOMMUNICATIVE FUNCTIONAL DISPLAY OF THE CATEGORY OF IMPERATIVE 

 
The article deals with the systematic analysis of communicative functional display of the category of 

imperative. The lingual status of the category of imperative modality was defined more exactly on the 
basis of numerous factual material. 
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ І КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА: 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОНЯТЬ 

 

Сучасна комунікативно та прагматично зорієн-
тована лінгвістика визначає пріоритетним дослі-
дження наукових феноменів, що виявляються 
на перетині міждисциплінарних знань, залучення 
яких сприяє створенню цілісної картини в описі 
функціонального навантаження мовних одиниць. 

Вивчення мови як засобу спілкування, тобто 
мови в дії, спонукає до з’ясування принципів і 
механізмів, що вводять лінгвістичні засоби в 
інтерактивний контекст, породжуючи комуні-
кативну взаємодію. Ці принципи й механізми, 
очевидно, варто би описувати як у термінах 
лінгвістичної теорії, так і з використанням понять 
суміжних гуманітарних наук: психології, соціо-
логії, гносеології, когнітології, аксіології та ін. 

Пошук зв’язків між будовою мовленнєвих 
утворень і відповідною ситуацією спілкування 
визначив напрям дослідження комунікації як 
стратегічного процесу. Ключовим вузлом такого 
дослідження є поняття комунікативної інтенції, 
яка детермінує комунікативні стратегії і тактики 
й у своєму описі охоплює дані практично всіх 
антропозорієнтованих гуманітарних наук. Лінгвіс-
тичний розгляд поняття „інтенція” здійснюється 
V під кутом зору її спрямованості з абстрактної 
когнітивно-прагматичної сфери у конкретну, 
матеріально виражену площину мовленнєвого 
акту – текст як структурно-мовну складову 
спілкування й одночасно результат його кінце-
вої реалізації. 

Особливо доцільною, на нашу думку, у пла-
ні лінгвістичного аналізу інтенції є проекція 
поняття, „намір” на художній текст як специ-
фічний вид комунікативної взаємодії, де інтен-
ційні ланки, об’єднані єдиним художнім заду-
мом автора, виступають „відправними точками” 
дискурсивних смислів, „каркасом” текстового 
розгортання, важливою умовою цілісності та 
зв’язності дискурсу. 

Інтенційний поштовх комунікативного про-
цесу (зумовлений мотивом, обставинами спіл-
кування, ймовірнісним досвідом мовця) орієн-
тований на прогнозовану модель майбутнього. 
Співвідносячись із найближчою перспективною 
дією [6, с. 116], він детермінує вибір мовленнє-
вих дій з урахуванням їх планування й наслідку. 

Мовленнєве планування безпосередньо пов’я-
зане з контролем за реалізацією плану [9, с. 99] 

й у ході мовленнєвої взаємодії передбачає управ-
ління інтелектуальними й емоційними процеса-
ми слухача в напрямі, релевантному проектив-
ній цілі мовця. Вплив мети на специфіку й ди-
наміку комунікації описується в термінах кому-
нікативної стратегії і тактики, співвідношення 
між якими встановлюється з урахуванням двох 
інтенційних детермінант: „мовець насамперед 
думає про результат свого повідомлення, тобто 
про його ефективність, і водночас він вирахо-
вує „ціну” різних підходів, які у більшій чи 
меншій мірі відповідають ситуації спілкування” 
[9, с. 9]. У такому плані комунікація розгляда-
ється в аспекті загальної стратегії (з погляду 
цілі) та конкретної тактики (з погляду її досяг-
нення). Оскільки в цих поняттях виявляються 
комунікативно-функціональні параметри інтер-
активної взаємодії, цілком умотивовано, на нашу 
думку, можна застосовувати, стратегічний під-
хід як особливий тип прагматичного опису дис-
курсу. Адже „стратегії і тактики мовленнєвого 
спілкування втілюються у мовленнєвих актах, 
тобто конкретних комунікативних вчинках, які 
визнаються найважливішими складовими, „енер-
гетичними рушіями” повідомлень, що, у свою 
чергу, формують дискурси (тексти) як категорії 
спілкування” [6, с. 122]. Позитивним моментом 
стратегічного підходу до дослідження дискурсу 
є те, що „при застосуванні стратегій обробка 
різних видів інформації йде комплексно, пара-
лельно і одночасно на кількох рівнях” [17, с. 1]. 

Беручи за основу тезу про те, що будь-яка 
розмова є не хаотичним, а впорядкованим яви-
щем ([3]; [4]), комунікацію в цілому можна ви-
значити як стратегічний процес, базою якого є 
вибір оптимальних мовних ресурсів [9, с. 10]. 
Комунікативна стратегія охоплює всю сферу 
побудови мовленнєвої інтеракції: вибір „гло-
бального” (термін ван Дейка) мовленнєвого на-
міру; відбір компонентів семантики речення й 
екстралінгвальної конситуації, які відповідають 
модифікаційним комунікативним значенням, „об-
числення” обсягу інформації на кожну з кому-
нікативних складових (тему, рему) і визначення 
їх порядку [18, с. 49], встановлення співвідно-
шення квантів інформації про ситуацію зі ста-
нами свідомості співбесідників і чинником ем-
патії, налаштування комунікативної структури 
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висловлювання на певний комунікативний ре-
жим [6, с. 118]. Таким чином, стратегія спілку-
вання акумулює весь арсенал структурно-функ-
ціональних параметрів комунікативної взаємодії. 

Визначальними конституентами стратегіч-
ного розгортання комунікації є, з одного боку, 
намір (інтенція) як задум, бажання зробити що-
небудь [8, с. 570], спрямованість свідомості, волі, 
почуття на якийсь предмет [14, с. 37], з іншого – 
ціль, мета – заздалегідь намічене завдання, за-
мисел [8, с. 520], ідеальний, наперед визначений 
результат людської діяльності [14, с. 756], те, 
чого намагаються досягти [8, с. 1365]. 

Узагальнений механізм цілепокладання по-
в’язується з існуванням у свідомості людини 
певного замислу, плану, проекту, загального 
девізу свого буття і – таким чином – цілісного 
перенесення себе у майбутнє [15, с. 649]. Отже, 
намір і мету розмежовує простір (включаючи й 
абстрактний як стан речей у людській свідо-
мості) і час: маючи певне бажання, хотіння, що 
виникли до моменту здійснення комунікатив-
ного вчинку, суб’єкт дії проектує іллокутивну 
силу мовленнєвого акту, спрямованого на пере-
творення дійсності, маючи на меті створення 
нової ситуації, позначеної досягненням цілі, 
мети. Таким чином, між первинним імпульсом, 
інтенцією, і кінцевим результатом, ціллю, „про-
лягає” континуум комунікативного акту, що 
„обслуговує” певну комунікативну стратегію 
ініціатора мовлення. 

Оскільки комунікація – двосторонній процес, 
тобто вплив на її перебіг здійснює як адресант, 
так і адресат – рецептивно-реактивний чинник 
інтеракції ([1]; [12]), досягнення комунікантом 
мети значною мірою залежить від поведінки 
партнера комунікації (його сприяння процесові 
чи перешкоджання). Це ставить під сумнів га-
рантію реалізації задуму і спонукає адресанта 
до маневрів і коригування власних дій відносно 
„вкладу” партнера у розгортання комунікатив-
ної ситуації, поетапного долання „бар’єрів”, 
створених при перебігу комунікативного акту. 
Виявлені „перешкоди” стимулюють проекту-
вання мікроцілей – проміжних завдань на шля-
ху до глобальної первинної мети, які потребу-
ють окремого і зумовленого способу їх досяг-
нення, тобто визначають комунікативну такти-
ку. Досягнення таких цілей є зовнішньо виму-
шеним і „спровокованим” кроком, оскільки, як 
справедливо зауважує Г. Почепцов, „стратегічні 
завдання – це мої завдання, а тактичні – хтось 
мені ставить” [11, с. 60]. 

Таким чином, якщо комунікативна страте-
гія – це сукупність мовленнєвих дій, спрямова-
них на вирішення загального комунікативного 
завдання мовця [9, с. 109], то комунікативна 

тактика – це одна або декілька дій, що забез-
печують реалізацію комунікативної стратегії; 
визначена лінія поведінки на певному етапі кому-
нікативної взаємодії, спрямованої на одержан-
ня бажаного ефекту чи запобігання ефекту 
небажаного [6, с. 120]. 

У структурному плані комунікативна такти-
ка є проміжною ланкою, складовою комуніка-
тивної стратегії; із позицій якісного опису ко-
мунікативна тактика є мікромоделлю, „маке-
том” комунікативної стратегії, оскільки вклю-
чає в себе ідентичні конституенти у менш гло-
бальному масштабі і на локальному рівні має 
аналогічний принцип функціонування. 

Окрім цільової установки (та регулювання у 
її досягненні з боку адресата) на конструю-
вання (вибір тактик) комунікативної стратегії 
„впливають також системи цінностей, переко-
нань, соціальних норм і конвенцій, що скла-
дають у сукупності диспозицію особистості” 
[13, с. 73]. Великою мірою вони зумовлюють спо-
сіб реалізації глобального наміру й вибір так-
тичних ходів, визначаючи індивідуальний для 
кожного комунікативного акту набір мікрозавдань. 

Проміжні завдання встановлюються почер-
гово, враховуючи попередню „точку відправ-
лення” і зумовлену реактивно-ситуативним бар’єром 
комунікативної ситуації нову мікроціль із обов’яз-
ковим урахуванням орієнтовної проекції на 
первинний, глобальний задум: „на кожному ло-
кальному кроці беруться до уваги текстові й 
контекстні наслідки попередніх ходів і умови 
наступних ходів” [7, с. 273] у рамках загального 
завдання. Загальний комунікативний замисел, 
відштовхуючись від першопочаткового комуні-
кативного наміру, накреслює „пунктирну” тен-
денцію” [11, с. 96], тобто „ідеальне” розгортання 
комунікативної стратегії в умовах нульового опору 
з боку адресата, „прозорого” коду та максимально 
сприятливих контактно-конситуативних обставин. 

Розходження між реальною і гіпотетичною 
(„ідеальною”) реалізацією інтенцій окреслює 
специфічне комунікативне поле, що має імплі-
цитну семантико-прагматичну природу, зумов-
лену ступенем „напруги” комунікативної ситуа-
ції, прямо пропорційної кількості та „якості” (у 
значенні деформації іллокутивної функції) так-
тичних маневрів. 

Певна кількість мовленнєвих актів із „ви-
кривленою”, деформованою іллокуцією, перло-
кутивний ефект яких сукупно трансформується 
у якісно новий глобальний перлокутивний ефект, 
утворює відносно „ідеального” втілення страте-
гічного задуму прагматико-інформативний сег-
мент інтерактивного процесу, що імпліцитно 
акумулює умови і специфіку перебігу комуні-
кативної взаємодії. Схематично, на нашу дум-
ку, це можна зобразити так: 
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Рис. 1 Структурно-функціональні параметри ефективної комунікативної стратегії 
 
 

Дві паралельні осі відмежовують абсолют-
ний початок і абсолютний кінець комунікатив-
ного акту, в якому реалізується певна комуні-
кативна стратегія, – вісь Наміру і вісь Мети 
(Рис.1). Будь-яка точка осі Наміру проектується 
на вісь Мети, визначаючи найкоротший („блиска-
вичний”) шлях до реалізації інтенції й „окрес-
люючи” ідеальну комунікативну стратегію. Гра-
фічно це перпендикуляр між паралельними 
(оскільки задум і його втілення ніколи не збі-
гаються у часопросторових координатах) осями 
Мети і Наміру. 

Точка А – первинна інтенція (намір), „від-
правний пункт” комунікативної взаємодії, абсо-
лютний початок, що генерує потенційне роз-
гортання комунікативного акту й проектується 
у визначену ціль, мету –точку А', необхідність 
досягнення якої і зумовлює ініціювання й про-
тікання інтерактивного процесу у просторі і часі. 

„Ідеальною” реалізацією інтенції А є вектор 
АА' – безперешкодне втілення задуму, що за-
безпечило б розгортання комунікативної стра-
тегії засобом одного комунікативного ходу. Однак, 
як справедливо підкреслює О. Іссєрс, такий ви-
падок – радше виняток, аніж правило, оскільки 
„у природній комунікації важко уявити ситуа-
цію, коли поставленої мети можна досягти за 
допомогою одного-єдиного звернення до парт-
нера” [9, с. 52]. 

Суб’єкт взаємодії коректує свої дії відпо-
відно до створеної ситуації, застосовуючи „різні 
семантичні ходи, щоб розмістити пропозиції у 
когерентній послідовності” [7, с. 282]. Відзна-
чимо, що „хід” у ван Дейка визначається як 
„функціональна одиниця послідовності дії, яка 
сприяє вирішенню локального або глобального 
завдання під контролем певної стратегії” [7, с. 274]. 
За основними параметрами він є аналогом до 

визначеного поняття комунікативної тактики, 
на якому вчений не акцентує особливої уваги, 
головно оперуючи термінами „стратегія” і „хід”. 

О. Іссєрс поняття комунікативного ходу роз-
глядає як елемент ієрархічно нижчого рівня 
реалізації комунікативного наміру, зокрема як 
„метод, яким користується мовець при обробці 
партнера, що є безпосереднім стимулом до дії 
або виступає як умова..., і є конституентом 
комунікативної тактики” [9, с. 110]. 

Таким чином, і комунікативна тактика, і 
комунікативний хід споріднені в одному: вони 
ведуть до вирішення надзавдання, реалізуючи 
при цьому проміжні, відмінні від кінцевої, цілі. 
Схематично це відображено векторами іллоку-
ції мовленнєвих актів, що втілюють вибрані ко-
мунікативні тактики: АА\,АхА2,А2Аг... Послідов-
ність і взаємоперехід графічних символів так-
тичних дій верифікується специфікою комуні-
кативного процесу: комунікація неперервна у 
континуумі й у кожних конкретних хронотоп-
них координатах „відштовхується” від наслід-
ків і кінцевих „здобутків” попередніх ходів. 

Тактичні маневри, маючи окрему, незалежну 
мікроціль і індивідуальний характер спрямова-
ності ллокутивних сил, неминуче здійснюються 
у рамках первинно визначеної стратегії, у руслі 
вибраної суб’єктом дії „пунктирної” тенденції 
[11, с. 96], яка визначає, „якого типу хід він [мо-
вець] захоче здійснити у критичних пунктах” 
[7, с. 273]. 

Міра „заломлення” іллокуції тактичних ходів 
залежить від ступеня необхідності „маскува-
ння” первинного задуму. На стартовому етапі 
розгортання інтерактивної взаємодії вона, зазви-
чай, є максимальною, оскільки на початку спілку-
вання у плани мовця переважно не входить рап-
тове й однозначне виявлення власного наміру. 
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Графічно це відображено величиною /.а, утво-
реного між іллокутивною спрямованістю ініціаль-
ного тактичного ходу АА\ і „справжнім” імплі-
цитним вектором комунікативної стратегії АА'. 

Величина /.а прямо пропорційна мірі прихо-
вування наміченого задуму та комунікативним 
зусиллям суб’єкта, затрата яких необхідна для 
наближення до потрібної, визначеної мети, при-
чому поетапна апроксимація цілі вимагає від 
мовця щораз більшої мобілізації засобів і зусиль. 

Так, іллокуція ініціальної комунікативної так-
тики умовно проектується на вісь Мети у точці А[, 
розташованій на значній відстані від А'. На-
ступні – медіальні – комунікативні тактики по-
винні у своїй проекції на вісь Мети поступово 
прямувати до А', позаяк „кожне висловлювання 
будується для того, щоб наближуватися до пев-
ної комунікативної цілі” [10, с. 9], що є запору-
кою ефективної комунікативної стратегії. Від-
даляння проміжного проективного комуніка-
тивного задуму відносно попереднього свід-
чить про невдалий комунікативний хід чи не-
правильно вибрану комунікативну тактику, бо 
кожен наступний етап у реалізації мети в ідеалі 
повинен знаменувати покращення стану. 

Фінальна комунікативна тактика А4А5 в умо-
вах ефективності комунікативної стратегії про-
ектується у кінцеву точку А', що була первинно 
визначена інтенцією адресанта. Індекс кінцевої 
точки фінального тактичного ходу, що збіглася 
з точкою глобальної комунікативної цілі, – кіль-
кісний показник комунікативних тактик, що 
знадобились мовцеві для втілення комунікатив-
ної стратегії (у запропонованій схемі їх 5). Він 
індивідуальний для кожного окремого комуні-
кативного процесу. 

Сегмент, окреслений межами „ідеальної” та 
„реальної” комунікативної стратегії (фігура 
АА1А2А3А4А'), включає семантико-прагматичну 

інформацію, яка зринула в результаті вимуше-
ного викривлення іллокутивних сил повідом-
лень, включених у стратегічний процес, а та-
кож внаслідок долання лінгвальних та екстра-
лінгвістичних перешкод. Цей сегмент, таким 
чином, конденсує дані, експліковані „шумови-
ми” факторами комунікації, і може бути визна-
чений як зона комунікативного „шуму” (КШ). 

У випадку ефективної реалізації комунікатив-
ної стратегії зона комунікативного шуму має 
інформативно-модальну функцію і кардинально 
Не впливає на розгортання дискурсу після мо-
менту досягнення запланованої мети. 

Якщо ж у результаті вибору неефективної і 
недоцільної комунікативної тактики, комуніка-
тивного промаху фінального тактичного ходу 
або появі факторів, що унеможливлюють успіш-
не проведення комунікативної стратегії, досяг-
нута незапланована мета (її вісь перетнуто в ін-
шій точці – А") (Рис. 2) (умови неефективної 
комунікативної стратегії), то утворюється „про-
галина” – „відкрита” зона комунікативного шу-
му (фігура АА1А2А3А4А"). На подальше розгор-
тання дискурсу вона матиме вирішальне значе-
ння, оскільки комунікативна ситуація змінилася 
в неочікуваний і непрогнозований для суб’єкта 
дії бік (у зв’язку зі зміщенням досягнутої гло-
бальної цілі). 

„Шумова” зона у цьому випадку виконує 
проективно-прагматичну функцію й детермінує 
проспекцію дискурсу в рамках конфлікту: адре-
сант, не досягнувши запланованого задуму на 
цьому етапі взаємодії, трансформує його із вра-
хуванням досягнутого (завжди менш прийнят-
ного для нього). Відрізок А'А" відображає „по-
хибку” прорахування комунікативних дій мов-
ця; діапазон „похибки” визначає ступінь та інтен-
сивність наростання проспективного конфлікту.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Структурно-функціональні параметри неефективної комунікативної стратегії 
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Умовні схеми зображення обопільного зв’язку, 
взаємодії та співвіднесення комунікативної стра-
тегії і тактики у рамках комунікативного акту 
позірно відображають лише стратегічні й так-
тичні акції з боку активного учасника процесу 
спілкування – суб’єкта дії, надаючи адресату 
статус об’єкта і виносячи його на периферію 
стратегічного аналізу дискурсу. Як зауважує 
авторитетна дослідниця у галузі комунікативної 
лінгвістики О. Іссєрс, у більшості праць з питань 
мовленнєвого впливу (Лакофф Р., Фьодорова Л.) 
вихідною тезою є його [впливу] односпрямова-
ність: партнер мовленнєвого впливу виконує 
пасивну функцію – він об’єкт, що сприймає 
вплив із боку мовця [9, с. 24]. 

Однак в основі мовленнєвого впливу закла-
дена інтерпретація, на базі якої реалізується кому-
нікативна стратегія [9, с. 103], актуалізуючи фак-
тор адресата. Комунікація діалогічна за приро-
дою, тобто фактично становить „обмін реплі-
ками, в якому беруть участь дві особи” [16, с. 94]. 
У ході процесу обміну відбувається „зміна діа-
логічних ролей” (Бахтін): адресат стає адре-
сантом і, вступаючи у відношення з чужим 
текстом, породжує власний (новий), що стане 
опорою для наступних дій адресата, пере-
творюючи його знову на адресанта. З таких 
позицій актуалізуються не тільки односпрямо-
вані дії (суб’єкт – об’єкт), а й різноспрямовані 
(суб’єкт – суб’єкт). 

При конструюванні стратегій враховується 
не лише позиція, статус, роль партнера, а і його 
реакція на мовленнєві ходи, відносно якої від-
бувається корекція втілення стратегічного за-
думу у вигляді зміни тактики. Комунікативна 
мета висловлювання досягається або не дося-
гається залежно від реакції співбесідника, тобто 
ціль ставиться ініціатором спілкування, а реалі-
зує його задум адресат [3, с. 145]. Тому агент 
реципієнта неминуче враховується у стратегіч-
ному розгортанні комунікативного акту, що ла-
тентно відображено на схемах структурно-
функціональної взаємодії стратегії і тактики 
переведенням адресата в імпліцитну площину 
як рецептивно-реактивного чинника зумовле-
ності тактико-стратегічних кроків. 

Окрім того, слухач не лише „непасивно сприй-
має текст-повідомлення мовця, а й активно 
інтерпретує його мовленнєві дії, реалізовуючи 
власну стратегічну лінію” [9, с. 96]. Комуніка-

тивна дія слухача, тобто аудитивний акт (Ван 
Дейк), є зворотнім боком мовленнєвого акту 
мовця у комунікативному акті, який, таким чи-
ном, є двошаровим: кожен учасник інтеракції 
вибудовує окремий пласт мовленнєво-аудитив-
них ходів, які організовуються діахронно сто-
совно до аудитивно-мовленнєвих кроків парт-
нера комунікації. 

Обидва комуніканти, відштовхуючись від 
власних інтенцій, розгортають індивідуальні, 
але взаємозумовлені стратегічні лінії, які реалі-
зовуються як у мовленнєвих актах (експліцит-
но), так і в аудитивних (імпліцитно). Адже, по-
чергово перебуваючи у позиції адресата, мовці 
сприймають й інтерпретують повідомлення від-
повідно до своїх цільових установок та ситуа-
тивних уявлень (кожен чує те, що хоче почути). 
Взаємодіючи, ці стратегії утворюють „комуні-
кативно-стратегічний континуум дискурсу” [5, 
с. 156], характеристика якого здійснюється в 
термінах інтенційної спрямованості та балансу-
вання тактичних маневрів. 

Підхід до аналізу дискурсу з позицій комуні-
кативних стратегій і тактик сприяє вияву його 
природи і тенденційності, що є, на нашу думку, 
особливо значущим при його екстраполяції на 
художню комунікацію. 

Комунікативні стратегії й тактики є органіч-
ними компонентами художнього тексту як син-
кретичні смислові надбудови текстової семан-
тики, що охоплюють першопоштовх комуніка-
ції (первинні інтенційні імпульси) та кінцеву 
експліковану реалізацію інтенцій мовними за-
собами (що є безпосередніми конструктивними 
елементами художнього тексту). 

Встановлення структурно-функціональних меж 
стратегії і тактики та окреслення радіусу їх дії є 
необхідною умовою сегментування художнього 
тексту на тематико-концептуальні блоки (спо-
собом вичленування і встановлення окремих 
інтенційних імпульсів), забезпечення стрункості 
і зв’язності текстових сегментів на внутріш-
ньому й зовнішньому рівнях (шляхом реалізації 
і втілення первинного задуму), розгортання 
семантико-прагматичної прогресії імпліцитної 
інформації (із врахуванням модально-інформа-
тивної зони комунікативного „шуму” утвореної 
вимушеними тактичними маневрами досягне-
ння глобальної цілі) та вмотивованості про-
спективного руху наративних ліній. 
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COMMUNICATIVE STRATEGY AND COMMUNICATIVE TACTIC:  

THE STRUCTURALLY-FUNCTIONAL PARAMETERS OF CONCEPTS 
 

In the article is inscribing the structurally-functional parameters of concepts „communicative strategy” 
and „communicative tactic”, their correlation and frameworks is set with a projection on a text as a result 
and mean of interactive cooperation. 
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АКУМУЛЯТИВНА ТА ПРОЕКТИВНО-ІНТЕГРУВАЛЬНА ФУНКЦІЇ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСПЕКЦІЇ 
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ) 
 

Сучасна лінгвістична наука, розробляючи 
нові напрямки інтерпарадигмальних досліджень 
мовних одиниць різних рівнів, особливою мі-
рою активізує своє зацікавлення проблемами 
художнього тексту – складного ієрархічного 
утворення, якому притаманні цілісність, зв’яз-
ність, модальність, імпліцитні складники, про-
спективність/ретроспективність тощо. Вивчення 
руху текстової інформації на горизонтальному 
та вертикальному зрізах, глибинне проникне-
ння у процеси вираження доцентрових та від-
центрових сил, які розгортають концепт тексту, 
відкриває нове бачення проективних можливос-
тей одиниць мови, творення за їх допомогою 
своєрідного ракурсу сприйняття світу. 

Дослідження проспективного характеру оди-
ниць мови перетинаються із філософськими тео-
ріями минулого (згорненої часової траєкторії) і 
майбутнього, представленого проекцією „пуч-
ка” траєкторій, тобто варіантів появи в сучас-
ному різних ситуацій, а отже, і їх знаків (зокре-
ма – мовних). Погляди на проспекцію як „пере-
починок” (рос. „передышка”) у лінійному роз-
гортанні тексту” (І. Гальперін [3]) співвідно-
сяться із феноменом антиципації. Окремі мово-
знавчі дослідження трактують проспекцію та 
ретроспекцію як „фази тексту в русі”, „текстові 
категорії” (В. Кухаренко [10]), які спрямовують 
інтерпретацію авторських стратегій і тактик. 

Вивчення особливостей української прози 
кінця ХХ – початку ХХІ століття показує, що 
крізь призму текстового матеріалу письменник 
проектує дійсність, яка, за словами літературо-
знавців, „нагадує купку різнокольорових ске-
лець, що вочевидь пасують одне до одного, але 
потрібен хтось дуже талановитий, хто б допо-
міг нам скласти з них чудову мозаїку або віт-
раж, крізь який наше власне життя видно чіт-
кіше” [15, с. 280].  

Така образна оцінка вказує на те, що аналіз 
сучасного тексту часто не тільки входить у рус-
ло стратегічного моделювання інтерпретатив-
них схем, а й вимагає окреслення гіпертексто-

вих ознак, що „передбачають можливість ви-
бору послідовності виведення й читання інфор-
мації” [5, с. 25], інтертекстуальних компонен-
тів, за допомогою яких автор через уведення 
певних вкраплень чи мотивів творить і посту-
лює власний художній світ через ускладнену 
систему відношень опозицій, ідентифікації та 
маскування з „чужими” мікро- чи макросвітами 
[пор. 23, с. 18].  

 Слід зауважити, що проспективний аспект 
дослідження такого твору враховує текстотвір-
ні реалізації всіх мовних одиниць (лексем, фра-
зем, синтаксем та ін.), що виражають семантику 
векторної спрямованості, тобто на композиційно-
змістовому і глибинно-смисловому рівнях зумов-
люють формування горизонтальної (лінійної) і 
вертикальної перспектив.  

У цьому процесі, однак, особливе місце на-
лежить фразеологічним одиницям − „надслів-
ним, семантично цілісним, відносно стійким 
(з допущенням варіантності), відтворюваним і 
переважно експресивним одиницям” [22, с. 26], 
які у процесі „реалізації та сприйняття у мовле-
нні експлікують різноманітні культурні смисли” 
[9, с. 158], при вербалізації фрагментів смисло-
вого поля тексту (із проспективною чи ретро-
спективною домінантами) взаємодіють із усіма 
складниками контексту, зокрема з тими семами 
слів, що співвідносні з компонентами фразео-
логічного значення, із внутрішньою формою 
ключових номінацій, граматичними формами, 
синтаксичними конструкціями тощо.  

Недослідженість впливу окремих мовних оди-
ниць, зокрема фразеологізмів, на побудову тексто-
вої проспекції та ретроспекції зумовлює вибір 
теми нашого дослідження, основне завдання 
якого – виявити функціональні особливості реа-
лізації проспективного потенціалу фразеологіч-
них одиниць (у широкому розумінні) в текстах 
сучасної української прози. 

Смислова структура фразеологічних одиниць 
формується внаслідок взаємодії лексичної та 
граматичної семантики лексем-компонентів. До-
слідники природи фразеологічного значення 
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(М. Алефіренко [1], О. Селіванова [14]) вказу-
ють на те, що воно постає внаслідок метафори-
зації вільного словокомплексу. У процесі фра-
зеотворення провідну роль відіграють латентні 
семи: „колишні архісеми згасають або повністю 
зникають, диференційні семи трансплантуються 
в ядерні, а потенційні семи… можуть актуа-
лізуватися, займаючи передній план фразеоло-
гічного значення” [1, с. 21]. Неодноразово пов-
торений компонент фразеологізму в макрокон-
тексті художнього твору „накопичує” додаткові 
контекстуальні сенси, які можуть не входити до 
його семантичної структури в системі мови, бути 
далекими від словникових лексико-семантич-
них варіантів або навіть протилежними.  

Таким чином, на основі сказаного вислов-
люємо припущення, що фразеологічна одиниця 
в художньому тексті реалізує акумулятивну 
функцію. Поступово накопичуючись у контексту-
ально-смисловій структурі слова чи поєднанні 
слів, лексико-семантичні варіанти „працюють” 
на реалізацію основної ідейно-тематичної лінії 
тексту. Вони оточують інтенсіонал (за М. Ні-
кітіним) новими периферійними семантичними 
ознаками, імпліцитно реалізуючи оцінну модаль-
ність за рахунок реалізації контекстуального 
імплікаціоналу [пор. 24, с. 237-238].  

Наприклад, у повісті „Казка про калинову 

сопілку”, автор, розгортаючи ключовий фоль-
клорний концепт, екстраполює його в художній 
текст із одночасним зміщенням аксіології „ге-
роїв” фантастичної казки – бабиної дочки (Га-
нни), яка здійснює вбивство сестри, та дідової 
дочки-жертви (Оленки). Порівняймо. 

„Нестеменно Ганна-панна” [7: с. 73; 112] вро-
дилася з місяцем на лобі. (…) нишком хрести-
лася й відпльовувалася баба-пупорізка, доба-
чивши в ньому бусурменське тавро” [7, с. 71]. 

„… з них двох [Ганни та Оленки] тепер 
„зміючка-Оленка” [7, с. 78], „мала зміючка-баби-
яги-внучка” [7, с. 78] „виявлялася одмічена Бо-
жою ласкою, ніби так і було їм на роду 
написано” [7, с. 109]. 

„… місяць із двома братами підбився вгору і 
мовчав звідтіля (…) Ганнусі раптом знов стис-
лося серце (…) тою самою непоборною, тоск-
ною мукою, яку мусять відчувати – хіба прире-
чені на страту та непрощенні грішники” [7, с. 110]. 

Аналіз наведених фрагментів показує, що 
вродитися з місяцем на лобі – це трансформа-
ція фразеологізму на роду написано (на лобі на-
писано). Водночас цілісна одиниця в умовах 
художнього тексту зазнає гіперсемантизації – 
прирощує, накопичує, „вбирає” смисли оди-
ниць різних рівнів із контактного чи навіть 
дистантного контекстів. Простежимо в таблиці.

 
Фразеологічна одиниця 

та її значення 
(за словником) 

Текстові компоненти Семантичний „ореол” 
текстового компонента 

Варіант значення 
фразеологізованої 

одиниці вродитися з 
місяцем на лобі 

 
 
 
„Бусурменське тавро” 

Тавро – мітка на тілі 
людини (звичайно невіль-
ника, злочинця); ознаки, 
свідчення чогось (пере-
важно ганебного, при-
низливого [18, с. 12]. 

 
Кому-небудь від наро-
дження судилося пере-
жити щось ганебне, при-
низливе; стати злочинцем. 

 
 
 
 
„Місяць із двома братами” 
 

„А Господь промовив 
[до Каїна]: „Ось голос 
крови брата твого кличе 
до мене з землі. Тепер же 
проклятий ти від землі, 
що відкрила свої уста, 
щоб прийняти кров брата 
твого з твоєї руки”. Та й 
поклав Господь на Каїна 
знак” (Буття 4, 10-11.15). 

 
 
 
Хто-небудь народився 
приреченим із заздрості 
здійснити вбивство 
брата (сестри). 

На лобі (на роду) 
написано − кому-небудь 
судилося щось від на-
родження; відразу вид-
но, помітно що-небудь 
із зовнішнього вигляду 
когось [СФУМ 2003: 424] 
 

 
 
 
„Одмічена Божою ласкою” 

Мітити – ставити мітку – 
знак [17, с. 756] – на 
кому-, чому-небудь (17, 
с. 755). 
 
Синонімічний ряд: ласка, 
доброта, доброзичливість, 
милість, увага, добродій-
ство [8, с. 182]. 

 
 
Хто-небудь має особли-
вий дар Божої любові, 
прихильності, є вибра-
ний Богом. 
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Подібну динаміку, що реалізує акумулятивну 
функцію фразеологічних одиниць у тексті, спос-
терігаємо і в романі М. Матіос „Солодка Даруся”. 

Атрибутивний елемент заголовкового знака 
розщеплюється на окремі семи, зафіксовані у 
словнику й виявлені в умовах контекстуального 
втілення. Ключовою, на нашу думку, є сема 
„солодка – не дурна”, що в текстовому просторі 
реалізується двоплощинно. Порівняймо: 

Солодка (Даруся) 
внутрішній світ (те, що є) зовнішній світ 

(те, що кажуть) 
солодка − дурна; 
при своєму розумі − не сповна розуму; 
Божа людина − каліка, сирота; 
не з цього світу − із „забитого в гори” села. 
Створена автором подвійність світів (внутріш-

нього і зовнішнього) не порушує цілісного світу 
солодкої Дарусі, навпаки – увиразнює рельєфи 
образного зображення, проспективно моделює 
варіанти художнього наповнення образу. Клю-
чову оцінно-образну номінацію солодка Даруся 
підтримують фразеологічні одиниці: 

• несповна розуму („розумово обмежений, 
ненормальний, дурнуватий” [19, с. 433]; пор. не 
сповна розуму − „дурний” [19, с. 683]; сповна 
розуму − „уживається для вираження здивува-
ння, застереження, коли хтось діє необачно, не-
обдумано” [19, с. 683]; не повно розуму − „хто-
небудь розумово обмежений, не може правильно 
мислити, діяти, оцінювати щось” [19, с. 526]);  

• слаба на голову − пор. з хворої голови на 
здорову („з винного на невинного” [19, с. 50]). 

Розглянемо в тексті: 
− Е-е-е… що говорити – слабе на голову – 

воно і є слабе. − Встидався би таке говорити 
про сироту, ґаздо! – похитав головою Цвичок. − 
Та й хто тобі, Миколаю, сказав, що Даруся сла-
ба на голову? Як болить її голова – то ще не 
значить, що вона не сповна розуму. Ану, поди-
вися, деякі молодиці в селі витворяють таке, що 
зразу видко, що вони слабі на передню свою 
голову і на голову, що на в’язах, − і ніхто на 
них пальцем не показує. А вони ж при своєму 
розумі [12, с. 58 – 59]. 

Людина не при своєму розумі − „розумово 
обмежена, не здатна правильно мислити, діяти, 
оцінювати щось” [19, с. 616]. Зауважимо, що 
адвербіальна складова словникової дефініції фра-
зеологічного значення правильно входить у си-
нонімічний ряд з одиницями непомильно, си-
метрично, відповідно, що в контексті „Солодкої 
Дарусі” „прояснює” індивідуальний, „інший”, 
юродивий характер головного образу: Даруся 

не здатна мислити, діяти, оцінювати так, як очі-
кує її „розумне” оточення, тому що її самість – 
не з цього світу, вона підсвідомо живе у прос-
торі своєї трагедії, а у цей світ лише поверта-
ється. Наприклад: 

„У селі ніхто розумний не дає Дарусі кон-
фет: знає, що від солодкого болить її голова і 
блює вона дуже. Так дуже, що на ранок не лиша-
ється ані різочки життя. І мусить вона відходити 
тиждень, ніби вертатися з того світу” [12, с. 13]. 

В іншому романі М. Матіос „Майже ніколи 
не навпаки” своєрідною з погляду трансформа-
ції та акумулятивно продуктивною виступає 
фразеологічна одиниця ломити ноги: 

„ − Ви, файні Йванку, не з полювання вер-
нулися, а з войни. Так що ломіть ноги домів, 
поки ще ніч…” [11, с. 18]. 

Діалектна одиниця ломити ноги (швидко йти) 
співвідноситься з узуальними фразеологізмами 
бити ноги – „іти, ходити куди-небудь, пере-
важно даремно” [19, с. 29], брати ноги в руки – 
„прискорювати ходу, поспішати” [19, с. 42], є 
антонімом до ледве волочити ноги – „дуже по-
вільно ходити, рухатися (через утому, хворобу, 
старість)” [19, с. 728]. Для тексту аналізованого 
роману сполучення слів ломити ноги виступає 
своєрідним проспективним натяком прямої реалі-
зації значення лексем, провокує в читача від-
критість на асоціативне поле фразеологізмів 
ломити руки – побиватися, плакати [19, с. 325], 
ламати хребет – бити кого-небудь [19, с. 326] 
тощо, а також імпліцитно зміщує акценти із зобра-
ження швидкого повернення Івана з війни на те, 
що стане наслідком цієї події. Порівняймо. 

„Іван тимчасом витягнув з-під постелі при-
пасені для нової стелі дошки. (…) Далі два 
чоловіки так само мовчки взяли Дмитрика за 
руки-ноги й розправили зверху на дошках. (…) 
Місили зверху ногами бідного Дмитрика так, 
ніби „гуцулку” на ньому гуляли” [11, с. 19-20]. 

Таким чином, у процесі текстотворення фра-
зеологічна одиниця із ключовим значенням, 
виступаючи фреймовим знаком, „образом від-
повідних предметів і ситуацій” [1, с. 20], „текс-
том у тексті”, притягує значущі семи лексичних 
номінацій, їх етнолінгвістичні конотації, взаємо-
діє із архісемами, диференційними та латент-
ними семами значень інших фразеологічних оди-
ниць, переакцентовує домінанти авторської стра-
тегії. Внаслідок цього смислове навантаження 
художнього образу, виразно маркованого в тексті 
фразеологізмами різного ступеня спаяності, ве-
ликою мірою формується в напрямку, проспек-
тивно детермінованому компонентами актуалі-
зованого фразеологічного значення. 
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Мовознавчі дослідження показують, що фразео-
логізми (в широкому розумінні терміна) вико-
ристовуються в художньому тексті з різною 
стилістичною метою: для вираження оцінки, 
експресії, градації, створення гумористичного 
ефекту, увиразнення портретної характерис-
тики, передачі внутрішнього стану, якостей, 
мовної характеристики персонажа; суттєвими 
для текстотворення є функції заголовка, сюжет-
ної основи, заключного акорду [пор. 22, с. 258-
261]. При глибинному аналізі сучасного роману 
залишається актуальним питання про те, що 
саме і яким чином інтегрує нарацію, сюжетні 
ходи, як відбувається проекція тієї перспек-
тиви світу, яка відображає авторську стратегію.  

Для будь-якого художнього тексту „кадр” 
(як фрагмент, відрізок авторського мовлення) є 
важливим тому, що виконує функцію „пред-
ставлення”: „у спогадах героя виносить „з на-
пливу” деталь – один кадр” [21]. При інтерпре-
тації тексту, де основним прийомом зв’язності є 
монтаж, слід враховувати, що у процесі „склею-
вання”, „спаювання” мікротекстів визначаль-
ними є „ракурси, що (…) не тільки маркують 
знак зміни, але виокремлюють кульмінаційні 
„куски” [21]. Проективно-інтегрувальна функ-
ція фразеологічних одиниць в умовах відповід-
ного текстового оточення – це роль своєрід-
ного ракурсного проектора, призми, „криста-
лу”. Філософ Ж. Дельоз писав про „кругообіг 
актуального та віртуального, прозорого та не-
прозорого, зародка та середовища. Зародок – це 
віртуальний образ, який буде кристалізувати 
актуально аморфне середовище, але саме сере-
довище мусить бути структурою, здатною до 
кристалізації, щодо якої зародок відіграватиме 
роль актуального образу” [6].  

Розглянемо фрагмент із роману І. Роздо-
будько „Ґудзик”. 

„Я бачив її наскрізь. Вона була цілісна й 
справжня, мов… яблуко, що переповнене жи-
ттєвими соками та круглою дитячою радістю” 
[13, с. 85]. 

Порівняння дівчина – мов яблуко „притягує” 
паремійний асоціат недалеко відкотиться яблу-
ко від яблуні – „про того, хто подібний характе-
ром, поведінкою до своїх батьків” [16, с. 595]. 
У такому ракурсі факт, що дівчина (Ліка), яку 
побачив головний герой (Денис) у товаристві 
своєї колишньої коханої, виявилася її дочкою, у 
тексті сприймається цілком виправданим. Про-
ективно-інтегрувальна функція фразеологічних 
одиниць у сучасній прозі виявляється у про-
цесах моделювання певної перспективи тексту, 

великою мірою детермінованої та спрямованої 
смисловим „ореолом” стійких відтворюваних 
сполучень слів.  

Враховуючи сказане, можемо припустити, 
що фразеологічні одиниці разом із ключовими 
словами, домінантними компонентами розщеп-
лених смислів, виражених на міфологемному, 
символічному рівнях тощо, функціонують як 
гіпертекстове покликання – „матеріалізована 
конотація, що експлікує імпліцитно виражені в 
тексті семантичні та асоціативні зв’язки” [5, с. 27]. 
Фразема у гіпертексті є „тілом гриба”, що від-
криває канали вертикального проникнення у 
„грибницю” (за Ж. Дельозом) підтексту, а зна-
чить – виступає засобом формування глибинно-
смислової проспекції, інтегрує горизонталь-
ний та вертикальний рівні тексту. 

Наприклад, у романі І. Роздобудько „Гуд-
зик” є декілька ключових ідей: кохання, чека-
ння, пошуки сенсу життя. Реконструкція прихо-
ваного смислу тексту за допомогою „прочита-
ння” тих ситуацій, до яких відсилають їх „означ-
ники” − фразеологічні одиниці, дає можливість 
побачити внутрішню динаміку розгортання кон-
цептів твору, елементи градаційного втілення 
семи „пошуків”.  

„Але я міг дати голову на відсіч, що зелен-
кувата райдужна оболонка її очей світилася, як 
скельце в лісовому джерелі” [13, с. 84]. 

„Наприкінці вечора я вже зрозумів, що мені 
не варто використовувати цю дівчину, а йти до 
Тенецької іншим шляхом” [13, с. 86]. 

− „Нічого не вдієш, – засміявся я, як поряд-
на людина, мушу одружитись! 

− А ти – порядна людина? 
Загнала мене в глухий кут. Я замислився” 

[13, с. 87].  
Нижче подаємо ключові фраземи, які послі-

довно реалізують семантичний ореол „надії – 
розчарування – безнадії – безвиході”. 
Дати голову на відсіч – з повною відпові-

дальністю ручатися за кого-, що-небудь; пере-
конливо стверджувати щось [19, с. 177-178].  
Йти іншим шляхом – пор. сходити з шляху – 

відмовлятися від попередніх поглядів, переко-
нань, наміченої мети, спрямування тощо [19, с. 703] 
Загнати в глухий кут – поставити кого-

небудь у скрутне, безвихідне становище; ста-
вити перед ким-небудь складні, нерозв’язні 
проблеми [19, с. 242]. 

Інтерпретація підтекстової сітки фразеоло-
гічного значення, створеного наведеними вуз-
ловими одиницями показує, що головний герой 
роману не зовсім розчарований життям. Денис 
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зберігає здатність „з повною відповідальністю” 
впадати в крайнощі, „відмовлятися від поперед-
ньої мети”, хоча, як бачимо, це й ставить перед 
ним „складні, нерозв’язні проблеми”. Така приз-
ма з іншого боку „висвітлює” головного героя, 
який, на перший погляд, може видаватися „за-
стібнутим на всі ґудзики” (пор. „Цікаво, що б 
сказали мої студенти, які звикли до моєї цілко-
витої „застібнутості?” [13, с. 5]).  

Проективно-інтегрувальна функція фразео-
логічних одиниць у подібному ключі виявля-
ється в сучасних прозових текстах, зовсім різ-
них за домінантними рисами стилю. Порівняй-
мо два розрізнені фрагменти роману В. Слап-
чука „Осінь за щокою”. 

„У дзеркалі навпроти мене згорбився голо-
мозий чоловік… Його очі – два полюси, Аркти-
ка й Антарктика. І жодного криголама поблизу” 
[15, с. 10].  

„Не пам’ятаю, що було вчора. Можливо, 
вчора мене не було. – Я пропоную спалити все. 
Звільнитися й дати волю, відчути спокій… „Це 
вже було. Це вже минуло”, – хукаю на дзер-
кало. – А потім?.. Посипати голову попелом?..” 
[15, с. 17]. 

Опозиція вода – вогонь як актуалізоване 
тривання життя і смерті виражена в тексті через 
фразеологічні знаки дивитися у воду – ламати 
кригу – посипати голову попелом.  

Розуміння ключового символу дзеркала у на-
веденому контексті буде повнішим при враху-
ванні східнослов’янської апокрифічної легенди, 
яка говорить про те, що Бог створив диявола зі 
свого відображення у дзеркалі, яке оживив 
(пор. [20, с. 152]). Читаючи текст у такому ра-
курсі крізь призму фразеологічних одиниць, 
можна припустити, що дивитися в очі голо-
мозому – це бачити майбутнє (погляд тоне – 
„відкривається щось безмежне, неосяжне, дуже 
віддалене” [19, с. 265]); піддаватися спокусі та 
боротися проти неї (ламати (проламувати, роз-
бивати) лід (кригу) – „боротися проти чого-
небудь небажаного, неприємного в людських 
стосунках” [19, с. 326]); мати сміливість відкри-
вати у собі приховану грішність, зло (пор. диви-
тися в очі – „не відчувати страху перед чим-
небудь, сорому, провини; не боятися” [19, 
с. 196-197]); каятися за помилки минулого (пор. 
посипати голову попелом – „вдаватися в тугу, 
в розпач, втрачати мужність, надію; картати 
себе, журитися і т. ін” [19, с. 547]). 

На горизонтальному зрізі тексту проективно-
інтегрувальна функція може імпліцитно вира-

жатися через участь окремих цільнооформле-
них одиниць у ритмізації прози. Ритм є уні-
версальною лінгвістичною категорією, що ха-
рактеризує текст як цілість, елементи якої пере-
бувають у певних відношеннях, специфікою 
яких є принципова процесуальність: „ритм спів-
відноситься не з текстом як таким, а з процесом 
текстотворення” [пор. 2, с. 6]. На нашу думку, 
явище ритмізації аналізованого тексту відбува-
ється шляхом реалізації за допомогою повто-
рюваного фразеологізованого сполучення т.зв. 
„перепочинкових” (пор. „передышка” [3, с. 18]), 
іноді – „шумових” (пор. „помехи” [4]) фаз. 

Простежимо на прикладі з роману В. Слапчука: 
„ − Ти хукаєш на Зелу, як на пластилін. 
− Але ж не мну її в пальцях. 
− А далі, далі що?! 
Якби ж я знав… 
У щоку хтось дихав. 
Це дівчина. Жінка” [15, с. 51].  
У наведеному фрагменті фразеологізоване 

якби ж я знав (цілісно відтворюється у новелі 
роману „Втома воїна” 16 разів), уповільнюючи 
лінійну проспекцію, ретроспективно відсилає 
до кожної ситуації, маркованої в тексті аналі-
зованою структурою. І контактне, і дистантне 
повторювання фразеологізованої конструкції 
репрезентує суб’єктивно-оцінну прагматичну 
установку автора, яка проектує відповідне став-
лення читача до зображуваного: чим більша кон-
текстуальна відстань між ключовими, проспек-
тивно значущими фрагментами, тим інтенсив-
ніше вираження інтегрувальної функції фразео-
логізмів, тим ефективніша їх проективна здатність. 

Таким чином, формуючи проспективну ди-
наміку художнього тексту, фразеологічна оди-
ниця дає підстави характеризувати її як: 

− призму, що забезпечує регулювання гори-
зонтальних напрямків змістової проспекції; 

− гіперпокликання, що дає вертикальний до-
ступ до проектування глибинних імпліцитних 
смислів тексту; 

− сконденсований тематичний „згусток”, здат-
ний акумулювати значення розрізнених сюжет-
них ліній; 

− сутнісний компонент проспективно-ретро-
спективного моделювання образу; 

− засіб ритмізації прози. 
„Співпрацюючи” з усіма внутрішніми ресур-

сами художнього тексту (ключовими лексе-
мами, описовими структурами, синтаксичними 
побудовами), фразеологізми виступають важли-
вими векторними засобами текстотворення. 
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THE ACCUMULATIVE AND PROJECTIVE-INTEGRATIVE FUNCTION  

OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS IN REALIZATION OF PROSPECTION  
IN LITERARY TEXT  

(based on modern Ukrainian prose) 
 

In the article the features of realization of prospektive potential of the phraseology units in modern 
Ukrainian prose are analysed. It is discovered that due to ability to accumulate maintenance of separate 
fragments of the text phraseological units become key facilities in the process of expression of the 
prospektive-retrospektive relations, realize the accumulative and projective- integrative function in 
literary text. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 270

Оксана Мельничук 
 

УДК 367811.161.2'271.1'36  
ББК 81.411.1-72 
 

ДІЄСЛІВНІ ЕТИКЕТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ  
СПОНУКАЛЬНО – ПОБАЖАЛЬНОГО ТИПУ 

 

Незважаючи на велику кількість наукових 
праць, присвячених синтаксичній природі так 
званих „формул ввічливості”, вона залишається 
недостатньо вивченою. У її тлумаченні спосте-
рігаються значні розбіжності.  

Найпоширеніший погляд, що склався у гра-
матичній традиції, стосується зарахування їх до 
вигуків, до окремого функціонально-семантич-
ного розряду цієї частини мови (В. Виноградов [1], 
І. Вихованець [2], К. Городенська [4], Л. Маць-
ко [9] та ін.). 

Однією із спроб розглянути граматичну при-
роду конструкцій мовленнєвого етикету в син-
таксичному плані є їх зарахування до так зва-
них „слів-речень”, що в загальнотеоретичному і 
в практично-методичному плані має вже свою 
історію (О. Шахматов [13], О. Мельничук [10], 
П. Дудик [5] та ін.). Дехто з мовознавців зара-
ховує їх до еліптичних структур (П. Лекант [7], 
А. Загнітко [6], В. Литовченко [8]) чи називає 
комунікатами (І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Коби-
лянська [11] ).  

Дієслівні етикетні висловлення спонукально-
побажального типу, яким присвячено цю роз-
відку, становлять значний фрагмент синтаксич-
ної типології етикетних конструкцій. Актуаль-
ним видається формування нового погляду на 
структуру та семантику досліджуваних синтак-
сичних одиниць з урахуванням фунціональних 
аспектів мовленнєвої діяльності. 

Тому завданнями цього дослідження є здійс-
нення синтаксичної стратифікації етикетних 
висловлень і аналіз їх типів відповідно до 
структурно-семантичних особливостей, синтак-
сичної позиції та синтаксичної ролі. 

Синтаксичну природу „формул ввічливості” 
визначають передусім семантико-функціональні 
та формально-граматичні особливості. 

На синтаксичному рівні одиниці мовленнє-
вого етикету мають найрізноманітнішу будову і 
функціонують як окремі висловлення із зна-
ченням привітання, вибачення, подяки, при-
хильності, ласкавості, прощання, побажання, 
поздоровлення, благословення тощо. У межах 
простого ускладненого речення чи складного 
речення вони можуть займати синтаксичну 

позицію компонента речення або становлять пре-
дикативні одиниці у складнопідрядних, складно-
сурядних і складних безсполучникових реченнях. 

На формально-граматичному рівні етикетні 
висловлення мають , на нашу думку, особливий 
тип предиката, що за семантикою може бути 
визначений як предикат зі значенням релятив-
ності чи, точніше, предикат зі значенням ввіч-
ливого ставлення до співрозмовника.  

Йдучи за Р. Гайсіною, яка виділяє в окремий 
клас дієслова з семою „відношення”, маючи на 
увазі не тільки відношення між предметами та 
явищами навколишньої дійсності, не тільки став-
лення людини до різних реалій, але й „відно-
шення, що існують між людьми – родинні 
відношення, спілкування, дружби та духовного 
контакту, ворожнечі, знайомства, співіснува-
ння, емоційні відношення між особами тощо” 
[61, с. 5], ми вважаємо, що предикати із значе-
нням ввічливого ставлення становлять граматич-
ну основу і можуть виражатися дієслівними, іме-
нними й прислівниковими формами та поширю-
ватися об’єктними й обставинними компонентами.  

За структурою предикатів виділяємо дві гру-
пи етикетних висловлень: дієслівні та іменні. 
Першу групу дієслівних конструкцій складають 
спонукально-побажальні побудови. Граматич-
ним центром у таких реченнях є форма нака-
зового способу.  

Дієслівні привітальні конструкції здебіль-
шого є означено-особовими реченнями спону-
кального типу „Здрастуй!”, „Здрастуйте!” (рід-
ше „Здраствуй!”, „Здраствуйте”). Вони продук-
тивні в усному мовленні українців. Наприклад: 
– Здрастуйте! – вітаюсь я до його (П. Мир-
ний); [Крашевич:] Здрастуй! (Подає руку Ар-
сенові) (Б. Грінченко); [Люди:] Здраствуйте! 
(Д. Маркович). 

Вживання у цій конструкції об’єктних по-
ширювачів у давальному відмінку не є норма-
тивним, а поширилося, очевидно, за аналогією 
до іменних конструкцій типу „Доброго дня 
вам”, порівняймо: [Павло:] Здрастуйте вам! 
(І. Карпенко-Карий); [Бурлака:] Здрастуйте вам. 
Не пізнали? (І. Карпенко-Карий); Зобачивши 
мене ще здалеку, знайомі мої усміхаються й 
кажуть: – Здрастуйте вам!.. (Гр. Тютюнник).  
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Окрему групу привітальних конструкцій ста-
новлять означено-особові спонукально-поба-
жальні речення із звертальним компонентом 
Бог (Біг), Боже. 

Серед найдавніших привітальних конструк-
цій українського народу засвідчуємо означено-
особові речення з предикатом у формі наказо-
вого способу „поможи”, „помагай”, „дай” та звер-
танням „Біг”, „Боже”, що фразеологізувалися. 
Наприклад: Дай, Боже, здоров’я!; Дай, Боже, 
Вам здоров’я (здоров’ячка)!; Дай, Боже, доб-
рий день!; Дай, Боже, добрий ранок!; Дай, Бо-
же, добрий вечір!; Дай, Боже, щастя!; Дай, 
Боже, щастя-здоров’я! та ін. Подекуди засвід-
чуємо й усічений варіант цієї формули типу 
„Дай, Боже!”. Порівняймо: – Дай, Боже, вам, 
куме! – Доброго здоров’я! (З розм. мовлення); – 
Дай Боже здоров’я, хлопці! – Дай Боже, Ксе-
ню (Р. Андріяшик); – Дай Боже здоров’ячка! 
(Р. Андріяшик); Дай Боже щастє! (І. Франко). 

Двоскладні привітально-спонукальні речення 
з компонентом Бог(Біг) – це речення з описо-
вою формою наказового способу дієслова допо-
магати з частками хай, нехай, як-от: „Хай Бог 
помагає!”, „Нехай вам Бог допомагає!”, „Нехай 
вам пан Біг допомагає!” (З розм. мовлення). 

Окрему групу означено-особових речень ста-
новлять також привітально-побажальні вислов-
лення з дієсловом щастити у формі наказового 
способу та компонентом Бог (Біг). Здебільшого 
формули ввічливості зі словом щастити вико-
ристовуються при прощанні. Проте у розмов-
ному мовленні засвідчуємо такі етикетні вислов-
лення як привітальні, зокрема, з побажанням 
успіхів (щастя) в роботі: – Щасти Біг при ро-
боті! Безперечно, ця конструкція є синоніміч-
ною до попередньої, тобто до „Боже, поможи 
(помагай)!”. 

Для етикетних висловлень подяки не харак-
терні дієслівні форми предиката у наказовому 
способі. Це визначає його функціональна семан-
тика – передати подяку, прийняти її. Серед фор-
мул подяки периферійне місце займають кон-
струкції з предикативним центром у формі 
інфінітива. Очевидно, ця конструкція з’явилася 
внаслідок усічення вислову „Богу дякувати!” 
(„Дякувати Богу”, „Дякувати Господеві”, „Бу-
демо Богу дякувати” чи под.), оскільки фак-
тичний матеріал засвідчує такі приклади: – Все, 
Богу дякувати, по-старому (І. Франко); [Ревека:] 
Дякувати Богу, наш порох сухий… (І. Мики-
тенко). У розмовному мовленні фіксуємо також 
еліптизовану форму „Дякувать”, зокрема у тво-
рах Ю. Федьковича: – О, дякувать же вам, пан 
доктор (Ю. Федькович); – Дякувать тобі, брат-

чику! – тілько й бесіди з нього (Ю. Федькович). 
Як бачимо, поширена давальним відмінком особо-
вого займенника другої особи (тобі, вам), ця кон-
струкція використовується як самостійна формула. 

Про сприйняття інфінітивної конструкції як 
іменної (знову ж таки у значенні „подяки”) свід-
чить фіксація її з прикметниковим узгодженням, 
як-от: Сердечне дякувать тобі за портрети… 
(Т. Шевченко); – Дякувать красно за танець 
(М. Коцюбинський). 

Останнім часом в українському мовленнє-
вому етикеті набули поширення і конструкції 
з компонентом „вдячність”, проте усталеною 
формулою вона ще не стала. Правда, подекуди 
засвідчуємо її в листуванні письменників ХІХ ст. 
Наприклад: „Передайте товаришам Вашим мою 
сердечну вдячність…” (М. Коцюбинський); Прий-
міть мою щиру вдячність (З розм. мовлення). 

Дієслівну спонукально-побажальну форму має 
предикат в етикетних формулах вибачення. Пре-
дикативний центр становлять дієслова пробач (про-
бачте), вибач (вибачте), даруй (даруйте) та ін.  

Відповідно до особи співрозмовника фор-
мули вибачення оформляються у різних особо-
вих та видових формах (вибач, вибачте, виба-
чай, вибачайте). Наприклад: – Вибач, кличе 
головний (В. Яворівський); – Вибачте, я збився 
з дороги (Р. Андріяшик); – Вибачте, я мушу 
піти поговорити…(Б. Антоненко-Давидович); 
– Вибачайте! Забув, що хазяїн повинен перший 
випить до гостя (І. Нечуй-Левицький). У фактич-
ному матеріалі ми засвідчили дієслівні етикетні 
конструкції вибачення з предикатом вибачте та 
об’єктними синтаксемами „за + знахідний”, як-от: 
[Богун:] Не чутка, а чиїсь брехні. Вибачайте 
за слово! (Д. Маркович); – Тоді…Вибачте за 
нечемність… (П. Капельгородський); – Вибач, 
мамо, за неправду (О. Гончар).  

Дієслово дарувати має одним із значень 
„вибачати, прощати комусь якусь провину, не-
приємні слова тощо”. Порівняно з дієсловами 
вибачати, пробачати слово „даруйте” вжива-
ється значно рідше. У функції присудка діє-
слово в наказовій формі даруй (даруйте) фор-
мує структуру простого речення з поширюва-
чами об’єктного типу в давальному відмінку, 
що називає особу мовця (мені) та „за + знахід-
ний” (називає предмет вибачення), як-от „зна-
хідний без прийменника” (зумовлений валентністю 
предиката), порівняймо: – Даруйте мені цю 
експансивність (І. Микитенко); – Ви вже да-
руйте, мамо, Мотре, за такий приїзд (Є. Гуцало). 

Серед поширювачів структури речень з при-
судком „не гнівайтесь” вживаються поширю-
вачі об’єктного типу „на + знахідний” (з вказів-
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кою на особу мовця) та „за + знахідний”, які 
називають предмет образи чи гніву, що спри-
чинили відповідний стан співрозмовника. На-
приклад: – Не гнівайтесь на мене, ваше сіятель-
ство (П. Капельгородський); [Ялина:] Не гнівайсь, 
братику, на мене… (І. Карпенко-Карий); – На 
мене не гнівайтеся…(М. Коцюбинський); – Не 
гнівайтеся за мою настирливість, землячко… 
(Р. Іваничук). 

Наказова форма „не сердься” формує одно-
складне дієслівне спонукальне речення, усклад-
нене звертанням, або двоскладне речення із за-
йменниковим підметом „ти”, „ви”. Наприклад: 
– Ти не сердься, Василю… (Ю. Мейгеш); [Коль-
ка:] Ну, не сердьтесь, Олександре Івановичу 
(В. Сулима); – Ви не сердьтесь на мене, – промо-
вив він нарешті винуватим голосом (Є. Плужник). 

Серед спонукально-побажальних висловлень 
люб’язності з іменником ласка зафіксовані 
стійкі сполучення, як-от: зробіть ласку, зро-
біть таку ласку, зроби мені ласку, зробіть мені 
ласку, вчини ласку: – Зробіть ласку, люба ди-
тино, не зводьте на себе наклеп, а також не 
заважайте безнадійному хворому насолоджу-
ватися спогляданням вроди (Б. Нечерда); – Зро-
біть мені ласку – напишіть самі мені інтерв’ю, 
а я його потім… підпишу (Б. Антоненко-Дави-
дович); [Бобренко:] Гляди ж, зроби мені цю 
ласку, побалакай а я поїду по козацькій справі 
(В. Самійленко); – Не перебивай, вчини ласку, 
не підозрівай, що лепечу я з вогневиці (Ю. Федь-
кович). Дієслова у наказовій формі, як бачимо, 
можуть займати позицію предиката (переважно 
в сурядному ряду словоформ, близьку до функ-
ції вставного компонента). 

Структуру спонукально-побажальних кон-
струкцій люб’язності можуть утворювати і діє-
слова змилуйся (змилуйтесь). Слово „змилува-
тися” означає „виявити милість, співчуття до 
кого-небудь, зглянутися на когось, пожаліти 
кого-небудь” [12, т. III, с. 619]. Наприклад: [Іван:] 
О, змилуйся! (Ю. Федькович); – Отамане, зми-
луйся! – летіло навздогін, але не долітало до 
слуху Дитинки (М. Івасюк); – Та нас же люди 
заплюють… Змилуйтесь!.. (В. Винниченко).  

Рідше вживається з цією самою етикетною 
настановою дієслово змилосердитися, що озна-
чає „виявити милосердя, ласку до кого-небудь” 
[12, т. III, с. 619]. Наприклад: – Змилосердіться, 
батюшко! (І. Нечуй-Левицький). Форма преди-
ката може поширюватися компонентом об’єкт-
ного типу, як-от: [Явдоха:] Таточку! Змилосер-
діться над Петрусем (П. Мирний). 

Окремим семантичним різновидом спону-
кального значення в етикетних висловленнях 

ввічливого прохання є „дозвіл”. Синтаксична 
структура ввічливого прохання з семантикою 
люб’язності може містити і такі компоненти, як 
„можливість”, „волюнтативність”, „прохання про 
дозвіл”, точніше сподівання отримати дозвіл від 
співрозмовника на звернення до нього з проханням.  

Спонукальні висловлення, в яких виража-
ється звертання мовця до співрозмовника з про-
ханням про дозвіл щось зробити чи сказати, 
опорним словом мають дієслово дозвольте у 
наказовій формі. Такі висловлення, що мають 
конотацію ввічливого етикетного прохання, по-
ширені в офіційно-діловому мовленні, напри-
клад: Дозвольте звернутися до вас з проха-
нням… Спеціальна етикетна формула дозвольте 
звернутися поширена також у військовому ети-
кеті. Наприклад: [Люба:] Дозвольте сказати, 
товаришу капітан (І. Микитенко); – Дозвольте, 
пане сотнику, й мені слово сказати, – втрутив-
ся один із моїх сіпвподорожан, Семен (В. Шевчук). 

Дієслівна форма дозвольте, що має семантику 
формального етикетного прохання, вживається 
здебільшого у другій особі множини, як-от: – Доз-
вольте, – сказав, мимохіть за військовою звичкою 
виструнчуючись (Ю. Мушкетик); – Дозвольте, – 
по-школярськи підніс руку Бас (Ю. Мушкетик). 

Особливого відтінку ненав’язливості, делі-
катності набуває конструкція люб’язності у фор-
мі питального речення з дієсловом просити та 
модальним дієсловом могти, як-от: Можу я 
попросити вас? Чи міг би я вас попросити? Я 
можу вас попросити? Подібну функцію вико-
нує і модальний компонент можна, з яким 
утворюються супровідні формули люб’язності, 
типу: Можна вас попросити?.. Чи можна вас 
попросити?..  

Дієслово могти входить до складу присудка 
питальних речень, в яких це дієслово стосу-
ється не мовця, а співрозмовника, порівняймо: 
Чи можете зробити мені послугу? Чи не 
можете ви мені допомогти? Чи не могли б 
ви виконати це завдання? 

Використовуючи конструкції ввічливого про-
хання, супроводжувані формулами люб’язності, 
мовець може розраховувати на безвідмовну зго-
ду співрозмовника. Проте, на жаль, не всі про-
хання мовця можуть задовільнитися. У зв’язку 
з цим можна було б виділити і систему конструк-
цій так званої „ввічливої відмови” співрозмовни-
ка. Здебільшого це вставні компоненти на жаль; 
на превеликий жаль; шкода, але…; даруйте, 
але…; вибачте, але…; мені дуже прикро, але… 

Серед етикетних висловлень прощання діє-
слівними є речення з предикатом прощай (про-
щайте). Слово прощай у „Словнику україн-
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ської мови” тлумачиться як прощальний вигук і 
формула прощання при розлученні, розставанні, 
а також наприкінці листа [12, т. VІІІ, с. 354]. 
Уживається „для вираження неминучості втрати, 
необхідності розлуки з ким-, чим-небудь (з від-
тінком наслідковості)” [12, т. VІІІ, с. 354]. 

Формула з компонентами прощай(те) пов’я-
зана з семантикою вибачення. У цій формулі 
присутній елемент прохання вибачити, проба-
чити комусь якусь провину чи, скоріше, турбо-
ту, клопоти тощо. Наприклад: [Маруся:] Тепер 
прощай. Прости мене, Кіндрате, що я душі 
твоєї не вгадала (В. Самійленко); [Варка:] Про-
щай тим часом (Пішла) (І. Карпенко-Карий); 
[Галя:] Ти сердишся? Прощай (В. Самійленко). 
Прощай як невідмінюване слово може суб-

стантивуватися, як-от: Одриваю шматочок ста-
рої газети… й пишу на коліні: „По дорозі у віч-
ність останнє прощай” (М. Коцюбинський); 
Сказав прощай, дівчинонько, на другую весну 
(Нар. пісня). 

У більшості випадків відтінку вибачення ці 
формули уже не мають, а вживаються як зви-
чайні етикетні висловлення прощання. Про це 
засвідчує вживання в одному реченні формул 
Прощайте і Простіть, перша з яких спеціалі-
зується на прощанні, а друга – на вибаченні. 
Наприклад: [Головка (дивиться на годинник):] 
Прощайте, добродію, і простіть… (Г. Цеглин-
ський); – Прощайте, мамо, і простіть… – Юля 
підібгала праву ногу і вигнула каблукатий чере-
вичок (Г. Тютюнник).  

Етикетні висловлення Прощай(те); Проща-
вай(те) за синтаксичною структурою є одно-
складними означено-особовими реченнями. Рідко 
це двоскладна структура із займенниковим під-
метом, як-от: – А ти прощавай! (Б. Нечерда). 

Подекуди присудок прощай (прощавай) вхо-
дить до сурядного ряду присудкових форм. 
Наприклад: – І прощавай та помолись за нас 
(А.Чайковський); – Прощавай і вчини… як лю-
дина (Ю. Мушкетик); – Прощай, прощай, моя 
мила, та не забудь за мене (Є. Ярошинська). 

Особливістю пов’язуватися з чітко окресле-
ним часом наступної зустрічі зумовлюється ви-
користання у реченнях з компонентом прощай 
відповідних обставинних темпоральних поши-
рювачів, як-от: [Хвиля:] Прощай, до трьох! 
(І. Карпенко-Карий); [Пилип:] Прощай до вечо-
ра (І. Карпенко-Карий); – Прощай же, мій лебе-
дику, до завтрього (Г.Квітка-Основ’яненко). 
Формула Прощавайте вживається як окреме 
етикетне висловлення із звертаннями і без них, 
рідко має поширювачі. Ми засвідчили фразео-
логізовані вирази Прощавайте на цім слові; 

Прощайте за сим словом, як-от: Прощавайте 
на цім слові (П. Капельгородський); А за сим 
словом прощайте! (Ю. Федькович). 

Групу етикетних висловлень із значенням 
прощання утворюють предикативні центри, вира-
жені наказовим способом дієслова з семанти-
кою руху, типу: йдіть (йди); їдьте (їдь); ру-
шайте (рушай); вирушайте (вирушай) та ін. 
Прощальні вирази Їдь у добрий час! Їдь у добру 
путь!, очевидно, є вихідними для еліптизованих 
етикетних висловлень У добру путь! У добрий 
час!, як-от: – Їдь у добрий час… (А.Чайков-
ський); – В добру путь! (В. Малик). 

Поширена дієслівна форма наказового спо-
собу і в етикетних висловленнях запрошення. 
Окрему групу запрошень, зокрема, становлять 
спонукальні конструкції з дієсловами руху у 
формі наказового способу (проходьте, приходь-
те, заходьте, зайдіть, увійдіть, завітайте). Як 
супроводжувальні до них можуть використову-
ватися вставні компоненти ввічливості будь ласка, 
будьте ласкаві. Наприклад: – Проходьте, будь 
ласка, – запросила і його Ольга (В. Врублев-
ська); [Харита (до Павленка):] Ідіть, будьте 
ласкаві, в хату… (Б. Грінченко).  

З метою ввічливого запрошення сісти вико-
ристовують конструкції з дієсловом у формі 
наказового способу сідай (сідайте), яке може 
супроводжуватися формулою ввічливості будь 
ласка у позиції вставного компонента, як-от: 
– Сідайте, будь ласка (О. Чорногуз); – Чого ж 
ви стоїте, Оресте Пилиповичу? – жваво питає 
Марійка. – Сідайте, будь ласка (В. Канівець). 

Іншу групу конструкцій, що вживаються 
в ролі запрошення до столу, складають дієслівні 
спонукальні речення з предикатами: їжте, пий-
те (випийте), закушуйте, снідайте, обійдай-
те, вечеряйте, частуйтеся, рідше покріпіться, 
призволяйтеся, дозволяйтесь, зволяйте, жи-
віться, не погребуйте, пережийте. Напри-
клад: – Прошу, їжте ягоди (І. Микитенко); – 
Вечеряйте на здоров’я… (І. Нечуй-Левицький); 
[Танасій:] Прошу, газди, покріпіться, частуй-
теся! (С. Воробкевич); – Павле Антоновичу! 
Дозволяйтесь, будьте ласкаві, їжте пиріжки! 
(І. Нечуй-Левицький); [Броніслав:] Панє брат-
ку, зволяй (дає йому чарку) (С. Воробкевич); – 
Живіться, будьте ласкаві, хоч цим…(І. Нечуй-
Левицький); – Будьте ласкаві, мої куми, та 
пережийте ще по одній (В. Стефаник); Не 
погребуйте чим Бог послав (З розм. мовлення). 

Чимало формул запрошення можна вважати 
етикетними висловленнями припрошування. Во-
ни супроводжуються фразеологізованими струк-
турами На здоров’я (На здоров’ячко); Чим Бог 
послав (Що Бог послав); Чим хата багата, 
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тим і раді. Наприклад: – Їжте. Їжте на здо-
ров’ячко (О. Чорногуз); [Красовська (поправляє 
все на столі):] …Чим Бог послав! (О. Пчілка). 

Поширені дієслівні спонукально-побажальні 
структури і серед етикетних висловлень поба-
жань. Семантика побажань є універсальною 
щодо системи етикетних конструкцій, вона є 
невід’ємним складником семантики привітань, 
прощань, віншувань, поздоровлень, благосло-
вення. А проте у практиці ввічливого контак-
тування натрапляємо на окремі побажальні фор-
мули, що функціонують незалежно від ситуації 
спілкування або у різних ситуаціях. 

Окрему групу конструкцій дієслівних ети-
кетних висловлень становлять спонукально-
побажальні конструкції з частками хай, нехай 
(діал. най, бодай). Наприклад: – Хай і тебе, 
батьку, не обминає щастя! (В. Канівець); – Хай 
довіку пани бояться тебе, батьку, більш хо-
лери! Нехай згинуть вони! (В. Канівець); – Най 
доля буде ласкавою з тобою, сину, – проше-
потіла мати (М. Івасюк).  

До дієслівних спонукально-побажальних ети-
кетних висловлень належать і ті, предикатив-
ний центр яких становить наказовий спосіб діє-
слова щастити. Наприклад: Сунувши чолові-
кові скручені трубкою проекти, вона поцілу-
вала його в щоку: – Щасти тобі! (О. Гончар); 
– Щасти і вам, мадонна!.. (М. Коцюбин-
ський); – Хай щастить, – побажала Тамара 
йому навздогін (О. Гончар). 

До даного типу етикетних висловлень нале-
жать і вислови у значенні непрямого вияву 
прихильності зі словом привітати, як-от: 
Привітай Аркадія. Гарна людина (М. Куліш); 
Привітайте од мене Вашу високоповажну, 
добру пані і діточок (М. Коцюбинський).  

Окрему групу становлять спонукально-по-
бажальні конструкції прихильності, предикатом 
яких є дієслово у формі наказового способу 
„Прийміть вітання (привітання, привіт)”, 
як-от: …Поклонися од мене нашим степам 
(М. Куліш); …Поклоніться од мене Ілії Івано-
вичу, Надежді Дмитрієвні і всьому дому вашому 
(Т. Шевченко); Поклоніться од мене старим 
Деркачам та задніпрянським горам (Т. Шевченко). 

Таким чином, у дієслівних побажально-спону-
кальних етикетних висловленнях вживають пре-
дикати: вибачення, люб’язності, прощання, запро-
шення; з предикатами у формі наказового спо-
собу функціонують етикетні висловлення: побажа-
ння-поздоровлення та віншування, благословення. 

Аналіз синтаксично-семантичних валантніс-
них характеристик дієслівних етикетних ви-
словлень спонукально-побажального типу, здійс-
нений нами, безперечно, не є вичерпним, але 
запропонований ракурс дослідження, на наш 
погляд, є перспективним для подальшого ви-
вчення виражальних і структурних можли-
востей українського синтаксису. 
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CПІВВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ 

МОДАЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ІРОНІЧНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ 
 

Питання про категорію модальності є хоч і 
часто аналізованим, та залишається дискусій-
ним, оскільки ще й досі однозначно не роз-
в’язаною можна вважати проблему обсягу та 
змісту модальних значень, а також способів їх 
вияву на різних мовних рівнях.  

Модальність є досить складним лінгвістич-
ним явищем. У мовознавстві усталилася думка, 
що „модальність – це граматична категорія, яка 
виражає відношення змісту висловлення до 
дійсності та оцінку цього відношення з боку 
того, хто говорить (або пише)” [6, с. 134-135]. 
Поняття модальності ускладнене наявністю спо-
ріднених з ним понять, нечіткість яких і зумо-
вила значні труднощі в дослідженні. 

Значний внесок у дослідження теорії мо-
дальності зробили такі мовознавці, як В. Адмоні, 
Ш. Баллі, В. Виноградов, І. Вихованець, Н. Гуй-
ванюк, А. Загнітко, Г. Золотова, Г. Колшанський, 
О. Мельничук, О. Пєшковський, В. Ткачук, Н. Шве-
дова, В. Шинкарук та ін.   

Модальність як загальну семантичну катего-
рію, що має лексико-граматичний характер, роз-
глядали Ш. Баллі, В. Виноградов. Вони вважали, 
що модальний зміст речення реалізується в усій 
його будові і не зумовлює будь-яких особли-
востей його структури. Зокрема, Ш. Баллі за-
значав, що „в будь-якому висловленні реалізу-
ється протиставлення об’єктивного змісту (дик-
туму) та індивідуальної оцінки висловлюваних 
фактів або відбиття позиції суб’єкта щодо пові-
домлюваного (модусу)” [2, с. 43-48]. Ш. Баллі 
визначає модальність як активну мисленнєву 
операцію, що твориться суб’єктом-мовцем над 
уявленням, яке мислиться в диктумі. На син-
таксичному рівні категорія модальності знахо-
дить своє відображення у теорії модусних зна-
чень (Ш. Баллі вводить цей термін на позначе-
ння модального суб’єкта та модального компо-
нента висловлення). 

На думку О. Пєшковського, категорія модаль-
ності виражає лишень одне відношення – від-
ношення мовця до того зв’язку, який встанов-
люється ним між змістом висловлення та дійс-
ністю, тобто „відношення  до відношення”. При 
такому підході модальність трактується як комп-
лексна і багатоаспектна категорія, яка активно 

взаємодіє з цілою системою інших функціо-
нально-семантичних категорій мови і тісно по-
в’язана з категоріями прагматичного рівня. З цих 
позицій у категорії модальності вбачають ві-
дображення складних взаємодій між чотирма 
факторами комунікації: мовцем, співбесідником, 
змістом висловлення та дійсністю [9, с. 367].  

На сучасному етапі порівняно часто поняття 
модальності розглядають у синтаксичному кон-
тексті. І. Вихованець відносить категорію модаль-
ності до реченнєвих категорій суб’єктивного 
семантико-синтаксичного спрямування [5, с. 62]. 
Розрізнення об’єктивної та суб’єктивної модаль-
ності, на думку дослідника, ґрунтується на виді-
ленні двох сфер значень у реченні: диктумної, 
що стосується інформації про світ та його пізна-
ння, і модусної, „яка містить інтерпретації су-
б’єктом думки об’єктивного змісту речення. 
Різноманітні оцінки мовця, його почуття, воле-
виявлення” [5, с. 117]. Дослідження модальності 
як синтаксичної категорії належить також Б. Хри-
чикову, який вважає „модальність функціонально-
граматичною категорією, зафіксованою струк-
турою речення” [13, с. 24].  

Модальність як категорію модусу розглядає 
В. Шинкарук. Науковець вважає поняття мо-
дусу ширшим і зазначає, що модальність як ка-
тегорія модусу „безпосередньо пов’язана з ви-
користанням речення в мовленнєвому акті. 
Вона прямо залежить від інтенції мовця і має 
прямий стосунок до прагматичного аспекту 
речення” [14, с. 20].  

В. Ткачук пов’язує поняття модальності з тео-
рією функціонально-семантичного поля, взявши 
за основу теоретичні положення російських мово-
знавців О. Бондарка [4], Є. Бєляєвої [3] та ін. 
Він вважає, що такий підхід не обмежує модаль-
ність конкретним мовним рівнем, не прив’язує 
до специфічної лексики і дозволяє членувати 
поле на конкретні модальності залежно від 
контексту, ситуації і под. На думку В. Ткачука, 
це дозволяє найповніше та узагальнено на одній 
теоретичній основі розглядати й лінгвістичні 
засоби, і способи вираження категорії суб’єк-
тивної модальності [12, с. 202]. Категорію оцін-
ки дослідник виводить саме з функціонально-
семантичного поля суб’єктивної модальності і 
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вважає її інтегрувальним семантичним компо-
нентом [12, с. 203]. Таким чином, категорія су-
б’єктивної модальності постає компонентом 
семантики, що містить у собі оцінку дійсності, 
висловлену мовцем. Ця оцінка репрезентована 
у висловленні в плані схвалення чи несхва-
лення (добре/погано та їх різних відтінків), ви-
ражається різнорівневими засобами мови і ви-
ступає, по суті, поліцентричним утворенням. 

План вираження категорії модальності зумов-
лює велику кількість її типів: об’єктивна та 
суб’єктивна, первинна та вторинна, зовнішньосин-
таксична та внутрішньосинтаксична.  

Поділ модальності на cуб’єктивну та об’єк-
тивну зумовлений розмежуванням відношень 
мовця до повідомлюваного та повідомлюваного 
до дійсності. Зазвичай ті „модальні значення, 
якими виражається відношення змісту вислов-
лення до дійсності, становлять первинну”, або 
об’єктивну модальність речення [6, с. 135]. 
Суб’єктивна модальність виражає відношення 
мовця до висловленого.   

Питання класифікації складників категорії 
суб’єктивної модальності виокремилося в україн-
ському мовознавстві в окрему проблему. Так, 
дослідниця Є. Старикова виділяє три рівні 
актуалізації модальних значень. На першому 
рівні спостерігається реалізація модальних зна-
чень констатації, питання, спонукання за допо-
могою морфологічних засобів та інтонації. Дру-
гий рівень утворюється мовленнєвими актами з 
різною іллокутивною спрямованістю, які здійс-
нюються за допомогою стверджень, питань або 
спонукальних речень. Третій рівень містить 
експлікацію ставлення мовця до висловленого з 
огляду на реальність / ірреальність, можливість, 
необхідність, оцінку [11, с. 45-52].  

Т. Космеда, узагальнивши положення  щодо 
рівнів актуалізації модальних значень, виділила 
ширший комплекс взаємопов’язаних мовних 
значень, які є складовими категорії суб’єктив-
ної модальності. До цього комплексу вона зара-
ховує: 1) оцінку мовцем змісту висловлювання 
з огляду на реальність / нереальність; 2) оцінку 
мовцем змісту висловлювання з огляду на мож-
ливість / неможливість, необхідність, бажання; 
3) оцінку мовцем змісту висловлювання з огля-
ду на вірогідність / невірогідність; 4) налашто-
ваність мовця на мету; 5) ствердження або за-
перечення висловлювання мовцем; 6) емоційна 
і якісна оцінка мовцем змісту висловлювання 
[7, с. 279].  

В. Шинкарук виділяє п’ять типів значень 
суб’єктивної модальності, які мають різнома-
нітні (лексичні, граматичні, інтонаційні) засо-
би. Серед них: оцінка мовцем змісту речення з 

погляду реальності/ірреальності; оцінка ситуа-
ції, що відтворена в реченні з погляду можли-
вості, необхідності чи бажаності; оцінка мов-
цем ступеня його впевненості в достовірності 
повідомленого; комунікативна функція речення 
(поділ на розповідні, спонукальні, питальні та 
бажальні); значення ствердження/заперечення, 
що відображають характеристику стосунків між 
мовцем та предметом мовлення [14, с. 28-29].  

Питання про засоби вираження суб’єктивної 
модальності в реченні також неодноразово ста-
вало предметом досліджень. Так, у лінгвістич-
ному енциклопедичному словнику за редакцією 
В. Ярцевої зазначається, що суб’єктивна модаль-
ність охоплює всю гаму реально існуючих у мо-
ві різноманітних способів кваліфікації повідом-
люваного, які реалізуються:  

1) спеціальним лексико-граматичним класом 
слів, а також функціонально близькими до них 
словосполученнями та реченнями; ці засоби, як 
правило, займають у складі висловлення син-
таксично автономну позицію і функціонують 
у ролі вставних одиниць;  

2) введенням модальних часток, наприклад, 
для висловлення невпевненості – ніби, перед-
бачуваності – хіба що, здивування – ну і тощо;  

3) за допомогою вигуків: ох, ой-ой та ін.;  
4) спеціальними інтонаційними засобами для 

акцентування подиву, сумніву, впевненості, не-
довіри, протесту, іронії та інших емоційно-
експресивних відтінків суб’єктивного ставле-
ння до повідомлюваного;  

5) за допомогою порядку слів, наприклад, 
винесенням головного члена речення на поча-
ток для висловлення негативного ставлення, іро-
нічного заперечення (Буде він тебе слухати!);  

6) спеціальними конструкціями – спеціалі-
зованою структурною схемою побудови його 
компонентів, наприклад, структурами на зразок: 
Ні щоб почекати! (для вираження жалю з при-
воду чого-небудь нездійсненого) [8, с. 303-304].  

В обсяг модальності входять значення, які 
виражають раціональне чи емоційне ставлення 
мовця до навколишньої дійсності. Емоційно-
експресивна, в тому числі й іронічна оцінка, 
яку мотивує мовець, належить до модальної 
семантики. Це дає підстави  виділяти авторську 
іронічну модальність в окремий тип суб’єктив-
ної модальності, оскільки вона відображає су-
б’єктивне ставлення мовця (виражене, щоправда, 
приховано) до змісту повідомлюваного, тобто 
характеризує мову з боку комунікативної та 
прагматичної функцій. 

Про виокремлення іронічної модальності з 
комплексу суб’єктивно-оцінних значень писала 
у своїх працях С. Походня, мотивуючи прина-
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лежність іронічної модальності до сфери емо-
ційно-експресивної оцінки. Це дало їй можли-
вість „визначити механізм створення іронії на 
лексичному, синтаксичному та текстовому рів-
нях, показати особливості переходу від суб’єк-
тивно-оцінної модальності фразового порядку 
до текстової” [10, с. 9]. 

Іронічна модальність – це вияв імпліцитної 
суб’єктивної модальності, яка виражає автор-
ську аксіологічну позицію, протилежну до узуаль-
ного значення.  

Основним принципом створення авторської 
іронічної модальності виступає значеннєва не-
відповідність, що є результатом асиметричного 
використання мовної одиниці. Роль автора у 
творенні конкретного висловлення (у нашому 
випадку – іронічного висловлення), як і роль 
людського фактора в структуруванні тексту 
зв’язного мовлення взагалі, надзвичайно велика, 
адже автор своє ставлення до дійсності виражає 
через власне „я”, збагачуючи висловлення 
художньо-естетичним баченням [1, с. 132]. 

Носієм іронічної модальності в мовленні є 
іронічне висловлення, за допомогою якого реа-
лізується задум мовця досягнути іронічного 
ефекту, результативно вплинувши при цьому 
на співрозмовника.  

Іронічне висловлення – це наділена особ-
ливою авторською іронічною модальністю мовна 
одиниця, яка на рівні мікроконтексту (простого 
чи складного речення) побудована на антифра-
зисних відношеннях і передає імпліцитно вира-
жену авторську, в основному негативну, оцінку 
предмета мовлення. Паралельним до терміна 
іронічне висловлення у нашому дослідженні є 
використання терміна антифразисне вислов-
лення.  Наприклад: Бо (ми – українці. – Ю.П.) 
ніяк собі диктатуру не встановимо, – додає, 
криво посміхнувшись, Судар. – Яку не примі-
ряєм, все не підходить: і та муляє, і та тісна 
(О. Гончар). Наведене висловлення містить оці-
нну характеристику предмета мовлення. Ало-
гізм, що лежить в основі іронічного значення, 
зосереджений у зіставленні поняття встановле-
ння диктатури стосовно самого автора вислов-
лення (диктатуру ніхто собі ніколи не встанов-
лює) та пропозиції її приміряти, внаслідок чого 
вона муляє і тісна. Цією фразою мовець імплі-
цитно висловив іронічне ставлення до поняття 
диктатури як такої, вклавши у висловлення 
авторську суб’єктивну іронічну модальність.       

Іронічна авторська оцінка, виражена імплі-
цитно через створення іронічного контексту ви-
словлення, може бути спрямована на різнома-
нітні предмети, явища дійсності, а переважно на: 

• особу, про яку мовиться, її поведінку, окре-
мі риси: …Він став одним і достойним носієм 

прізвища Безтурботний. Терпіння в неробстві 
Безтурботний мав просто легендарне (П. За-
гребельний); Отже, я не помилився, ви, Грак, 
далеко підете. Таких зупиняють тільки слід-
чі органи (О. Чорногуз);  

• заняття, професію, інтереси особи: Іван 
Безтурботний уже років зо два пробував всту-
пити до інституту, їздив туди й сюди, здавав і 
перездавав, але без видимих успіхів, щоразу по-
вертався додому, не дуже рвався до роботи в 
колгоспі, а все придивлявся, де б знайти таке 
місце, щоб питали, як з дурного, а платили, 
як розумному (П.Загребельний); – Ах, я забув, 
що тут поет! – іронізує Ромця. Одначе, не 
заздрю тобі, о великий, нікому не відомий 
поете Зачіплянки! Не заздрю, бо передчуваю: 
не тільки лаври ждуть тебе на твоєму шляху. 
Історія вчить, що попереду лаврів частенько 
іде добрячий бук, шпіцрутен іде! (О. Гончар); 

• конкретні дії героїв, їх вчинки: Кирикові 
довелося закінчувати вечірню школу, бо денна 
засліплювала своєю блискавичною програмою, 
а у вечірню його взяли „для плану”, а випус-
тили „для галочки” (О.Чорногуз);  

• зміст сказаного співрозмовником: – Я того 
вечора зустріла, як я думала, справжню лю-
дину. Композитор, віртуоз… – Композитор 
Берліоз із ресторану „Дубки”, – прокоменту-
вав Сідалковський (О. Чорногуз); – Хто вам, 
Кириле Гавриловичу, квіти подарував? – навмис-
не запитували фіндіпошівці… – Хіба ж про це 
питають? У кожної людини є свій маленький 
інтим… Одна дівчина закохалася. Дев’ятнад-
цять років… – У вас, Кириле Гавриловичу? – У ме-
не, – не вловлюючи підступу й лихої іронії, чис-
тосердечно довірявся Кнюх. – Порадьте, що мені 
робити? – Удочеріть її! – охоче радив Сідалков-
ський. – На старість як знайдете (О. Чорногуз);  

• логіку міркувань конкретної особи: – 
Який Бебі інтелігентний! Страх! А як він грає, 
як тільки він грає! Учора виконував „Танок 
маленьких лебедів” Глінки. Казково! А також 
„При людях листя” Штрауса. – Ліста! – 
поправив. – Я й кажу, листя… (О. Чорногуз). 
Йдеться про жінку, яка начебто є великою ша-
нувальницею класичної музики;  

• окремі події, явища тощо: Третьої днини, 
вранці-рано, дивлюся на землицю, а там пара-
да, що аж га! Се, бач, віддавали мені послідню 
прислугу (С. Яричевський); Випадки переселення 
цілих сіл належать до явищ нещоденних. Селяни-
нові ніколи ніхто не будував. Навіть рідна держа-
ва залюбки надає йому змогу виявити в цій галузі 
діяльності все вміння і енергію (П. Загребельний); 

• самого мовця (йдеться про самоіронію): 
Можливо, що під вікном я чимось скидався на 
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Ромео, але мені у ці хвилини було не до Джульєтти 
(О. Чорногуз); – Але ви аристократичного ро-
ду? – Так. Рід є, а от напис загубився, – не без 
іронії відповів Сідалковський (О. Чорногуз); Сі-
далковський страшенно полюбляв видавати се-
бе не за того, ким був насправді,  за того, ким в 
тому чи іншому випадку його сприймали ото-
чуючі, підганяючи під свій уявний стандарт. 
– Жертва стандарту, – казав він сам про себе. 
– Уявне сприймають за дійсне (О. Чорногуз); 
Ми дуже хлібосольні. Тому й сидимо без хліба 
(Є. Дудар). 

Явище самоіронії цікаве у плані вираження 
його специфічними мовними засобами: напри-
клад, коли мовець говорить про себе самого, але 
для створення іронічного ефекту називає себе 
займенником у першій особі множини, наприклад: 
Звичайно. Наша високість вас зрозуміли (Розм.).  

Іронічна модальність притаманна усім вислов-
ленням, які використовуються для створення 
відповідного ефекту в мовленні. Імпліцитність 
передачі інформації при цьому є обов’язковою 
складовою авторської аксіологічної позиції.  

Отож, як відомо, типи зв’язків, які виника-
ють між мовним знаком та довкіллям (сфера 
семантики), власне між мовними знаками (сфе-
ра синтактики), між знаком і поняттям (сфера 
синтагматики), між знаком і людиною (сфера 

прагматики) пов’язані з категорією модаль-
ності. Відтак, усю систему засобів, призначе-
них і здатних виражати палітру модальних зна-
чень, а з-поміж них і виділене нами іронічне 
модальне значення, можна зорієнтувати на усі 
перелічені сфери. Це підтверджує думки з при-
воду того, що іронія як вияв аксіологічного 
сприйняття дійсності тісно пов’язана з катего-
рією суб’єктивної авторської модальності. Спів-
існування суб’єктивного та об’єктивного фак-
торів в іронії створює відповідний концепт зі-
ставлення індивідуально авторського з об’єк-
тивним (істинним), що містить іронічне вислов-
лення. Іронічна модальність – це модальність 
специфічна. При всьому розмаїтті позитивно- 
та негативно-оцінних суб’єктивно-модальних зна-
чень (любов, захоплення, осуд, відраза, злість 
та ін.) тільки іронічне висловлення є носієм 
прихованої модальності, яку використовують у 
мовленні для підкреслення авторської іронічно-
оцінної позиції. З огляду на це, перспективним 
напрямком дослідження вважаємо подальший 
аналіз засобів вираження іронічної модальності 
на різних мовних рівнях, а також виявлення 
співвідношення об’єктивного та суб’єктивного, 
авторського, ставлення до зображуваного в ме-
жах речення і тексту. 
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CORRELATION OF SUBJECTIVE AND OBJECTIVE MODALITY  

IN STRUCTURE OF IRONICAL UTTERANCE 
 

A new approach to the problem of the irony in a linguistic aspect is suggested in the paper. The 
definition of ironical phrase as a syntactical structure and some it’s axiological parameters, appraisal 
disposition of irony modality in the semantic structure of the sentence are described in the state. 
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СИНТАКСИЧНО НЕПОДІЛЬНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

З КОМПЛЕТИВНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ 
 

З-поміж багатьох актуальних проблем сучас-
ного синтаксису вирізняються проблеми рольо-
вої специфіки номінативних одиниць, які в 
процесі мовленнєвої діяльності виконують свої 
прямі функції позначення. Крім однослівних 
найменувань, серед номінативних значень ви-
різняються сполученнєві найменування на по-
значення фрагментів та ситуацій дійсності у 
формі речень, а також їх поєднань (текстових 
одиниць). Це особливі семантико-синтаксичні 
єдності, пов’язані синтаксичним позиційно зу-
мовленим зв’язком (стійкої позиційної зв’яза-
ності). Вони утворюються з повнозначних час-
тин мови, один з компонентів яких має послаб-
лену номінативність, яка доповнюється іншим 
компонентом. Неабияке значення для утворення 
синтаксично неподільних словосполучень має час-
тиномовна приналежність слів послабленої номі-
нативності та їх ономасіологічні характеристики. 

Уперше запропонувала виділити інформа-
тивно недостатні слова (слова з послабленою 
номінативністю) в окремий клас Н. Л. Іваницька, 
розробивши критерії семантичної диференціа-
ції в межах повнозначних частин мови. Дослід-
ниця виділила клас інформативно недостатніх 
слів на підставі їхньої постійної сполучуваності 
з тими самими морфологічними формами за-
лежних компонентів у словосполученнях, що по-
служило підставою кваліфікувати їх як струк-
турний елемент аналітичної будови [1]. Н. Л. Іва-
ницька досить повно проаналізувала групу діє-
слів „відкритої релятивної семантики”, виді-
лила п’ять типів повнозначних слів, що мають 
неоднаковий ступінь „обов’язковості й регуляр-
ності вживання однотипних форм у залежній 
словоформі” [1, с. 99]. „Максимально семантично 
збідненими”, що займають крайній полюс на 
осі „семантично достатні – семантично недо-
статні слова”, Н. Л. Іваницька вважає інформа-
тивно недостатні і синсемантичні слова [2, с. 40]. 

Функціонально-семантичній типології інфор-
мативно недостатніх слів як окремого класу 
лексики сучасної української мови (іменників, 
дієслів, займенників, числівників, прикметни-
ків, прислівників) присвячене дисертаційне дослід-
ження Л. М. Коваль [3]. Йдучи за Н. Л. Іваниць-

кою, дослідниця вмотивувала доцільність ви-
окремлення групи лексики з послабленою се-
мантикою, проаналізувала семантичну струк-
туру інформативно недостатніх слів і, що над-
звичайно важливо, обґрунтувала здатність та-
ких лексем впливати на формально-граматичну 
структуру речення, зокрема зумовлювати аналі-
тизм його формально-граматичних компонен-
тів. І хоч поділ лексем на інформативно достат-
ні й інформативно недостатні є до певної міри 
умовним, оскільки те саме слово у різних зна-
ченнях може вступати у відношення як обо-
в’язкової сполучуваності, так і факультативної, 
заслуговує на увагу виокремлення груп інфор-
мативно недостатніх слів, що реалізують свою 
семантику здебільшого у сполученні з іншими 
словами – поширювачами [2, с. 40]. 

Метою нашого дослідження є виокремлення 
типів синтаксично неподільних словосполучень 
з комплетивними відношеннями в сучасній 
українській мові. Серед аналітичних конструк-
цій, що виконують синтаксичну функцію од-
ного члена речення, помітну групу становлять 
сполучення з комплетивними (доповнюваль-
ними) відношення. Вони як окремий різновид 
граматичних значень синтаксичного словоспо-
лучення ґрунтуються на основі синсемантич-
ності головного компонента, що має не пред-
метну, а кількісну семантику (кількості, міри, 
сукупності, типу два, двоє, літр, грудка тощо). 
Безперечно у цьому випадку нерозкладні слово-
сполучення реалізують неоднаково комплетив-
ну семантику, яка залежить від лексико-грама-
тичних характеристик слів, що утворюють син-
таксично-нерозкладні словосполучення. Синтак-
сично неподільні словосполучення з кількісним 
значенням є одним із основних типів нерозклад-
них компонентів з комплетивними відношеннями.  

Кількісні параметри семантики нерозклад-
них іменникових словосполучень пов’язані з 
поняттям власне кількості, збірності та міри. 
Зокрема значення власне кількості виражають 
числівники, а також деякі іменники з відтінком 
міри, кількості (типу десяток, сотня і под.); 
значення збірності виражають іменники: група, 
юрба, зграя, табун, рій, отара, гурт, стадо, 
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ватага, колектив, делегація та ін. Основне пред-
метне значення у нерозкладних словосполуче-
ннях з комплетивними відношеннями виражає 
іменник у родовому відмінку, а головний ком-
понент синтаксично неподільного словосполу-
чення – кількісну ознаку, як-от: Обабіч на схи-
лах гір розсипалися отари кіз та овець (О. Гон-
чар). Під дверима регіт, галас, і в хату разом з 
холодом суне ватага хлопців (С. Васильченко). 

Близькими до кількісно-іменних словоспо-
лучень з числівниковим компонентом є іменні 
словосполучення, в яких головне слово – іме-
нник виражає значення сукупності, міри чи об-
сягу, типу: десяток, сотня, трійка, п’ятірка і под. 

До синтаксично неподільних словосполучень 
з кількісним значенням належать: 1) поєднання 
відчислівникових іменників з іменниками у  ро-
довому відмінку; 2) словосполучення з іменни-
ками на позначення конкретної чи приблизної 
міри та іменниками в родовому відмінку; 
3) словосполучення з синсемантичними іменни-
ками з загальним значенням надмірно великої 
кількості чи надзвичайно малої кількості та 
іменниками в родовому відмінку; 4) сполуче-
ння іменників, що мають значення сукупності 
живих істот, з іменниками у родовому від-
мінку; 5) сполучення іменників, яким властива 
сема сукупності на позначення невизначеної 
кількості предметів, з іменниками у родовому 
відмінку; 6) словосполучення з іменниками, що 
мають значення міри (кількісного об’єму за фор-
мою предмета) та іменниками у родовому від-
мінку; 7) сполучення іменників із квантитатив-
ним значенням на позначення адміністративних 
одиниць, об’єднаних у певну сукупність, та 
іменниками у родовому відмінку. 

1. Поєднання відчислівникових іменників 
з іменниками у родовому відмінку 

До таких словосполучень належать поєдна-
ння відчислівникових іменників, що мають кіль-
кісне значення, з іменниками, типу: трійка ко-
ней, десяток людей, п’ятірка плотарів, сотня 
очей і под. Словосполучення з кількісними іме-
нниками, утвореними від кількісних числівни-
ків (типу десяток, сотня), рідко означають точ-
но визначене число предметів чи осіб.  

Іменник „десяток” є „одиницею рахунку од-
накових або однотипних предметів, явищ і т.ін., 
що дорівнює десяти” [СУМ, ІІ, 257]. Напр.: 
десяток яєць, десяток гусей, десяток кращих 
спортсменів і под. У синтаксично неподільних 
словосполученнях фіксуємо частіше вживання 
цього іменника у множині на позначення не 
точної кількості, а великої кількості кого- чи 
чого-небудь. Напр.: Десятки людей зібралися 

на майдані. Майнули в повітрі десятки крил – і 
голубина зграя знялася в блакить (О. Довженко).  

Одиницею рахунку однакових або однотип-
них предметів, явищ і т. ін., що дорівнює ста, є 
іменник сотня (рідше розм. сотка). Напр.: Маю 
сотку грошей (Розм.). У множині іменники 
сотня (сотка) виражають дуже велику кількість 
кого- чого-небудь. Напр.:  Сотні очей пристрасно 
стежили за цим героїчним переходом танків по 
дну чужої ріки (О. Гончар). О прийми мою душу 
роздерту, Як уривки плакатів під сотнями й 
сотнями ніг (О. Забужко). ... І сотня тисяч 
відьм помчить на Лису гору (О. Забужко). То-
локою бігли та перехрещувалися сотки ледве 
[ледве] видних стежечок (І. Франко).  

На відміну від іменників десяток (десятки), 
сотня (сотка), іменник п’ятірка може означати 
точну кількість – „групу з п’яти чоловік, тва-
рин, предметів” [СУМ, УІІІ, 423]. Наприклад: 
Тарас дав знак першій п’ятірці запорожців 
(О. Довженко).    

Те саме значення характерне і для іменника 
трійка, що сполучається з родовим відмінком, 
утворюючи синтаксично неподільне словоспо-
лучення з кількісним значенням, наприклад: 
Прикрашена квітами й дзвінками, трійка коней 
птицею мчала (А. Головко).  

2. Словосполучення з іменниками на по-
значення конкретної чи приблизної міри та 
іменниками в родовому відмінку 

Цей тип словосполучень формують іменни-
ки, що утворюють систему мір довжини, ваги 
чи об’єму чогось: метр, кубометр, кілометр, 
грам, міліграм, кілограм, літр, декалітр, цент-
нер, тонна, літр, гектар, лікоть (старовинна 
міра довжини, приблизно в півметра), пуд, око 
(одиниця ваги, що приблизно дорівнює 1,2 кг.), 
десятина, чверть, четвертина, копа (одиниця 
лічби, що дорівнює 60), пасмо (певна кількість 
ниток, прядива), фунт (міра ваги, що дорівнює 
409,5 г), корець, половина, третина, морг (міра 
землі, що дорівнює 0,56 га), півміток (міра пря-
жі, що дорівнює половині мітка, тобто 20-30 пас-
мам), міток, мірка та ін., яким властива  обо-
в’язкова сполучуваність з іменниками зі значе-
нням речовини, матеріалу, продуктів харчува-
ння, певної площі тощо. Наприклад: Кожний літр 
молока і центнер пшениці потрібно облікову-
вати, щоб держава стала багатою (З газети). 

У сполученні з іменниками – назвами конкрет-
них предметів чи речовин вони утворюють 
нерозкладні словосполучення типу: кілограм 
яблук, кіло картоплі, літр молока, гектар поля, 
лікоть полотна, пуд пшениці, метр ситцю, кіло-
метр віддалі, десяток учнів, десятина землі, 
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чверть заробленого, четвертина доходів, копа 
яєць, мірка зерна, пасмо ниток, чисниця пряжі, 
півміток пряжі, корець муки, фунт горошку. 
Наприклад: На площі в кілька гектарів білий і 
прозорий виноград звисає важкими гронами до 
самої землі (О. Гончар). ...Ділилися садом, полями, 
городом. Дерлися за кожне дерево, за кожну 
п’ядь землі (У. Самчук). – Знаєте, Василь Івано-
вич! – крикнув Охрім услід монопольщикові, –
коли б довелося нам ділити ваші 90 десятинок 
землі, то може б таки поділили по своїй, по 
мужицькій, арифметиці (С. Васильченко). 

Серед іменникових назв зі значенням міри в 
сучасній українській мові збережено й окремі 
залишки архаїчних (давно існуючих в народі) 
систем лічби, як-от: мірка (народно-побутова 
одиниця об’єму сипких речовин місткістю від 
16 до 25 кг.), пасмо, око, лікоть, фунт, пуд, 
корець, копа, чисниця, півміток, морг, міток, 
осьмуха (восьмуха), сажень та ін., які мають 
„сконкретизоване предметне значення, оскільки 
вони називають предмети, що використову-
ються для кількісних обчислень” [176, с. 129]. 
У наведених лексемах числові значення виступа-
ють додатковими, що накладаються на значе-
ння предметності. Наприклад: ...В самій Родні 
була біда. У двох колодязях, викопаних біля 
південної стіни, за ніч збиралось на лікоть-два 
води, у день – і того менше (С. Скляренко). 
Прядиво на Полтавщині міряли на чисниці. Вона 
має три нитки. 10 чисниць становили пасмо 
(30 ниток). 10 пасом звались десятком, 20 – пів-
мітком (3 чисниці). ... Та не забудь вхопити з 
фунт зеленого горошку (І. Нечуй-Левицький). 
В коморі залишилось півкорця пшениці (В. Гжиць-
кий). Вже добирається старшина  до Скибиної 
нивки. От і сторожились за десять рублів гро-
шей і за восьмуху горілки (Г. Квітка-Основ’я-
ненко). Неподалець, сажнів за п’ятнадцять, 
кучугуром здіймалась і сама прорвана гребля 
(А. Любченко); 

3. Словосполучення з синсемантичними 
іменниками з загальним значенням надмірно 
великої кількості чи надзвичайно малої кіль-
кості та іменниками в родовому відмінку, як-от: 
море, океан, тьма, ліс, хмара, лавина, маса, куча, 
купа, купка, доля, злива, потік, крапля, крап-
лина, клаптик, уламок, шмат, ковток, кавалок, 
жменя, жменька (жмінька), кусок, кусень, кус-
ник, кулак, кулачок, дещиця, частка, частина, 
крихта, щіпка, решта, дрібок  та ін.  

Ці інформативно недостатні іменники набули 
виразної квалітативної семантики в результаті 
метафоричного переосмислення. Сполучаючись 
з іменниками конкретного чи абстрактного зна-

чення в родовому відмінку, вони утворюють 
синтаксично неподільні словосполучення зі зна-
ченням великої (подекуди надмірної) кількості 
на зразок: море справ, океан турбот, тьма ро-
боти, ліс рук, хмара ворогів, лавина гніву, купа 
справ, купка зошитів, купа скель, маса дітвори, 
злива оплесків  і под., або ж невеликої кількості 
(надмірно малої) краплина щастя, ковток по-
вітря. Сполуки з іменники жменька друзів, 
дрібок солі, кулак зерна, кулачок муки, крихта 
хліба, окраєць паляниці, грудка землі, крихта 
землі мають значення об’єму, що відповідає 
семантиці іменника. 

Іменник „купа” означає „велику кількість чого-
небудь складеного, зсипаного горою в одному 
місці” [СУМ, ІУ, с.400]. Наприклад: По всій улиці 
коло кожного двора лежали купи соломи та 
стриміли кулі (І. Нечуй-Левицький). Спить міс-
течко, як купа чорних скель... (М. Коцюбинський).  

Іменник „злива” у переносному значенні та-
кож вживається для позначення „великої кіль-
кості чого-небудь такого, що падає, сиплеться 
і т.ін. безперервним потоком” [СУМ, ІІІ, 589]. 
Винищувачі ніби змагалися між собою... полива-
ючи ворога зливою куль (З часопису). Аж здри-
гається землянка від його несамовитої грюкоти, 
від зливи проклять, що вилітають з амбра-
зури (О. Гончар). Високі істеричні ноти почи-
нають з’являтися в цій зливі сміху (В. Собчук). 
Подібне значення виявляємо і в іменнику „обвал”: 
І знову злива слів, Обвал звинувачень (О. Гончар).  

Іменник „хмара” у переносному значенні 
позначає „велику кількість, безліч, масу кого-, 
чого-небудь” [СУМ, ХІ, 93]: Ціла хмара довгих 
стрічок посипалась з стіни на плечі, на груди, 
на руки (І. Нечуй-Левицький). З гори аж до 
греблі суне поволі хмара народу (М. Коцюбин-
ський). Сильний шум валить воздухом. Валить 
з Рунга і Мазури, як хмари птахів, а вітер роз-
носить його (О. Кобилянська). Цегляно-червоні 
комини предивної великості знімалися з землі і 
викидали чорні хмари диму  під небозвід (О. Ко-
билянська). Зі значенням „суцільної маси” іме-
нник „хмара” сполучається з іменниками, що 
означають „клуби летючих частинок”: Хмара 
куряви з-під борін засипала його сивий чупер на 
голові і на грудях (В. Стефаник).  

Іменник „море” у переносному значенні так 
само означає „велику кількість чогось” [СУМ, 
ІV, 802] і поєднується з іменниками конкретної 
чи абстрактної семантики: О матері! І ви, дів-
чата, і ви, мужі!.. Ви, що виросли серед без-
країх ланів, залитих морем хліба, залитих піс-
нею і залитих потом (У. Самчук). Червоніло 
ціле море колосків пшениці (М. Коцюбин-
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ський). Улас, присівши на сундуці, з острахом 
вглядався у море вогнів, що мерехтіли на 
горизонті (Г. Тютюнник). Ярмарок шумів і гув, 
як буйна земна діброва. Море сміху, море гомону-
гумору (С. Васильчеко). Це ж значення має і 
іменник „маса”, що означає безліч предметів 
або „велику сукупність людей” [СУМ, ІV, 636]. 
Наприклад: Навколо трибуни маса дітвори, 
вдягненої як попало (О. Довженко). Я хочу сил 
повсталого титана, щоб оспівать нестримну 
волю мас (В. Сосюра). Такої маси квіток, як 
там по дорозі з гори, я ще зроду не бачила 
(Леся Українка).  

Іменник „лавина” у переносному вживанні 
має квантитативне значення „великої кількості, 
сукупності кого-, чого-небудь, що нестримно 
рухається суцільною масою” [СУМ, ІV, 429]. 
Наприклад: Дядьки чекають перваку. Перші з 
останніх, яких не розтрощив фронт, які загусли, 
закам’яніли, злилися всі в лавину вулканічного 
вибуху гніву, обурення і нечуваної мерзоти (У. Сам-
чук). Бренькнули ті ноти й покотились разом вниз, 
зростаючи в лавину звуків (М. Коцюбинський);  

4. Сполучення іменників, що мають значе-
ння сукупності істот, з іменниками у родо-
вому відмінку 

Виділяємо іменники типу валка, ватага, вер-
виця, вервечка, горстка (горсточка), громада 
(громадка), група, гурт, гурток, загін, зграя, 
кагал, клас,  колона, коло, натовп,  орава, ота-
ра, пара, пачка, полк, рій, рота, ряд, союз, спілка, 
стадо, стая, стайка, сніп, табун, табунець, 
череда, юрба, юрма та ін., які утворюють нероз-
кладні словосполучення: пара коней, табун овець, 
череда корів, зграя птахів, група учнів, горстка 
друзів, гурт молодиків, рій бджіл, ключ журав-
лів, юрба малюків, стая (стайка) горобців, спіл-
ка журналістів та ін. 

Іменникам цієї групи характерне значення 
„сукупності, цілісності, об’єднання” предметів 
чи осіб, тому вони доповнюються родовим від-
мінком, який називає ці предмети чи особи. На-
приклад, іменник „валка” означає „окрему групу 
підвід з вантажем, що перевозяться кудись” або 
„групу людей, підвід, машин і т. ін., які руха-
ються одне за одиним або стоять в одному ря-
ду” [СУМ, І, 285]. Наприклад: …Зрідка стиха 
підходить скорий. Тоді вливається нова валка 
людей (І. Багряний). 

Іменник „ватага” означає „велику групу лю-
дей, юрбу, товариство” [СУМ, І, 296], хоч може 
вживатися щодо іменників і в переносному зна-
ченні, як-от: Неба півколо та жовтий шкіль-
ного городу ромбоїд, пліт із широких делин, 
кілька зелених смерек, с’юксів ватага малих і 

завзятів розігріта  бої, тінь уподовж деревин, 
від баркана впоперек (Б.-І. Антонич). 

Синонімічними є іменники група, гурт 
(гурток – невеликий гурт), громада, громадка, 
що поєднуються з іменниками – назвами осіб. 
Наприклад: Група неокласиків – організаційно 
неоформлена, напрямкові група письменників, ку-
ди входили визначні майстри слова (І. Багря-
ний). ...Ледь повернув на ширшу вуличку, на-
штовхнувся на гурт жінок та бабусь (Ю. Зба-
нацький). Осторонь сидів на колодках під вер-
бами гурток дівчат і хлопців (Олена Пчілка). 
За молодицями видно було громаду чоловіків, 
старих і середніх, і лиш тільки один Йоч Галчан 
зашився поміж жінок та щось жваво балакав 
(М. Коцюбинський). Вийшли за ворота і спіт-
калися на вулиці з громадкою хлопців, що прос-
тували теж до волості... (Леся Українка).   

На значну кількість чи сукупність кого-, чого-
небудь також вказує і іменник юрма, що в основ-
ному сполучається з іменниками народ, люди, 
утворюючи аналітичні сполуки типу юрма на-
роду, юрма людей. Наприклад: Колись ярмарки 
в Косопіллі славились на всю округу, а тоді, в 
сорок шостому, сумно було дивитись на чорні 
юрми людей, замучених війною і горем (М. За-
рудний). Паралельно зі словом юрма фіксуємо і 
форму гурма та юрба: На подвір’ї стояла гурма 
людей (В. Стефаник). ...І байдужа, як їх об’єк-
тиви, проходить туристів юрба (О. Забужко)  

Іменник „зграя” означає „групу птахів, тва-
рин, риб і т. ін., які тримаються разом” [СУМ, 
ІІІ, 523]. Наприклад: ...Ви зникнете від нас, мов 
зграя вільних птиць (О. Теліга). На дзвіниці 
воркують зграї голубів (У. Самчук). У перенос-
ному значенні (із відтінком зневажливості) мо-
же поднуватися і з назвами людей, як-от: На 
бистрому Дунаї полягли фашистські зграї 
(Нар. тв.), тобто // зграї фашистів. 

Іменник „коло” у переносному значенні озна-
чає „сукупність, групу людей, об’єднаних якими-
небудь інтересами” [СУМ, ІV, 227]. Наприклад: 
... Були проголошені тости за тісним столом у 
колі друзів в офіцерській їдальні (Н. Рибак). А 
також іменник коло позначає і певну сукупність 
предметів чи понять (коло інтересів, коло понять, 
коло зацікавлень тощо). Наприклад: Народни-
цтво – центральний термін української інте-
лектуальної історії, політики й культури – міс-
тить в собі широке коло понять (С. Павличко).  

Іменник „колона” має з-поміж значень і таке: 
„група людей чи предметів (тракторів, танків 
і т.ін.), які розміщені або рухаються витягну-
тою лінією, ряд за рядом” [СУМ, ІV, 230]. На-
приклад: Довга колона машин мчала великим 
шляхом (В. Собчук). 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 283

Іменник „орава” належить до розмовної лек-
сики і означає „великий гурт людей, юрбу, 
натовп” [СУМ, V, 736]. Наприклад: Ціла орава 
кінних стражників гасала по ярмарку (А. Го-
ловко). О, Йосипе! – не так, О, Йосипе крива-
вий!! І ще не так. Ах, Боже мій, – словник!.. Гай-
гай, нема епітета, – один десь був і зник, пере-
вела одописальників орава, – В запамороченні 
взяла І перевела Стерв’ятника в орла (І. Багряний). 

Слово „отара” має значення „великий гурт 
овець, кіз” [СУМ, V, 802]. Наприклад: Обабіч 
по схилах гір розсипалися отари кіз та овець 
(О. Гончар). У переносному значенні з відтін-
ком зневажливості іменник отара може сполу-
чатися з назвами осіб, означаючи „безладний 
гурт людей, натовп, юрба” [СУМ, V, 802], на-
приклад: Праскіца спочатку хотіла оборонятися, 
але, коли її стрів град камінців та грудок, по-
бачила, що не дасть собі ради з отарою напас-
ників, і пустилась навтьоки (М. Коцюбинський). 

До іменників, яким властива сема „сукуп-
ності, цілісності”, ми зараховуємо і іменник па-
ра, що означає „два однорідних або однакових 
предмети, що вживаються разом і складають 
одне ціле або комплект” [СУМ, VІ, 59]. На-
приклад: Йому Дідона підослала, що від покій-
ничка украла, штани і пару чобіток (І. Котля-
ревський). Цей іменник сполучається із двома 
частинами чого-небудь, симетрично розташова-
ними (типу пара очей, пара вух, пара рук, пара  
ніг і под.): ...Потім помітила пару чорних дов-
гастих очей під густою блискучою гривкою 
(Ірина Вільде). Треба знати, що, крім голубка з 
листом, була на листівці ще пара рук, які міцно 
стискали одна одну (Ірина Вільде). 

У первинному значенні слово „рій” означає 
„сім’ю бджіл або інших подібних комах, які з 
маткою утворюють певну групу” [СУМ, VІІІ, 
573]. Наприклад: Рій червоних і зелених кома-
шок чудним сліпучим павутиннячком поплив 
перед ним (А. Любченко). ...І по всьому тілу 
ніби рій комашок. З холоду – в жар. З жароти – 
в холод (А. Любченко). На лавці в тіні моло-
дець… Думає: „В нас також весна, Гудуть 
хрущів рої, дівчат розбуджують зі сна Співучі 
солов’ї.” (Б. Лепкий). У фактичному матеріалі 
фіксуємо нерозкладні словосполучення з цим 
словом, вжитим у переносному значенні: „ве-
лика кількість, дуже багато кого- чи чого-
небудь” [СУМ, VІІІ, 573]. Наприклад: Одна 
гарна жінка... поскакала на молодім півдикім 
коні до прочих. За нею мчався, так само ша-
лено, рій молодих хлопців (О. Кобилянська). 
Тим часом пісні згук єдиний Зриває спогадів в 
нас рій! (М. Старицький). Чи це рої підпіль-

ницьких стилетів Різьблять поверх життів 
словесний тес? (О. Забужко). 

Іменники „стадо” і „табун” вживаються в 
подібних значеннях, переважно означають „гру-
пу тварин (переважно одного виду, віку і т.ін.), 
об’єднаних з певною господарською метою” 
[СУМ, ІХ, 636]. Наприклад: А стріли круками 
летіли на стадо звірів, божих слуг (О. Мако-
вей). Під тихий вечір, як вітер хмари пожене 
на сон, немов табун овець до водопою.., у гай 
піду та сяду під вербою, а коло мене моя 
самота (Б.-І. Антонич). Гаркнули бубни, сурми 
заграли, Хоруговки злопотіли, Полки, як стада 
птиць, як громада Львів, як лавина летіли 
(Б. Лепкий). Проте у більшості випадків іме-
нники „стадо” і „табун” вживаються у пере-
носному значенні, як-от: ...Та не спинив [Гірам] 
шакалів стада, до жертв прискочили вони 
(О. Маковей). Перебігли росами дикогриві коні, 
а за ними стоголосі табуни людей (А. Люб-
ченко). Слово табунець (у значенні „невеликий 
табун”) має відтінок пестливості: Дівчата …враз, 
мов табунець ластівок, зірвались зірвались з 
гарячих колодок та пурхнули у ближчий двір 
(Ю. Збанацький); 

5. Сполучення іменників, яким властива 
сема сукупності на позначення невизначеної 
кількості предметів, з іменниками у родо-
вому відмінку, яким так само властива сема 
сукупності 

До цієї підгрупи належать нерозкладні сполу-
чення з іменниками ряд, низка, пачка, вервечка, 
вервиця, колода (комплект), комплект, набір, 
в’язка, в’язанка, в’язочка, горстка, жмут, пакля, 
пучок, пучечок, пучка, пригорща, жменя, кетяг, 
букет, оберемок, сніп, китиця, низка, низочка, 
ряд, пасмо тощо, що їм властива сема „сукуп-
ності”. Послаблена номінативність названих іме-
нників доповнюється в основному за рахунок 
лексичної сполучуваності з назвами конкрет-
них предметів та понять, як-от: ряд предметів, 
низка статей, вервиця днів, колода карт, комп-
лект листівок, пачка цигарок, коробка сірників, 
набір інструментів, вервечка подій і под. 

Іменник „горстка” (зменшено-пестливе горс-
точка) означає також у переносному значенні 
„невелику кількість кого-, чого-небудь” (напр..: 
горстка друзів), проте у прямому значенні воно 
більше поширене і означає „невеликий пучок 
чого-небудь, жмут” [СУМ, ІІ, 138], а тому ми 
зараховуємо його до іншої групи іменників по-
слабленої номінативності, а саме тих, що, крім 
семи „сукупності”, мають ще сему „квантита-
тивності”. 
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Іменники в’язка, в’язочка, в’язанка, жмут, 
пучок, оберемок та ін. є синонімічними, проте 
мають різну сполучуваність. Упоравшись надворі, 
мати пхають у двері в’язку соломи і кидають 
біля грубки (Гр. Тютюнник). Тут [на ярмарку] 
ворохи солодких пряників-медовиків, в’язки буб-
ликів, гора й груда горіхів, сухих грушок купи й 
кучі сластьон... (Марко Вовчок). Наприклад, 
іменник „жмут” означає „невелику в’язку чого-
небудь, пучок” [СУМ, ІІ, 538]. Наприклад: У 
руках у нього [Анта] був цілий жмут комише-
вого й березового пруття, різні залізця (С. Скля-
ренко). Лиш іноді струсне Тополя листя жмут, 
І листя шелесне, І хрусне зсохлий прут, і тихо 
знов… (Б. Лепкий). Сполучається іменник жмут 
і на позначення „однорідних предметів, складе-
них разом, часто не зовсім акуратно” [СУМ, ІІ, 
538]. Наприклад: Рудий Гнат витяг жмут гро-
шей з бокової кишені і потрусив ними (І. Багря-
ний). Вживається іменник „жмут” і в перенос-
ному значенні, як-от: Від зла тікай, Не вимагай 
багато від життя. От жмут хвилин, Цінних 
перлин, І – море забуття (Б. Лепкий). 

Іменник „низка” у прямому значенні означає 
„нанизані на нитку, мотузку, дротину і т. ін. 
однорідні предмети” [СУМ, V, 411]. Напри-
клад: Низки червоного перцю скрізь висять 
(І. Нечуй-Левицький). Проте частіше цей іменник 
фіксуємо у переносному вживанні на позначе-
ння певної сукупності предметів, явищ і т. ін., 
розташованих послідовно один за одним, на-
приклад: Далеко на озері, з-за очеретів, виринула 
під проміння низка човників (С. Васильченко). 
Зграйна низочка думок обірвалась (А. Люб-
ченко). Ольга Кобилянська на цей час була 
авторкою двох феміністичних повістей і низки 
оповідань (С. Павличко).  

Іменник „оберемок” (зменшено-пестливе обе-
ремочок) має певний відтінок міри  кількості. 
Він означає „таку кількість чого-небудь, зви-
чайно однорідного, яку можна обхопити, взяти 
рукою, руками” [СУМ, V, 489]. Наприклад: По-
гонич... вліз у двері з цілим оберемком скриньок 
(І. Нечуй-Левицький). Оберемочок зеленини ви-
порснув у неї [жінки] з рук (А. Любченко). У пе-
реносному значенні іменник „оберемок” має се-
му великої кількості чого-небудь, порівняймо: 
Кравченко приніс цілий оберемок своїх творів і 
почав читати (М. Коцюбинський). В коморі – 
столик, ліжко, оберемок шкільних книжок 
(С. Васильченко). 

Іменник „пучок” так само означає „в’язку одно-
рідних предметів” [СУМ, VІІІ, 411]. Порівняймо: 
…Двоє хлопців узяло здоровенні пучки різок та 
й почали чистити (Г. Кітка-Основ’яненко). В 

іншому значенні слово пучок близьке до значе-
ння жмут. Близьке воно і до слова кетяг, 
порівняймо: Намисто червоніло на білій свиті, 
як пучки калини (І. Нечуй-Левицький) чи  до 
слова букет, наприклад: І Зося, сунувши папір-
ця за пазуху, завовтузилася пальцями в пучку 
квітів, приколотих до блузки (А. Любченко). 
Леся зникла в лісі. Незабаром вона повернулася 
з маленьким пучечком холодної м’яти (Гр. Тю-
тюнник). На столі з-під рушника виглядає жит-
ній хліб, дерев’яна сільничка, а рядом з ними 
темніє пучок свіжих кучерявих польових воло-
шок (С. Васильченко). 

Іменники жменя, сніп, китиця, вервечка, вер-
виця у прямому значенні означають відповід-
ний предмет і можуть бути автосемантичними, 
мати при собі прикметникове означення (типу 
житній сніп). А проте частіше вони утворюють 
синтаксично неподільні словосполучення з іме-
нниками у родовому відмінку. Наприклад: 
Сестра Ярини Текля, що була ровесницею, вида-
валася і опецькуватою, і неоковирною, як сніп 
гречаної соломи (П. Панч). Проте потенційно 
вони передбачають сполучуваність з іменником 
у родовому відмінку для заповнення їх інфор-
мативної достатності. У переносному значенні 
вони набувають семи „кількості”, як-от: У па-
нночки повні жмені снігу, та  за руки цупко 
держав її Ярошенко (С. Васильченко). Весняне 
сонце снопами гарячого проміння проривалося 
крізь грати й золотило брудні, обдерті стіни 
похмурої камери (С. Васильченко). Мені вида-
ється, немовби вона клала йому тоді до ніг 
китицю білих лілій (О. Кобилянська). 

Іменник „пучка” (зменшено-пестливе пучечка) 
у прямому значенні означає „кінчик пальця 
руки”, а в переносному означає „таку кількість 
чого-небудь, яку можна взяти трьома (рідше 
двома) складеними пальцями руки; щіпка” 
[СУМ, VІІІ, 411]. Наприклад: Подоставали з 
торбинок хто окрайок хліба й пучку солі, хто 
шматок сала або в’ялену тарань з цибулею і 
почали мовчки їсти (С. Васильченко). 

Надзвичайно поширені у фактичному мате-
ріалі нерозкладні словосполучення з іменником 
послабленої номінативності „ряд” (зменшено-
пестливе рядок). Як зазначено у „Словнику 
української мови”, цей іменник означає „сукуп-
ність однорідних предметів або живих істот, 
розташованих одне поруч з одним, одне за од-
ним, витягнутих в одну лінію” [СУМ, VІІІ, 922]. 
Майже завжди він сполучається з іменниками в 
родовому відмінку, становлячи з ними синтак-
сично нерозкладні словосполучення (типу ряди 
повстанців, ряди арештантів, ряд будинків, 
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ряд бочок, ряд гір, ряд малюнків, ряд акацій, 
ряд згадок, рядочок тополь тощо). Наприклад: 
Потягнулись угору рядочки тендітних тополь 
(М. Зарудний). Параскіца раптом зупинилась. 
В голові блискавкою промайнув цілий ряд зга-
док, окремих фактів з останнього часу, не 
зрозумілих досі і разом освітлених одним сло-
вом „відьма” (М. Коцюбинський).  

Рідше у фактичному матеріалі фіксуємо при-
клади зі словами повінь, океан, струя, потік, 
калюжа та ін., які у прямому значенні є інфор-
мативно достатніми та автосемантичними, а у 
переносному вживанні  виявляють сему кванти-
тативності, яка має вияв „надмірної кількості” 
(типу повінь квіток, повінь слів, океан бажань, 
струя звуків, калюжі горілки): Море пожовк-
лого листя, Повінь зів’ялих квіток... (Б. Леп-
кий). ...Щоб опсля пуститися в мандрівку По 
океані людського бажання, устремлінь, гадок і 
вічної туги (Б. Лепкий). Струя звуків, сама 
одинока, плила одностайним бренькотом своїм 
невпинно через оце море в безвісті (О. Коби-
лянська). Один Парило, підводчик, сидів у кут-
ку, білий як крейда, насуплений, і тремтячою 
рукою спускав калюжі горілки зі столу (І. Баг-
ряний). Голос твій затремтів, мов птиця, під 
потоком палаючих слів (О. Теліга). Інші ж 
іменники  типу крапля, краплина, краплиночка, 
ковток а також крихітка мають такі ж характе-
ристики, проте вказують на „надзвичайно малу 
кількість”, як-от: краплина правди, ковток чаю, 
крихітка хоробрості. Наприклад: Він [Денис 
Бараболя] краплиною правди міг забарвити 
келих брехні і посіяти чорне зерно в душу довір-
ливої людини (М. Стельмах). – А бач, торгу-
єте? – одказав хазяїн, глитнувши чималий ков-
ток чаю, від котрого його бліде обличчя ще 
більше зблідло (Панас Мирний). З сльозами в 
голосі, зібравши останні крихітки хоробрості, 
Юрась став благати батька... (Н. Рибак). 

Значення великої кількості має також іменник 
у множині „гори”, вжитий у переносному зна-
ченні, наприклад: А тут лежали ще гори пнів, 
ще тисячі й тисячі лежали там, дома, ще й на 
вершинах гір (О. Кобилянська). Не вітер, а буря 
завіяла, метучи цілі гори снігу по землі, вихорю-
чи, немов густу кашу у повітрі (Панас Мирний). 

6. Словосполучення з іменниками, що ма-
ють значення міри (кількісного об’єму за 
формою предмета), та іменниками у родо-
вому відмінку 

Іменники, що позначають посуд чи інші пред-
мети побуту, одночасно означають і кількість 
напою, рідини, речовини чи ін. продуктів харчу-
вання, ліків тощо, позначені іменником у родо-

вому відмінку, як-от: ложка дьогтю, бочка 
меду, ложка цукру, черпак борщу, миска каші, 
тарілка супу, відро риби, склянка чаю, келішок 
горілки, чашка молока, горнятко кави, кухоль 
води, цебро води, кухлик квасу, банка огірків, 
горщик голубців, ковпачок ліків, пляшка вина, 
бутель соку, кошик грибів, гелетка жита, 
машина дров, віз соломи, корито слив, мішок 
муки, ківш вина. 

У реченні такі словосполучення займають 
позицію одного члена речення аналітичної бу-
дови, як-от: Латин по царському звичаю Енею 
дари одрядив: Лубенського шмат короваю, Ко-
рито Опішнянських слив... (І. Котляревський). 
Вона [Маланка] ледве приперла мішечок муки, 
засапалась і стогнала (М. Коцюбинський). Йон 
приніс карафку білого вина (М. Коцюбинський). 
Знайомий кальнер кожного дня приносив йому 
карафку сливовиці і разом з тацею подавав у 
відчинене вікно (Ю. Андрухович). Ми були надто 
обмежені часом, щоб навідуватися сюди час-
тіше, а якщо й забігали, то, випивши склянку 
чаю або пляшку пива, поспішали геть (А. Люб-
ченко). У нас був дід дуже схожий на Бога. 
Образ святого Миколая також був схожий на 
діда, особливо, коли дід часом підстригав собі 
бороду і випивав перед обідом чарку горілки з 
перцем, і мати не лаялась (О. Довженко). Біля 
хижі почулись швидкі кроки. Віста принесла 
цебро води (С. Скляренко). Я, – каже, – прихо-
вала, щоб ніхто не подумав... – і таємниче 
виймає з-під берізки кухлик молока (А. Люб-
ченко).  Я тут же подумав: а що, як вона про-
дає мене зараз за кварту молока? (А. Люб-
ченко). Фіксуємо і приклади такого типу зі 
словом зрада у переносному значенні: Раз 
ніхто за мною досі не з’являвся, значить, я 
трохи пересолив із „квартою зради” (А. Люб-
ченко).  Йому там, певно, ніхто й ложки води 
не подав (Ірина Вільде). Дарка машинально сьорб-
нула ложку супу, але ледве проковтнула її (Ірина 
Вільде). Безперечно, такі іменникові сполуче-
ння можуть мати і власне кількісний компонент 
(числівниковий), як-от: – Що то буде з тією 
жінкою? Ото, людоньки мої, ковтне кілька 
ложок молока і за тим жиє (У. Самчук); 

7. Сполучення іменників із квантитатив-
ним значенням на позначення адміністратив-
них одиниць, об’єднаних у певну сукупність, 
та іменників у родовому відмінку  

Позицію синтаксично незалежного компо-
нента нерозкладного словосполучення можуть 
займати також іменники з більш абстрактним, 
узагальненим квантитативним значенням для 
позначення предметів та понять, об’єднаних у 
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певну сукупність типу мережа, сітка, система, 
блок, об’єднання, корпорація тощо (як-от: мере-
жа шкіл, сітка годин, система дошкільних зак-
ладів, корпорація дердав, блок організацій, 

об’єднання країн). Особливо продуктивні такі 
словосполучення у публіцистичному стилі, у 
мові засобів масової інформації. 
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SYNTACTICALLY UNDIVIDED PHRASES WITH QUANTITATIVE MEANING  

IN THE STRUCTURE OF THE SENTENCE 
 

Theoretical analysis of informatory insufficient words as specific group of nominative items are 
analyzed in the article. Syntactically undivided phrases with quantitative meaning which take particular 
place among pointed items and form analytical constructions in the structure of the sentence are classified 
in the article. 
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ЖАНР ВІДМОВИ В АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНО-
ПРАГМАТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ 

МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ 
 

Метою нашої статті є проаналізувати існу-
ючі класифікації мовленнєвих повідомлень для 
того, щоб визначити принципи групування і 
статус висловлювань відмови, тобто визначити 
специфіку висловлювання відмови з точки зору 
можливих класифікацій мовленнєвих актів. 

Варто зауважити, що існує багато праць, при-
свячених типології мовленнєвих актів і розгля-
ду цього питання з різних точок зору (Н. Ару-
тюнова, М. Бахтін та ін. [2; 4]). Проте досі не 
існує єдиної типології, яка була б прийнятна 
для всіх, оскільки, як зазначає В. Дементьєв, 
„головна проблема, яка постає перед дослідни-
ком, – це пошук адекватної основи класифіка-
ції” [6, с. 115]. 

Спробуємо визначити і проаналізувати один 
із напрямків до визначення кваліфікації мовле-
ннєвих жанрів, а саме – комунікативно-прагма-
тичний. 

Завданням нашого дослідження є також з’я-
сувати місце і значення мовленнєвого жанру 
відмови в уже існуючих прагматичних класифі-
каціях мовленнєвих одиниць. В основі класифі-
кації лежить поняття інтенції (мотиву), породже-
ння висловлення, мовленнєвого вчинку. Всі 
автори (Дж. Остін, Дж. Серль, М. Бахтін, М. Фе-
досюк, Т. Шмельова, Н. Арутюнова та ін.) так 
чи інакше беруть за основу саме цей компо-
нент. Аналіз існуючих класифікацій свідчить 
про те, що інтенція „відмова”, як і висловлю-
вання-відмова, як правило, залишається поза 
межами запропонованих типологій. 

Теорія мовленнєвих актів ділить їх на такі 
типи: локутивні (мовні), іллокутивні (які здійс-
нюють мовленнєву дію) і перлокутивні (які 
здійснюють вплив на сприймання слухачем). 
Дж. Серль у відомій праці „Що таке мовле-
ннєвий акт” [8] подає різновиди тільки однієї із 
трьох груп мовленнєвих актів – іллокутивних, 
поділяючи їх на: 1) репрезентативи (мета: за-
фіксувати відповідальність мовця за повідомле-
ння про стан якихось справ, за істинність ви-
словлюваного судження); 2) директиви (спроба 
мовця досягти того, щоб слухач якось відреагу-

вав на наказ, пропозицію, пораду тощо); 3) комі-
сиви (спроба зобов’язати адресата на здійсне-
ння майбутньої дії разом з мовцем або трима-
тися однієї лінії поведінки); 4) експресиви (ви-
раження психологічного стану мовця); 5) декла-
ративи (здійснення акту встановлює відповід-
ність між пропозиційним змістом і реальністю). 
Класифікації першого і третього різновиду 
мовленнєвого акту досі не існує, і це негативно 
відображається на визначенні типу мовленнє-
вого акту відмови, оскільки він належить до 
третьої групи мовленнєвого акту (відмова слу-
хача пов’язана з пропозицією мовця). 

 На недоліки запропонованої класифікації уже 
вказували такі дослідники, як Г. Золотова, В. Де-
ментьев. Наприклад, В.В. Дементьев [6, с. 115] 
вказує на обмеженість іллокутивно-перформа-
тивного критерію, пов'язану з тим, що з його 
допомогою важко підвести під класифікацію, з 
одного боку фактичні жанри, з іншого – дуже 
специфічні з точки зору мети мовленнєвих жан-
рів (наприклад, флірт, розіграш). Щодо нашого 
об’єкта дослідження (мовленнєвого жанру від-
мови) можна сказати, що він, як і інші реак-
тивні жанри, не відображений у даній типоло-
гії, оскільки вона базується на виділенні реплік 
ініціального плану, а класифікації перлокутив-
них актів, до яких відносяться висловлювання з 
семантикою відмови, в теорії мовленнєвих ак-
тів так само поки не існує. Відмова ж у своїй 
основній, протитиповій функції являє собою 
реакцію переважно на другий і третій типи 
іллокутивних актів. 

Ідея мотиву мовленнєвого жанру лежить та-
кож і в основі класифікації М. Бахтіна. Одно-
часно з цим критерієм, автор використовує прин-
цип опосередкованості мовленнєвого жанру, 
авторської обробки, жорсткості форми мовле-
ннєвого відтворення. Ця типологія, розвинена і 
доповнена в подальшому у працях інших до-
слідників мовленнєвих жанрів, базується на 
протиставленні двох вище зазначених типах 
жанрів: первинних і вторинних (наперекір зая-
вам автора про те, що „номенклатури усних” 
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мовленнєвих жанрів поки що не існує і навіть 
поки що незрозумілий принцип такої номен-
клатури” [3, с. 259]). Автор виділяє два типи 
жанрів спілкування: первинні (жанри, які утво-
рилися в умовах безпосереднього спілкування) 
і вторинні (складні), які утворилися в умовах 
„складнішого і відносно високорозвиненого і 
організованого культурного спілкування (пере-
важно письмового)” [3, с. 273]. Окрім того, ав-
тор пропонує класифікувати жанри як стан-
дартні (привітання, побажання, прощання та ін.) 
і вільні, творчі жанри усного мовленнєвого 
спілкування (жанр салонних розмов інтимно-
дружніх, інтимно-сімейних та ін.) [3, с. 291]. 
Що стосується об’єкта нашого дослідження, то 
він знаходить місце серед первинних мовленнє-
вих жанрів і є складником, органічним компо-
нентом вторинних. Виходячи з цього, ми, ви-
користовуючи для ілюстрації мовленнєвого жан-
ру відмови побутові діалоги (первинні мовле-
ннєві жанри), а також трансформацію цих діа-
логів у мовленні героїв художніх творів (вто-
ринні мовленнєві жанри), розглядаємо вторинні 
як складники реалізації змісту всього твору. 

Сучасне мовознавство намагається розви-
вати дані положення теорії російського дослід-
ника М. Бахтіна. Використовуючи поняття мети, 
мотиву і якості як головної основи класифі-
кації, пропонуються дещо інші назви групувань 
мовленнєвих жанрів. Слідом за основополож-
никами теорії мовленнєвих актів і теорії мов-
леннєвих жанрів (М. Бахтіним, Дж. Серлем, 
Дж. Остіним), деякі дослідники [10, с. 12-13, 
с. 91-92; 5, с. 111 та ін.] за основний критерій 
розмежування мовленнєвих жанрів висувають 
комунікативну мету, але пропонують дещо інші 
групування мовленнєвих творів. Так, в типології 
Т. Шмельової протиставляються: 1) інформативні 
(мета яких – різні операції з інформацією); 
2) імперативні (мета – викликати здійсне-
ння/нездійснення подій, необхідних, бажаних 
чи, навпаки небажаних, небезпечних для когось 
із учасників спілкування); 3) етикетні (мають 
за мету здійснення особливої події, вчинку в 
соціальній сфері, передбачених етикетом дано-
го соціуму) і 4) оцінні (мета – змінити само-
почуття учасників спілкування, співвідносячи 
їх вчинки, якості і інші маніфестації з існую-
чою в даному суспільстві шкалою цінностей) 
мовленнєві акти. 

На жаль, зазначена типологія охоплює не 
весь мовний матеріал. Основна увага зосереджена 
в ній на ініціальних репліках (так само, як і в 
теорії мовленнєвих актів), в ній не визначено 
місце відмови як репліки-відповіді в діалозі, 

тексті (зрештою, як і для інших, подібних до 
відмови жанрів). Тому один і той таки тип від-
мови може потрапляти до різних типів мовле-
ннєвих жанрів. Наприклад, умовно названа 
відмова1 (повідомлення про невиконання мов-
цем волевиявлення, відображеного в ініціальній 
репліці) може бути як інформативним (запере-
чувати інформацію), так і етикетним, якщо його 
поява передбачена етикетом даного соціуму. 
Порівняймо: В селі, коли запрошують до столу, 
повторюють запрошення доти, доки гість не 
сяде за стіл. Але гість повинен спочатку від-
мовитись. До трьох раз треба відмовлятися, - 
відповіла мама, – а потім уже можна сідати 
до столу (Ю. Андрухович). 

Крім того, проблематичним є спосіб пра-
вильного трактування мовленнєвого акту, адже 
відомо,  що в реальній комунікації ту чи іншу 
інтенцію не завжди адекватно витлумачують. 
Як справедливо зазначає Т. Трипольська, „проб-
лема полягає в тому, як слухач насправді дізна-
ється, що, коли мовець  вимовляє те чи інше 
речення, він таким чином обіцяє або погрожує. 
В реальному дискурсі кваліфікація мовлення 
тим, хто говорить, трапляється досить рідко. Час-
тіше ми маємо справу з фрагментами дискурсу, 
які не містять формальних показників типу 
мовлення чи мовленнєвого жанру” [9, с. 42,45]. 

Розвиток ідей основоположників теорії мов-
леннєвих актів та теорії мовленнєвих жанрів 
відбувався і в дещо іншому напрямку. Зокрема, 
було запропоновано зовсім інший, який відрізня-
ється від ідеї мотиву, спосіб диференціації мов-
леннєвих жанрів – механізм структурування 
мовлення (горизонтальний (лінійний) і верти-
кальний). Згідно концепції В. Дементьєва [6], 
перший механізм працює на забезпечення зв’яз-
ності мовлення, другий використовується для 
їх цілісності. Прикладами останніх можуть 
слугувати, наприклад, макростратегії і макро-
структури, текстотипи, сценарії, плани, „об’ємні 
структури, а також деякі психологічні моделі з 
центральними концептами задуму і його реалі-
зації, орієнтовані на розгортання тексту” [6, с. 37]. 
Схожі механізми структурування мовлення, за 
словами автора, концептуально найближчі до 
ідеї мовленнєвого жанру як системно-структур-
ного утворення [6, с. 35]. У зв’язку з цим він за 
основу класифікації мовленнєвого жанру про-
понує „протиставлення двох полярних мовле-
ннєвих задумів – „фатики” і „інформатики””. 
Основною метою фатичного спілкування стає 
„переважно саме спілкування”, інформатики – 
„початок спілкування, який має за мету пові-
домлення чого-небудь” [6, c. 37]. Таким чином 
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розрізняються інформативні і фатичні мовле-
ннєві жанри. Погоджуючись з положеннями, 
які сформулював автор, додамо що це тільки 
початковий етап лінгвістичної типології. 

Таким чином, основним складником сучас-
них теорій мовленнєвих жанрів, які розвивають 
ідеї Бахтіна, і мовленнєвих актів, які пересіка-
ються, взаємодіють один з одним, є поняття 
цілеспрямованості. Цей критерій характерний 
для усіх зазначених нами теорій. Але більшість 
типологій охоплює мовний матеріал, який ви-
черпується ініціальною реплікою.  

Основним параметром виділення жанрів 
спілкування в класифікації, запропонованій 
Н. Арутюновою [2], є також цілеспрямованість, 
але за основу взято не окремий ізольований 
мовленнєвий жанр, а діалог. „Цілеспрямова-
ність визначає не тільки зв’язок окремих реплік, 
але і типи, чи жанри людського спілкування” 
[2, с. 10]. Так виділяються такі жанри спілку-
вання: 1) інформативний діалог; 2) прескриптив-
ний діалог; 3) обмін думками з метою прийня-
ття рішення чи з’ясування істини; 4) мовленнєві 
жанри: емоційний діалог, артистичний діалог, 
інтелектуальний діалог. У даній класифікації 
відмова відноситься до макроструктури дру-
гого типу діалогу, до пари „прескрипція – обі-
цянка (згода)/відмова”. Як зазначає автор, для 
такого типу діалогу характерні точність у ви-
раженні основної репліки, чітка запрограмова-
ність реакції, пресупозиція права на вимогу і 
виконання його адресатом, здійснення в інте-
ресах ініціатора. Мовець виступає в ролі програ-
міста, адресат – виконавець. Ймовірність від-
мови у такому виконанні розвиває тактику 
впливу на адресата, зокрема, систему погроз і 
покарань. Недолік даної класифікації полягає у 
приділенні основної уваги ініціальним реплі-
кам, тоді як відмовні ж розглядаються як друго-
рядні, побічні, похідні від них, такі, які виправ-
дали / не виправдали очікування мовця. 

Так, у рамках прагматичного підходу ми 
розглянули існуючі типології актів і жанрів 
мовлення. Аналізуючи запропоновані різними 
авторами класифікації, ми намагалися визна-
чити в них місце мовленнєвого жанру відмови. 
Ми з’ясували, що відмова є жанром діалогіч-
ного типу і кваліфікується як первинний (еле-
ментарний, примарний) жанр інформатики (кон-
цепція В. Дементьєва). Проте, деякі теорії зали-
шаються не до кінця опрацьованими (теорія 
мовленнєвого жанру, концепції Ст. Гайди і 
В. Дементьєва); згідно з іншими, відмова може 
бути зарахована до різних типів жанрів (в ти-
пології Т. Шмельової – до інформативного чи 
етикетного) чи зовсім не відображена. Стає 

очевидним, що необхідний дещо інший підхід, 
який би врахував більш детальне членування 
мовлення, однакову значущість і ініціальної, і 
реактивної реплік, їх зв'язок, а також позиції 
мовця і адресата. 

Багато дослідників не розрізняють комуніка-
тивного і прагматичного підходів до аналізу 
висловлень, об’єднуючи їх у єдиний комуніка-
тивно-прагматичний підхід, оскільки основою 
обох є поняття мотиву, мети мовленнєвих жан-
рів. Проте, на відміну від прагматичного, кому-
нікативний підхід до проблеми структурування 
висловлень враховує особливості реальної ко-
мунікації, зв’язок обох реплік у складі діало-
гічної єдності. Такий підхід базується на роз-
межуванні комунікативної функції висловлень, 
їх комунікативних можливостей, на суто мов-
ному способі використання для вираження ви-
значених комунікативних дій [7, с. 391; 1, с. 52]. 

В основі комунікативного погляду на проб-
лему класифікації мовленнєвих повідомлень 
лежить поняття комунікативних типів, або ре-
єстрів мовлення. Такий підхід відображений 
у працях Г. Золотової, Н. Гастевої та ін. Г. Золо-
това під комунікативним типом або реєстром 
мовлення розглядає „поняття, абстраговане від 
багатьох предикативних одиниць, або їх єднос-
тей, вживаних в однорідних контекстах, зістав-
лених за їх загально-комунікативними функція-
ми та протиставлених за способом вираження 
дійсності” [7, с. 504]. Її типологія побудована на 
розмежуванні чотирьох мовленнєвих реєстрів: 
репродуктивного, інформативного та генера-
тивного, характерних для монологу, і волюн-
тивного і реактивного, які функціонують в 
діалозі. Нас цікавить останній тип мовленнє-
вого реєстру – реактивний, у складі якого ми і 
виділяємо відмову. Як зазначає Г. Золотова, 
реактивна функція об’єднує різні за структурою 
речення які не містять повідомлення, але вира-
жають реакцію мовця, (емоційну чи ментальну, 
усвідомлену чи не усвідомлену), на комуніка-
тивну ситуацію. Реакцію переважно викликає: 
а) попередня репліка в діалозі, або б) позамовна 
ситуація, яка пов’язана зі стійкими реакціями, 
переважно, контактно-етикетними [7, с. 506]. 

Перевагами даної класифікації є те, що, по-
перше Г.О. Золотова пропонує розглядати реаль-
ний діалог, а реакцію-відмову, виходячи зі спря-
мованих дій мовця, передбачає дослідження 
саме в рамках цього утворення. По-друге, існує 
реактивний реєстр, який чіткіше описує типи 
мовлення. Таким чином, автор пропонує класи-
фікацію, особливий комунікативний підхід, який 
дозволяє не тільки визначити місце висловлю-
вання з семантикою відмови в уже існуючих 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 290

мовленнєвих реєстрах, але і з’ясувати можливі 
умови та причини їх появи. 

Детальнішу класифікацію висловлень реак-
тивного реєстру мовлення пропонує Н. Гастева 
[5, с. 101-103]. Вона виділяє такі типи реплік-
реакцій: 1) згоди, підтвердження; 2) „оцінка”; 
3) уточнювальні запитання; 4) незгода, запере-
чення; 5) „підхоплення”; 6) перепитування; 7) зі-
ставлення і 8) роз’яснення. Відмова як репліка-
реакція у діалозі відображається в четвертому 
типі серед наведених. Відзначимо загальні риси 
двох основних підходів (прагматичного і кому-
нікативного) до побудови типології висловлю-
вань. Практично всі зазначені нами класифі-
кації підходять до об’єкту дослідження зі знач-
ним ступенем абстрагування мовного матеріалу 
при якому у центрі уваги постають не конкретні 
мовленнєві висловлювання а тільки їх типи. Ця 
позиція, безумовно, важлива і необхідна для 
осмислення суті явища в цілому, але для до-
слідження конкретного мовного жанру як склад-
ника кожного із типів вона недостатня, оскіль-
ки виривання висловлювання із реального кон-
тексту спілкування, спрощення лінгвістичного 
аналізу жодним чином не приводить до пошу-
куваного результату. Крім того, основним недо-
ліком ідеї інтенційного поділу мовленнєвих 
висловлень є те, що інтенцію, яка є основою 
прагматичного підходу, в реальній комунікації 
„зчитувати” досить складно, переважно відсут-

ній перформатив, який номінує сам мовленнє-
вий жанр, що характерно, наприклад, для кому-
нікативно невиправданих мовленнєвих жанрів 
(погрози, брехні та ін.). Враховуючи той факт, 
що „одна з умов реалістичності лінгвістичних 
побудов – максимальне наближення логіки до-
слідження до реальностей мовного спілкування” 
[10, с. 25], звернемося до типологій, які дозво-
ляють враховувати позитивні ідеї прагматич-
ного і комунікативного підходів та доповню-
вати їх. Ці класифікації підходять для виділе-
ння мовленнєвих жанрів на основі мовної ха-
рактеристики предиката, який називає мовле-
ннєвий жанр.     

Отже, аналізований комунікативно-прагма-
тичний підхід можна назвати комплексним. 
При цьому підході разом з інтенцією в деяких 
класифікаціях враховується характер ознак дійс-
ності (горизонтальне, вертикальне членування), 
ступінь опосередкованості мовленнєвих жанрів 
і т. ін. Зважаючи на позитивні моменти комуні-
кативно-прагматичного підходу, можна квалі-
фікувати відмову як мовленнєвий жанр реактив-
ного реєстру мовлення, що має діалогічну при-
роду і функціонує в умовах безносереднього 
мовленнєвого спілкування як первинний мовле-
ннєвий жанр,  викликаний репліками директив-
ного чи комісивного типу, здатний виступати 
як елементарний мовленнєвий жанр чи усклад-
нений іншими висловлюваннями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРЦЕЛЯЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ МОВЛЕННІ 

 

Проблему парцелювання складнопідрядних 
речень повніше досліджено зі структурно-гра-
матичного та функціонально-стилістичного бо-
ку на матеріалі художнього й публіцистичного 
мовлення [10; 11; 2; 6; 4 та ін.]. Потребує ґрун-
товного вивчення парцелювання цих речень 
у сучасному українському газетному мовленні 
з функціонально-стилістичних та комунікативно-
прагматичних позицій.  
Мета пропонованого дослідження – просте-

жити вживання парцельованих складнопідряд-
них речень у сучасному українському газет-
ному мовленні, з’ясувати їхню функціонально-
стилістичну та комунікативно-прагматичну спе-
цифіку. Основні завдання: 1) виокремити із су-
часних газетних контекстів найуживаніші пар-
цельовані складнопідрядні речення; 2) з’ясувати 
структурно-семантичні та стилістичні особли-
вості їхнього парцелювання; 3) визначити ос-
новні тенденції функціональної репрезентації 
підрядних парцелятів на шпальтах сучасних 
українських газет, ураховуючи мовні та поза-
мовні чинники. Розв’язання цих завдань дасть 
змогу визначити деякі специфічні риси експре-
сивного синтаксису сучасного українського га-
зетного мовлення.  

На думку Н.В. Гуйванюк, „парцеляція як спо-
сіб комунікативної реалізації висловлення є 
функціонально значущим відхиленням від типо-
вого зразка, яке проявляється у максимальній 
актуалізації парцельованого компонента (певного 
відрізка цілісного висловлення)” [1, с. 273-274]. 

Парцеляція підрядних частин складнопід-
рядних речень відбувається внаслідок зміни 
їхнього комунікативного завдання. Двосегмент-
на вимова речення вже „свідчить про розмежу-
вальну увагу нашу до тієї чи тієї частини рече-
ння” [8, с. 378]. Цю увагу посилюють наявніс-
тю довшої паузи, яка надає синтагмам додат-
кової змістової вагомості і сприяє інтонаційно-
змістовому відокремленню однієї з них – го-
ловної частини від підрядної. З’являється певна 
переривчастість, різкість, що призводить до по-
силення експресії й інформативності синтак-
сичної конструкції. До того ж, у разі парцеляції 
актуалізуються і головна, і підрядна частини.  

За нашими спостереженнями, найпоширені-
шими в сучасних українських газетних текстах 
є парцельовані детермінантні складнопідрядні 
речення, зокрема парцеляти, утворені на основі 
детермінантних підрядних частин причини, ме-
ти, умови, часу, допустовості тощо. Напр.: Усі 
путівки, з’ясовується, пішли в інший лікуваль-
ний заклад – санаторій „Дніпровський” Дніпро-
петровської області. Бо саме він виграв тен-
дер Фонду соціального страхування (Голос 
України, 26.05.2006, с. 9); Може, владі все ж 
таки час замислитися про наявність у нашій 
країні незамінних профі. Адже поліпшити 
умови їхньої роботи тепер – це можливість 
уникнути трагедій або зменшити їхній мас-
штаб у майбутньому (Київські відомості, 09-
15.11.2007, с. 7); Автори стратегії пропону-
ють стимулювати роботодавців використову-
вати механізми гнучкої зайнятості для жінок. 
Щоб берегиня домашнього затишку могла 
поєднувати роботу та виконання домашніх 
обов’язків (Голос України, 18.05.2006, с. 17); 
Тож озовіться доброчинним дійством, державні 
мужі і власники капіталів! Якщо любите 
Україну і вірите в цілюще для неї і для себе 
слово Шевченка, а не лякаєтесь його (Куль-
тура і життя, 28.03.2007, с. 1); Мабуть, першою 
все ж таки була пластика, рух. Коли людина 
рухом, поставою тіла давала знак, сигнал ін-
шій людині (Культура і життя, 21.03.2007, с. 2); 
У звичайному житті я зовсім інша людина… 
Тож борцівські прийоми застосовую поки що 
під час поєдинків. Хоч завжди готова відсто-
яти себе (Молодь України, 22-28.06.2006, с. 21); 
На одному з етапів Кубка світу в Москві під-
вели кросівки. Хоч до цього не було жодних 
проблем (Молодь України, 04-10.01.2007, с. 21). 
Ці типи детермінантних складнопідрядних ре-
чень стилістично нейтральні в українській мові, 
але, функціонуючи в газеті як парцельовані 
конструкції, вони набувають певної експресії, 
яка створюється виокремленням, увиразненням 
причини, мети, допустовості і т.ін. [11, с. 67]. 

На започаткування парцеляції на газетних 
шпальтах наприкінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. 
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указувала А.В. Швець, зауважуючи, що будь-
які „шматки” речень чи словосполучень, що 
приєднуються до головного речення підрядни-
ми сполучниками, мають змогу вживатися в ро-
лі самостійних частин для логічного й експре-
сивного виокремлення їх, що підвищує і кому-
нікативну значущість цих висловлень [13, с. 77]. 
Згадане явище поступово активізувалося і вже 
у 80-х – 90-х рр. цього ж століття стає помітно 
виразним [7, с.28; 11, с. 67; 5, с. 10].  

Парцелювання складнопідрядних речень у су-
часному українському газетному мовленні про-
довжує традиції минулого і водночас набуває 
нових функціонально-стилістичних виявів. Як і 
раніше, переважає парцелювання відрізків, що 
за своєю структурою і змістом відповідають 
підрядній причиновій частині. Пор.: …Патріо-
тизм і високий дух придністровців не вдасться 
зламати. Бо вони могутні, як оці кручі (Голос 
України, 31.05.2006, с. 15); І стараються по-
ставити на стіл 12 традиційних пісних страв. 
Бо 6 січня останній день посту (Молодь 
України, 04-10.01.2007, с. 5); У сесії сільради не 
було підстав відмовити їм. Бо вони у суді 
елементарно ці питання вирішили б (Сіль-
ські вісті, 05.01.2007, с. 2); …Вихід із ситуації 
всім районом доведеться шукати. Бо й надалі 
гріти надвірне повітря за непростої енерге-
тичної обстановки в державі неприпустимо 
(Вінниччина, 30.01.2007, с. 2); Ми хочемо пра-
цювати з професіоналами, а не дилетантами. 
Адже треба бути відповідальними за свої дії 
(Голос України, 12.05.2006, с. 3); У зниженні 
цін на житло дуже не зацікавлений цілий ряд 
гравців ринку. Адже економічно необґрунто-
вані ціни на житло – це суперприбутки буді-
вельних компаній, посередників та перекуп-
ників квадратних метрів і земельних ділянок 
(Дзеркало тижня, 02.02.2008, с. 12); Колись я 
працювала на місцевому хлібокомбінаті, а по-
тім стала просто мамою і переконалася у 
важливості цієї професії. Адже виростити і 
виховати справжніх громадян – це висока 
відповідальність і чимала майстерність (Го-
лос України, 18.05.2006, с. 17); ...З таким же 
успіхом вибух міг статися вчора чи завтра. 
Тому що був невідворотний (Дзеркало тижня, 
06.09.2008, с.1); ...Усунення свого головного кон-
курента на майбутніх президентських виборах 
буде справою досить і досить нелегкою. По-
заяк, згідно із останніми змінами до Законо-
давства, Президент вже не може одноосібно 
звільняти главу уряду... (Молодь України, 04-
08.09.2008, с. 2). Таке активне парцелювання 
складнопідрядних речень з підрядною причи-

новою частиною зумовлене, як слушно заува-
жує Н.А. Конопленко, тим, що „головна і за-
лежна частини перебувають у вільному необо-
в’язковому і непередбачуваному смисловому 
відношенні” [4, с. 112].  

З-поміж підрядних причинових сполучників 
найактивнішим сполучним засобом поєднання 
парцельованої підрядної частини з головною є 
сполучник бо, дещо рідше використовують спо-
лучники адже, тому що, оскільки, позаяк та ін. 
Активність уживання сполучника бо у позиції 
парцельованої підрядної частини можна пояс-
нити його міжстильовим характером та мобіль-
ністю структури.  

На думку Г.Я. Солганика, в газеті особливо 
поширені „ті типи складних речень, які фор-
мують мовлення логізоване, розчленоване, з 
чітко поставленими акцентами, що дає змогу 
зіставляти, протиставляти, акцентувати на тих 
чи тих елементах думки” [12, с. 59]. До таких 
речень належать складнопідрядні з підрядною 
цільовою частиною, парцеляція якої на шпаль-
тах сучасних українських газет так само є по-
ширеним явищем. Основним засобом приєдна-
ння парцельованої підрядної цільової частини є 
сполучник щоб. Напр.: Ця виставка має і ще 
одну важливу мету – не допустити знищення 
краси природи. Щоб побачити її можна було 
не лише на фото, а й у реальному житті 
(Голос України, 27.05.2006, с. 8); З клубом „Ме-
таліст” він виконав і головне турнірне завда-
ння – закріпився серед еліти. Щоб, як з’ясува-
лося пізніше, поступитися місцем на капі-
танському містку Володимирові Кулаєву (Мо-
лодь України, 15-21.06.2006, с. 21); Молодь про-
сила в нього погожої днини. Щоб якнайшвид-
ше здолати звивисту лісову дорогу і обсте-
жити знаменитий Вовчий шпиль (Голос Укра-
їни, 27.05.2006, с. 6); Ось би те рішення та 
втілити в життя. Щоб не лише в роті кер-
маничів України солодко було (Молодь Укра-
їни, 04-08.09.2008, с. 3); Ми згадуємо лише малу 
дещицю. Щоб освіжити пам’ять... (Дзеркало 
тижня, 06.09.2008, с. 4). 

Помітно впливає на інтонаційне оформлення 
парцельованих конструкцій використання ці-
льового сполучника аби. Його транспонування 
в публіцистичне мовлення змінює стилістичне 
забарвлення сучасних газетних контекстів: на-
дає їм ефекту невимушеності, комунікативної 
довіри, теплоти. Пор.: Перед сном потрібно вми-
тися й витертися рушником з червоним візе-
рунком. Аби весь рік бути „червоним”, тобто 
здоровим (Молодь України, 04-10.01.2007, с. 5); 
Оговтавшись від первісного переляку, відпові-
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дальні громадяни старанно надули щоки, нелюд-
ським зусиллям волі надавши своїм обличчям рі-
шучого виразу. Аби самим виглядом своїм пере-
конати громадськість: усе відбувається в ціл-
ковитій відвовідності до заздалегідь розробле-
ної стратегії (Дзеркало тижня, 06.09.2008, с. 1).  

На жаль, у сучасному українському газет-
ному мовленні активним засобом поєднання 
парцельованої підрядної цільової частини з го-
ловною залишається скалькований з російської 
мови сполучник з тим щоб (пор. рос. „с тем 
чтобы”), напр.: ...Нелегальних мігрантів депор-
туватимуть в Україну. З тим, щоб вона сама 
доправляла біженців на їхню батьківщину 
(Голос України, 21.03.2006, с. 5).  

З-поміж прислівних складнопідрядних речень 
найчастіше зазнають парцеляції складнопідряд-
ні речення з підрядними означальними части-
нами. Парцельована підрядна частина актуалі-
зує в головній іменник. Напр.: Неминучі у 
складній економічній ситуації прорахунки чи 
непопулярні рішення нової влади підказувати-
муть Юлії Тимошенко характер можливих ви-
криттів і напрями головних ударів. Які, безпе-
речно, вигідно вирізнятимуть її непересічну 
особистість на тлі природної ліберальності 
діючого глави держави (Молодь України, 
10-16.08.2006, с. 4); На обрання президента, без-
перечно, вкаже Путін. Який фактично зали-
шиться при владі… (Високий замок, 04.10.2007, 
с. 5). Такі парцельовані складнопідрядні речення 
в сучасному українському газетному мовленні 
реалізують передусім конструктивну функцію, 
виокремлюючи найважливіші деталі загальної 
картини, та функцію розгорнення головної частини. 

Зрідка натрапляємо на несподівані функціо-
нально-стилістичні вияви парцельованих складно-
підрядних речень, коли замість звичного спо-
лучного засобу вживають інший, граматично не 
пов’язаний з опорним словом в головній час-
тині, напр.: Тож гартуймо, наснажуймо волю, 
виховуймо свідомість задля вічного життя, на-
слідуючи в усьому Господа свого. Хто – дорога, 
правда і життя (Літературна Україна, 07.02.2008, 
с. 1); пор. …Господа свого. Який є свободою, 
правдою і життям. Таке вільне поєднання пар-
целята можливе лише в художньо-публіцистич-
них газетних жанрах – нарисах, репортажах, 
відгуках, рецензіях, які нерегламентовані в до-
борі синтаксичних засобів. Нестандартним пар-
целюванням створюють певний мовленнєвий 
ритм, динаміку, що посилює експресивно-емо-
ційну функцію парцельованої підрядної озна-
чальної частини. 

Більшої сили емоційного впливу на реципі-
єнта журналісти досягають сьогодні повто-

ренням одного з елементів базової частини в 
парцельованій підрядній частині, залежний ста-
тус якої стає помітнішим. У парцельованих 
складнопідрядних реченнях лексичне повторен-
ня є способом його поширення новими підряд-
ними частинами і засобом експресивного ви-
окремлення, що сприяють виконанню важливих 
синтаксичних і стилістичних функцій, перед-
усім комунікативно-прагматичної та емоційно-
впливової. Пор.: Київрада нещодавно прийняла 
популістське рішення про знесення „Троїцько-
го”. Популістське – бо, по-перше, воно не 
мало юридичної сили, а по-друге, можливість 
виплатити компенсацію забудовникам кому-
нальна влада ввічливо передала Кабміну (Укра-
їна молода, 29.01.2008, с. А2); …Цей проект 
презентує успіхи країни в Європі і світі, пред-
ставляє Україну як державу промислову, інте-
лектуальну, успішну, діючу, процвітаючу. Державу, 
яка готова до співпраці, спільних дій, перемог 
(Культура і життя, 04.04.2007, с. 4); Горде ко-
зацьке село Веприк поставлене на коліна. Село, 
яке так палко поривалося до Незалежно-
сті… (Сільські вісті, 28.12.2006, с. 3); ...Ми до-
помагаємо братам побачити в українській право-
славній церкві нічим не применшений вияв Ка-
фолічної Церкви. Вияв Церкви, що живе си-
лою всеперемагаючої Христової любові (Дзер-
кало тижня, 06.09.2008, с. 15).  

Повторення пом’якшує розрив між голов-
ною і підрядною частинами, сприяє плавному 
інтонаційному переходові від однієї до іншої. 
Саме тому такі парцельовані конструкції функ-
ціонують у різних газетних жанрах: і в лако-
нічних, логічно вибудованих, чітких дописах, 
інформаційних повідомленнях, і в інтерв’ю, 
нарисах, репортажах, відгуках, рецензіях, наси-
чених емоціями, а також у передових статтях, 
кореспонденціях, здебільшого зі спокійним, ме-
лодійно-розповідним ритмом оформлення фраз. 

У сучасному українському газетному мовленні 
помітною є тенденція до активізації складно-
підрядних багатокомпонентних речень, що ви-
являють здатність до парцелювання. Як слушно 
зазначає О.А. Козіцька, коли підрядній частині 
потрібно надати більшої значеннєвої ваги, 
актуалізувати її в комунікативному плані, під-
рядні компоненти виносять за межі головного 
речення. Тут розрізняють два основних види 
парцеляції: 1) парцеляція, яка проходить на 
межі головної частини і залежного компонента; 
2) парцеляція на межі підрядних компонентів 
[3, с. 96-97]. У мовленні сучасних українських 
газет однаково поширені обидва види.  

Активною є однорідна супідрядна парцеля-
ція, коли парцелюються однотипні підрядні час-
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тини, що стосуються спільної головної: Я не 
хочу зараз з’ясовувати, чому пресу все-таки не 
пустили „пересвідчитися”. Чому будівельні ма-
теріали в Україну перевозять штатівські 
військові літаки. І навіть чи розташувалася 
американська в’язниця у лісі під Києвом. Й 
те, чи переконала нас у протилежному наша 
влада, цього разу – військова (Голос України, 
18.03.2006, с. 11); В офіційних привітаннях юним 
нагадають, що молодість – це час надій, 
відкриттів, нестримної енергії, честолюбних 
планів і їхньої реалізації. Що саме зараз від-
криваються нові обрії змін в Україні. І що 
їхня енергія, допитливий ум і розуміння як ні-
коли потрібні для великих звершень (Молодь 
України, 22-28.06.2006, с. 6); Треба знати, що 
роблять інші стилісти, які обороти фінансо-
вого стиліста, які капітальні вкладення є у 
стиліста. Скільки вже витрачено на бренди, і 
хто чого досяг (Вечірній Київ, 11.10.2007, с. 3); 
У присутніх з’явилося хвилююче відчуття ви-
конаного обов’язку. Бо з’єдналися родинні ни-
точки, розірвані отою лютою війною. Бо жива 
в роду пам’ять (Голос України, 04.05.2006, с. 8); 
Запоріжці на таку вершину (кубковий фінал із 
„Динамо” – І.З.) піднялися вперше. Що само по 
собі вже є великим досягненням. З чим їх 
щиро вітаємо (Голос України, 14.04.2006, с. 6); 
Щороку туристи у міру можливостей та ін-
тересів потічками розтікаються по Карпатах. 
Хто в пошуках розтраченого здоров’я. Хто – 
по враження (Урядовий кур’єр, 26.03.2008, с. 18). 
Така парцеляція з’ясувальних, причинових, су-
провідних, цільових та інших підрядних частин 
складнопідрядної конструкції є „важливим чин-
ником смислового розвитку думки” [4, с. 115] і 
зумовлена гнучкістю структури однорідних су-
підрядних, які зрідка, як засвідчує останній при-
клад, можуть бути й структурно неповними, проте 
однаково комунікативно та семантично ємними. 

Складнопідрядні речення з послідовною під-
рядністю зазнають парцеляції рідше, проте 
функціональне навантаження таких підрядних 
парцелятів стилістично вагоміше: інтонаційно-
змістове виокремлення різнопланових інформа-
ційних відрізків на тлі послідовного розгор-
тання логіки викладу, напр.: У Західній Європі 
виробництво біопалива позбавлене акцизних збо-
рів. Що робить його рентабельним. Адже акциз 
на дизпаливо і бензин із нафти там ста-
новить 40% (Дзеркало тижня, 06.09.2008, с. 14). 

Почастішало й парцелювання контамінова-
них складнопідрядних багатокомпонентних ре-
чень, зокрема з однорідною супідрядністю та 
послідовною підрядністю: …Відтепер наші не-
залежні журналісти будуть ще незалежнішими, 

одержавши для забезпечення свободи слова де-
щицю грошей з Америки – країни, котра не має 
аніякісіньких інтересів в Україні? І котра, як 
багатенька тітонька-родичка, начебто без 
будь якого власного інтересу, „підгодовувати-
ме” вільних українських акул пера. Для того, 
щоб у них не забракло мужності й здоров’я 
об’єктивно висвітлювати діяльність владних 
інституцій (Голос України, 12.04.2006, с. 7). У 
такому разі межі парцелювання істотно розши-
рюються, актуалізація висловлення набуває роз-
горнутих форм, увагу фокусують на кількох 
важливих у змістовому плані моментах, як-то 
означальному та цільовому. Цією парцеляцією 
автор експресивізує контекст, підвищує його 
гостроту, створює ефект іронії, висловлює 
власний підтекст і закликає читача сприйняти 
його позицію. 

Загалом, порівнюючи звичайне і парцельо-
ване складнопідрядне речення, доходимо ви-
сновку, що парцеляція впливає на обидві час-
тини складнопідрядного речення, змінюючи ко-
мунікативне завдання не лише підрядної, а й 
головної частини. Водночас структурна ціліс-
ність парцельованих складнопідрядних речень 
у газетному контексті не порушується. Пор.: 
Настав час критично подивитися на масове 
поширення іноземних сортів, зайнятися сучас-
ним аграрним маркетингом. Адже ще не так 
давно Європа вчилася вирощувати сади в Си-
миренка, а кримські плоди за якістю вважали 
одними з кращих у світі (Голос України, 
12.05.2006, с. 8). Як бачимо, у парцельованій 
підрядній частині значення причини відсунуто 
на другий план і воно слугує тлом для ви-
раження авторської позиції щодо „підняття” су-
часного агровиробника. У парцеляті містяться 
лише докази перспективності розвитку україн-
ського аграрного сектора. 

Парцеляти, утворені на основі складнопід-
рядного речення, у сучасних українських га-
зетних контекстах нерідко виконують функцію 
резюмування, виразно виділяючи в них логіч-
ний висновок, посилюючи пафос кінця: В усі 
віддалені села області обов’язково має прийти 
голубе паливо. Бо це не розкіш, а потреба 
життя, тож місцеві бюджети спільно з 
державою виділятимуть і надалі кошти на 
будівництво газопроводів (Урядовий кур’єр, 
26.03.2008, с. 7). У поданому реченні парцелят 
виконує ще й функцію поширювача інформації 
бази і водночас функцію розгортання змісту 
заголовка, дослівно „перегукуючись” із ним: 
пор. заголовок „Газ – це не розкіш”. 

За ступенем віддалення парцелята від базо-
вої частини, або за позиційною ознакою, розріз-
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няють три позиції парцелята: контактну, дис-
тантну й абзацну [11, с. 48]. У сучасному укра-
їнському газетному мовленні переважає кон-
тактна позиція, за якої парцелят розташовують 
безпосередньо за базовою для нього частиною. 
Напр.: …Ми прагнемо виїхати до теплих країн. 
Щоб не лише відпочити, а й закласти основу 
під майбутній передолімпійський сезон з бігу та 
плавання (Молодь України, 04-10.01.2007, с. 21). 
Контактна парцельована частина безпосередньо 
пов’язана з думкою, вона легше відчленовуєть-
ся, проте ступінь виразності такого парцелята 
нижчий, аніж за дистантного розташування. 
Пор.: Зараз справа чекає на розгляд. Залиша-
ється сподіватися на неупереджене і справед-
ливе рішення. Бо таки справді муляють око, 
як більмо, ці автостоянки. Точніше, не вони 
самі, а земля, яку займають (Урядовий кур’єр, 
26.03.2008, с. 8). Інформаційне навантаження, 
актуалізацію змісту в поданій конструкції, окрім 
парцелята, посилюють ще й інші засоби. Це, 
зокрема, наявність приєднувального речення, 
яке поглиблює інформацію, уточнює зміст пар-
цельованої частини, а також лексичні засоби, 
зокрема фразеологізми: муляти око, що означає 
„перебувати на видноті, набридати”, і більмо в 
оці зі значенням „зайвий, непотрібний”. До 
речі, такі й інші факультативні засоби поси-
лення виразності парцельованих підрядних та 
базових частин, що істотно впливають на по-
силення емоціогенності газетних текстів у ціло-
му, особливо активізувалися на шпальтах пе-
ріодичних видань останнім часом. Пор.: …Надто 
серйозні катаклізми вітчизняній фінансовій сис-
темі не загрожують. Якщо, звичайно, наші 
горе-політики не заведуть країну в глухий 
кут (Дзеркало тижня, 06.09.2008, с. 7); І вони 
(зради – І.З.), як каміння згори, провокують ла-
вини, які поховають і достойників, і зрадників. 
Якщо ти не схаменешся, не віддаси долю цій 
землі, Україні… (Літературна Україна, 21.02.2008, 
с. 4). Це зумовлено тим, що в умовах справ-
жнього „інформаційного вибуху” читачеві важ-
ко сприймати величезний потік інформації, по-
трібне якесь розслаблення. І саме неоднознач-
ність висловлень, гра слів, гумор, наявність інтер-
текстуальних елементів, розчленування речень і 
його компонентів, зіткнення кількох значень 
одного слова в тому самому контексті тощо, 
змушують читача „розгадувати”, додають йому 
інтелектуальної роботи, успішне виконання 
якої приносить естетичну насолоду, оскільки 
піднімає людину в її власних очах. До таких 
текстів реципієнт ніколи не залишиться байду-
жим [9, с. 74], а це і є запорукою успіху друко-
ваного інформаційного джерела. До того ж, 

використання в базових частинах чи парце-
лятах фразеологізмів сприяє стилізації тексту 
під розмовну мову, слугує засобом досягнення 
взаєморозуміння з читачем. 

Дистантні підрядні парцеляти можуть відок-
ремлюватися від базової частини реченням, 
проте вони семантично здебільшого залежать і 
від базової частини, і від речення-вкладки, 
напр.: Першим пропозицію продовжити пере-
возити пільговиків власним коштом два рази на 
тиждень підтримав голова спілки приватних 
перевізників Микола Чайковський. Проголосу-
вали за це й інші. Бо соромно за державу 
(Голос України, 08.11.2007, с. 4).  

Прикладів винесення контактних чи дистант-
них підрядних парцелятів у абзаци сучасні га-
зетні контексти не фіксують. Абзацна парцеля-
ція властива переважно парцельованим компо-
нентам простого речення.  

Парцельовані складнопідрядні речення в сучас-
ному українському газетному мовленні є зде-
більшого одноланковими (мінімальної структури), 
тобто складаються з базової (головної) частини 
і парцельованої підрядної частини та виконують 
експресивно-видільну функцію: передусім іміту-
ють розмовне мовлення, надають текстові не-
вимушеності, легкості, динамізму. Таку саму 
тенденцію було спостережено на шпальтах га-
зет і наприкінці ХХ ст. [11, с. 51]. Щоправда, 
порівняно з попередніми роками, помічаємо 
деяку активізацію багатоланкових парцельова-
них складнопідрядних речень (ускладненої струк-
тури), спричинену потребою виконувати функ-
цію інформаційного розгортання висловлення 
та прагма-комунікативну (посилення впливово-
сті закладеної в парцеляті інформації) функцію. 
Парцельовані складнопідрядні речення усклад-
неної структури – це передусім складнопідряд-
ні багагатокомпонентні речення, також і конта-
міновані, про що йшлося вище.  

Ускладненими парцельованими структурами 
на рівні складнопідрядних речень є також до-
сить поширені в сучасному українському газет-
ному мовленні конструкції, у яких базова час-
тина – просте речення, а парцельована – склад-
не речення мінімальної чи ускладненої струк-
тури. Напр.: Тиша і спокій виступає фоном 
новел Віктора Пилинського, а ще – краса і 
гармонія. Бо тільки тоді людина навчиться 
слухати світ, коли навчиться слухати себе 
(Літературна Україна, 16.08.2007, с. 6); Гроші 
нам дадуть. Хоч заокеанські благонадійники і 
вважають, що за останні півтора року си-
туація з пресою в Україні поліпшилася, „тем-
ників” більше немає, влада не втручається у 
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діяльність ЗМІ „наїздами” міліції і податко-
вих органів, а журналістів в Україні вже не 
вбивають (Голос України, 12.04.2006, с. 7). Такі 
парцеляти, перебуваючи поза межами базового 
речення, слугують ускладнювачами його се-
мантичної площини й актуалізаторами інфор-
мативно насичених, значущих відрізків мов-
лення, подекуди по-особливому емоційних, пор.: 
Зрештою, юнаки і дівчата також повинні 
самостійно дерзати. Бо хто ж, як не вони! 
(Молодь України, 20-26.07.2006, с. 8).  

Іноді в сучасних українських газетних текстах 
парцеляцію використовують „як засіб перероз-
поділу інформаційного навантаження частини ре-
чення, не пов’язуючись безпосередньо з будь-яким 
емоційним значенням” [4, с. 139]. У такому разі 
згаданий стилістичний прийом сприяє перемі-
щенню основного інформативного центру в пар-
целят: Відвідати узвіз все-таки варто. Щоб ще 
раз переконатися – багата земля українська 
талантами (Голос України, 30.05.2006, с. 6). 

Отже, стилістична виразність парцельованих 
складнопідрядних речень, уживаних у сучас-
ному українському газетному мовленні, зумов-
лена передусім їхньою контрастністю на тлі 
традиційних синтаксичних побудов. Комуніка-
тивно-когнітивні властивості парцеляції пов’я-
зані із взаємодією „адресант-адресат”, а також з 
особливістю прагматики газетної публікації, що 
виявляється у прагненні привернути увагу читача. 

У двокомпонентних складнопідрядних реченнях 
парцелятивний розрив відбувається переважно 
на межі головної і підрядної частини незалежно 
від типу семантико-синтаксичного відношення 
між ними. Як і раніше, парцелятивно виділяють 
переважно підрядну причинову, цільову, умов-
ну та допустову частину, проте перші дві є 
найпоширенішими парцелятами. У позиції пар-
цельованої підрядної причинової частини най-
уживаніший причиновий сполучник бо, а пар-
цельованої цільової частини – цільовий сполуч-
ник щоб. 

З-поміж прислівних складнопідрядних речень 
найчастіше зазнають парцеляції підрядні озна-

чальні частини, виконуючи в газетному мов-
ленні конструктивну функцію та функцію роз-
гортання висловлення. 

Допоміжним засобом у парцелюванні на 
рівні складнопідрядного речення нерідко слу-
гує лексичне повторення, яке разом із парце-
ляцією сприяє реалізації функції емоційного 
впливу на читача.  

Спостерігаємо також тенденцію до вживан-
ня факультативних засобів посилення вираз-
ності парцельованих підрядних та базових час-
тин, як-то: фразеологізмів, розмовних лексем, 
приєднувальних структур та ін., що надають 
текстам емоційно-експресивного забарвлення, 
стилізують їх під розмовну мову. 

У сучасному українському газетному мов-
ленні переважають одноланкові (мінімальної 
структури) парцельовані складнопідрядні ре-
чення, що виконують здебільшого експресивно-
видільну функцію. Проте помітною є також 
тенденція до поширення багатоланкових (усклад-
неної структури) парцельованих складнопідряд-
них речень, прагма-комунікативний потенціал 
яких набагато вищий, що й зумовлює їх актив-
не використання. Найуживанішою є парцеляція 
складнопідрядних багатокомпонентних речень, 
передусім актуалізація однорідних супідрядних 
частин, спрямована на виконання функції реалі-
зації семантико-синтаксичних відношень між 
базовою частиною і парцелятом. 

Трапляються цікаві функціонально-стильові 
вияви парцеляції складнопідрядних речень, коли 
вживанням незвичного сполучного засобу дося-
гають особливої експресії, або логічним завер-
шенням тексту і значеннєвим „перегукуванням” 
із заголовком створюють ефект обрамлення. 

У сучасному українському газетному мов-
ленні переважає контактна парцеляція складно-
підрядних речень; дистантна обмеженіша, але 
експресивно виразніша, проте будь-яка з них – 
це контрастний, свіжий, несподіваний стиліс-
тичний прийом актуалізації інформації, стильова 
домінанта публіцистичного, зокрема газетного, 
мовлення.
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF COMPLEX SENTENCES  

IN THE MODERN UKRAINIAN NEWSPAPER LANGUAGE 
 

Formally syntactical, functionally stylistical and communicatively pragmatical peculiarities of 
breaking up into parts of complex sentences in the modern Ukrainian newspaper language are analysed, 
pointed out new tendencies in the use of „partseliat”, a unit of division. 
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РОЛЬ СИТУАТИВНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ 
 

Інституційний дискурс, що визначається типа-
ми сформованих у суспільстві соціальних ін-
ститутів, характеризується низкою лінгвістично 
релевантних ознак, які суттєво впливають на 
його структуру та принципи функціонування. 
Серед цих ознак виділяють насамперед мету 
спілкування, представницьку комунікативну функ-
цію його учасників та фіксовані типові обста-
вини спілкування [6, 8]. До останніх належить і 
такий важливий чинник, як повторюваність 
ситуації спілкування. Цей чинник є особливо 
значимим тоді, коли інституційний дискурс 
позначений фаховою своєрідністю, яка виявляє 
себе не лише у доборі мовних стратегій і 
тактик, а й у кількості та послідовності етапів 
комунікативної взаємодії. Подібною своєрідністю 
позначений медичний інституційний дискурс. 

У дослідженнях, де вивчався професійний 
дискурс медиків [2, 3, 7, 9], зазвичай не приді-
лялось достатньої уваги такому ситуативному 
чиннику, як повторне відвідування лікаря паці-
єнтом. Однак слід зауважити, що дискурсивна 
діяльність лікаря на цьому етапі комунікації 
має значні відмінності порівняно з тією, що 
реалізується під час їх першої зустрічі. Ці 
відмінності стосуються насамперед комуніка-
тивної настанови та змістового наповнення, а 
отже, і добору мовних засобів, що корелюють 
уже зовсім з іншими стратегіями і тактиками. 

Механізм моделювання комунікативної взаємо-
дії між лікарем і пацієнтом у ситуації повтор-
ного відвідування має свої особливості. Визна-
чальною рисою дискурсу лікаря на цьому етапі 
комунікативної взаємодії є наявність питань 
ретроспективного характеру: Судом більше не 
було? Тимчасова пломба сама випала? Виді-
лення вже припинилися? Біль у спині після того 
не з’являвся? Місячні вже відновилися? Контра-
цептивами знову зловживаєте? Відтоді, як ми 
з Вами зустрічалися, рецидивів більше не було? 
У такий спосіб лікар поглиблює діалог, опиту-
ючи пацієнта під кутом зору минулої зустрічі з 
метою виявити зміни або трансформацію ознак 
та симптомів, які набули свого розвитку за час, 
що минув. Тому провідною під час повторного 

відвідування лікаря пацієнтом є стратегія по-
глиблення діалогу, який відбувається уже дещо 
в іншому форматі і зумовлений перебігом по-
переднього спілкування. Ця стратегія реалізу-
ється завдяки застосуванню лікарем низки так-
тик відповідно до обставин комунікативного 
процесу. Однією з них є порівняльно-з’ясу-
вальна тактика, яка сприяє з’ясуванню ознак, 
симптомів захворювання пацієнта, що з’явили-
ся або зникли у нього порівняно з першим ві-
зитом до лікаря. Для реалізації цієї тактики лі-
кар використовує різні комунікативні типи речень.  

Серед питальних речень це здебільшого ті, 
що в науковій літературі кваліфікують як за-
гальнопитальні та частковопитальні: „Загально-
питальні речення орієнтовані або на ствердну 
відповідь (Так), або на заперечну відповідь (Ні), 
або на інші модифікації цих відповідей. Част-
ковопитальні ж речення спрямовані на отри-
мання якоїсь нової часткової інформації” [4, с. 146]. 
Основним критерієм виокремлення таких ре-
чень є характер та обсяг очікуваної інформації.  

Згідно з цим критерієм при повторному від-
відуванні лікаря пацієнтом вживаними є як 
загальнопитальні (Ну що у нас тепер болить? 
Як зараз спите?), так і частковопитальні (Коли 
знову почалась кровотеча? Куди тепер віддає 
біль?) речення. Кількість загальнопитальних ре-
чень зменшується порівняно з першою зуст-
річчю. Тепер це питальні речення загального 
змісту, мета яких – розпочати опитування па-
цієнта, що прийшов до нього вдруге. Застосову-
ючи форму двоскладного питального речення з 
підметом у формі займенника другої особи 
множини та присудком у формі дієслова те-
перішнього часу, лікар у контексті загально-
питальних речень вживає обставину часу, вира-
жену прислівниками тепер, зараз: Як ви тепер 
себе почуваєте? Як Ви зараз спите? Така об-
ставина є одним із ретроспективних елементів 
лікарської оцінки дій і стану пацієнта під час 
повторного відвідування.  

 Частковопитальні речення за змістом також 
стосуються тих змін у стані пацієнта, які від-
булися за час, що пройшов після першого ві-
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зиту до лікаря: Як змінюється тиск? Де 
локалізується біль? Це також двоскладні пи-
тальні речення з підметом у формі віддієслів-
ного іменника (біль, тиск, дихання і под.) та 
присудка у формі дієслова теперішнього часу 
(локалізується, нормалізується, змінюється тощо) 
або у формі минулого часу зі значенням тепе-
рішнього: Тиск стабілізувався? Біль змістив-
ся? Дихання змінилося? Пульсівний ритм нор-
малізувався?  

Для реалізації порівняльно-з’ясувальної так-
тики лікар вживає також речення із семантикою 
буття, наявності. Цей логіко-граматичний тип 
речень, що завжди привертав увагу науковців 
[1, 5], активно вживається в медичному дис-
курсі. Коментуючи, наприклад, писемні свід-
чення щодо результатів проведених обстежень, 
лікар з’ясовує наявність ознаки, симптому: Так, 
у сечі аксалати. Бачимо запалення періодон-
тальної тканини. Місцями спостерігаємо слиз. 
Подібна констатація здійснюється за допомо-
гою речень із дієсловами у формі дійсного 
способу теперішнього часу (бачимо, спостері-
гаємо і под.). Ця граматична форма якнайкраще 
задовольняє потребу мовця в інформації про те, 
що з’ясування наявності здійснюється в момент 
мовлення. Найчастіше такий комунікативний 
намір мовця виражають двоскладні речення з 
дієслівною лексемою бути, яка в переважній 
більшості випадків лишається невербалізова-
ною внаслідок загальної тенденції до вживання 
в реченнях теперішнього часу буттєвого при-
судка в нульовій формі: У сечі знову білок. У 
крові знову фібробласти. Водночас вербалізації 
підлягає обставина часу, виражена прислівни-
ком знову, що вказує на ситуацію повторного 
відвідування. Вербалізованим зазвичай у таких 
реченнях є локалізатор, що вказує на обставину 
місця і виражений прийменниковим словоспо-
лученням іменника з прикметником: У цен-
тральній зоні лоханки два міколіти. Водночас 
зустрічаємо речення з невербалізованим локалі-
затором, хоч ситуативний чинник знову верба-
лізується обставиною часу, вираженою слово-
сполученням: Так, аналіз сечі…Цього разу білок. 
Семантична неповнота подібних речень не пере-
шкоджає пацієнтові адекватно розуміти їх зав-
дяки ситуації мовлення та попередньому спіл-
куванню з лікарем. Зрідка трапляються буттєві 
речення, в яких присудок виражений сполукою 
бути присутнім. Такі речення також мають 
форму теперішнього часу, тому дієслово-зв’язка 
бути в них виступає у нульовій формі: У 
копрограмі знову присутня непереварена клітко-
вина. За умови вираження присудка сполукою 

бути присутнім у реченні локалізатор завжди 
вербалізований, а обставина часу, виражена 
прислівником або словосполученням, вказує на 
повторюваність ситуації спілкування. 

Наявність предмета як ознаки певного стану 
пацієнта під час повторного відвідування у мові 
лікаря часто знаходить своє вираження за раху-
нок порівняльних зворотів як і раніше, як і 
тоді, як і в попередніх аналізах, як і до операції, 
як завжди тощо. Такі звороти спостерігаємо у 
структурі односкладного речення означено-осо-
бового типу з присудком, що виражений діє-
словом у формі теперішнього часу першої 
особи множини. Практично в усіх зафіксованих 
випадках у ролі такого присудка вжито діє-
слівну лексему бачити у формі першої особи 
множини: У вихідному відділі жовчного міхура, 
як і раніше, бачимо щільний осад. 

При ознайомленні з даними лабораторних 
аналізів, електрокардіограм, рентгенограм паці-
єнта під час його повторного відвідування лікар 
може коментувати наявність ознак непредмет-
ного характеру (запалення, некроз, набряк, 
аритмія тощо). Для цієї комунікативної мети у 
процесі реалізації порівняльно-зясувальної так-
тики він також використовує речення буттєвої 
семантики з дієслівним присудком бути у формі 
дійсного способу теперішнього часу, який може 
бути як вербалізований, так і невербалізований: 
У верхній частині легені є запалення. На електро-
кардіограмі миготлива аритмія. Уживаними 
також є односкладні речення означено-особо-
вого типу з дієслівною лексемою бачити у 
формі теперішнього часу першої особи множи-
ни: По всій поверхні правої легені бачимо вог-
нища запалення. У буттєвих реченнях аналізо-
ваного різновиду локалізатор здебільшого вер-
балізований: У верхніх шарах війчастого епіте-
лію бачимо некроз ворсинок. 

З’ясовуючи реальну картину захворювання 
після отримання результатів аналізів пацієнта, 
зроблених між першим та другим відвідуван-
нями, лікар фокусує свою увагу на різноманіт-
них цифрових показниках і включає повідом-
лення про них у свій монолог: Так, гемоглобін – 
132; гематокритне число – 38; еритроцити – 
4,3; лактобактерії – 108; гемолітичні ентеро-
бактерії – 105: білірубін загальний – 17,8; білі-
рубін зв’язаний – 10,2; білірубін вільний – 7,6. 
Таке повідомлення лікар здійснює за допомо-
гою двоскладних речень однотипної будови: це 
речення непоширені, зі складеним присудком, 
дієслівна зв’язка якого подана в нульовій фор-
мі, а іменна частина виражена кількісним чис-
лівником. Залучаючи пацієнта під час повтор-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 300

ного відвідування до обговорення отриманих 
аналізів, лікар часом вдається до полегшення 
декодування інформації: ті чи інші цифрові по-
казники стану пацієнта можуть супроводжува-
тися їх оцінкою з боку лікаря, що свідчить про 
його відвертість у спілкуванні. Критерієм такої 
оцінки є рівень відповідності нормі. Про це 
лікар може повідомити конкретно, вживаючи 
лексичні показники кількості: Гемоглобін – 98. 
Це нижче норми. Кольоровий показник – 0,9. 
Це в межах норми. Тромбоцити – 390. Це 
значно перевищує норму. Експлікація відно-
шення цифрових показників реального стану 
пацієнта до показників норми свідчить про 
прагнення лікаря поінформувати пацієнта, за-
лучити його до спільної діяльності, пов’язаної з 
адекватним діагностуванням та успішним ліку-
ванням. Стратегія поглиблення діалогу реалізу-
ється тепер завдяки впровадженню лікарем 
тактики співробітництва, коли пацієнт стає 
начебто повноправним учасником процесу об-
стеження свого власного організму та його 
лікування. Відбувається розширення соціально-
психологічної ролі пацієнта, який під час по-
вторного відвідування виступає не лише носієм 
певних скарг та симптомів, а й залучається 
лікарем до здійснюваного ним аналізу свого 
фізичного стану: 

Лікар: Нічого, не хвилюйтеся так сильно, 
аналізи не дуже …але ми з Вами тепер знаємо, 
що робити далі. 

Пацієнт: Ой, Іване Семеновичу, звідки ж 
воно у мене взялося, як сніг на голову… 

Лікар: Ми повинні тепер контролювати цей 
процес, він лише в початковій стадії, тому 
особливої загрози для нас поки що немає.. 

Лікар використовує складнопідрядні речення, 
головною їх частиною є односкладні означено-
особові речення, головний член яких вираже-
ний дієсловом у формі першої особи множини 
майбутнього часу зі значенням теперішнього 
(подивимось, розберемося тощо): 

Пацієнт: Я приніс аналізи. Ось, візьміть 
Щось я там нічого не розберу. 

Лікар: Розберемося, що тут у нас з Вами. 
Особливістю такого типу підрядного з’ясу-

вального двоскладного речення є те, що його 
головний член виражений словосполученням 
займенників першої та другої особи множини, 
спрямованих на виконання сумісної дії (ми з 
Вами, у нас з Вами). Особливістю такого вжи-
вання є те, що тут, як і в подальшому, форма 
множини передає форму однини. Нам вдалося 
простежити закономірності у непрямому вжи-
ванні часових та числових форм різних частин 
мови. Насамперед це стосується форми часу 

дієслова та форми числа займенника. Продов-
жуючи розпочатий коментар, лікар зазначає: 
Ну що, дуже поганого такого ми тут нічого 
не бачимо, але ішемічні зміни, гіпоксичні зміни 
в міокарді є. У контексті розповідного речення 
підмет виражено займенником першої особи 
множини, вжитій у значенні однини.  

Під час повторного спілкування з пацієнтом, 
реалізуючи тактику співробітництва, лікар може 
вдаватися до імітації спільних дій. Це дає мож-
ливість певним чином урівняти соціальні ролі 
комунікантів, підвищивши соціальний статус 
співрозмовника. Таку дію лікар реалізує за схе-
мою: ти – пацієнт, але ти такий же, як і я, тому 
ми працюємо разом. Для імітації спільних дій 
лікар уживає множинні форми особових за-
йменників у значенні однини. Переважно це 
стосується займенників першої особи: Ну, що 
ми тут бачимо,… так цукор підвищений. За-
крили ми канал тимчасовою пломбою. Зустрі-
чаються також переносні вживання множинних 
форм: Коли ми робили мікрофолін і декса-
метазон, на фоні гарного фолікула проходили 
місячні, так? Зараз ми формуємо першу та 
другу фази циклу. Зустрічаються також пере-
носні вживання множинних форм присвійних 
займенників, що передають значення належ-
ності першій особі: Це підтверджує наш по-
передній діагноз. Наші зусилля не були марни-
ми. Уживання форми множини особового або 
присвійного займенника для вираження першої 
особи однини або належності першій особі 
однини (ми замість я, наш замість мій) дозволяє 
створити ефект сумісної діяльності лікаря з 
пацієнтом. Урівнювання соціальних ролей до-
помагає подолати можливий психологічний 
бар’єр, викликаний страхом пацієнта, його 
невпевненістю, ваганнями, сумнівами тощо та 
формує підґрунтя для налагодження дружніх 
стосунків між ним і лікарем. 

Вживання займенника ми („ми-спільне”: лі-
кар і пацієнт) створює ефект спільних зусиль, 
спрямованих на досягнення позитивних резуль-
татів, атмосферу співробітництва. Використан-
ня в діалозі такого мовного засобу, що сприяє 
реалізації тактики співробітництва, підкреслює 
спільність у вирішені проблеми, що постала 
перед пацієнтом („ми-однодумці”). „Ми-ви-
словлення” роблять пацієнта учасником про-
цесу лікування і є ефективним засобом для 
підтримання контакту, налагодженого під час 
першого спілкування.  

Під час повторного відвідування лікар часто 
застосовує тактику солідаризації. У таких ви-
падках комунікація також передбачає урівню-
вання соціальної ролі лікаря та пацієнта. Проте 
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на відміну від тактики співробітництва, коли 
лікар прагне підвищити соціальний статус па-
цієнта, в умовах тактики солідаризації з паці-
єнтом вектор комунікації лікаря спрямований 
на вираження своєї причетності до його 
проблем. Така комунікація здійснюється за схе-
мою: я – лікар, але я такий же, як і ти, тому я 
поділяю твої проблеми, які стали моїми. Реалі-
зуючи таке комунікативне завдання лікар також 
вдається до переносного вживання форми мно-
жини особового займенника: Який у нас сьо-
годні тиск? Ми маємо підвищений рівень лейко-
цитів у крові. Наш тереотропний гормон мені 
не подобається. Уживання таких мовних засо-
бів переконує пацієнта в тому, що лікар пере-
ймається його скаргами та стражданнями й 
сприяє формуванню стосунків особливої довіри 
до лікаря з боку пацієнта: Отже, ми не маємо 
нормального циклу. Овуляції в нас немає. Тепер 
у нас який день циклу, шостий? Так, що ми 
маємо, тестостерон втричі вищий від норми, 
коефіцієнт ЛГФСГ у нас дуже розбалансова-
ний. Частотними також є переносні вживання 
множинних форм присвійних займенників, що 
передають значення належності другій особі: 
Що в нашій кардіограмі…; Наші яєчники на 
дюфастон знову не відреагували. Таким чином, 
в умовах тактики солідаризації лікар уживає 
особовий займенник ми, що реально позначає 
одну особу, а присвійний займенник наш у 

контексті реального спілкування з однією осо-
бою (ми замість ти/ви, наш замість твій/ваш). 
Переносне вживання особових та присвійних 
займенників сприяє підтриманню особового психо-
логічного зв’язку між лікарем і пацієнтом, є 
необхідною передумовою результативного діа-
гностування та лікування. 

Отже, специфіка медичного дискурсу позна-
чена таким ситуативним чинником, як повторне 
відвідування лікаря пацієнтом. Насамперед це 
можна пояснити самим процесом лікування: він 
зазвичай є тривалим, передбачає спостереження, 
застосування нових методик тощо (існує навіть 
таке поняття: „курс лікування”). Повторне від-
відування відзначається змінами в комунікації, 
що зумовлює застосування лікарем різних стра-
тегій і тактик. Провідною під час повторного 
відвідування є стратегія поглиблення діалогу, 
яка виявляє себе у порівняльно-з’ясувальній 
тактиці, а також у тактиках солідаризації та 
співробітництва. Мовним засобом реалізації на-
званих тактик є речення різних комунікативних 
типів. Поглибленню діалогу між лікарем і паці-
єнтом сприяє наявність у контексті цих речень 
порівняльних зворотів, множинних форм осо-
бових або присвійних займенників для вира-
ження першої особи однини чи належності пер-
шій особі однини та множинних форм дієслів 
майбутнього часу зі значенням теперішнього. 
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REPEATED VISIT AS FACTOR OF FORMING OF STRUCTURE 

INSTITUTSIYNOGO MEDICAL DISKURSU 
 

 In the article such is considered the factor of institutsiynogo medical diskursu is important, as 
povtoryuvianist' situations of intercourse of doctor with a patient. Communicative strategy of deepening 
of dialog as basic is analysed on this stage, tacticians which she will be realized in, and basic grammatical 
facilities of their expression. 
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МОВНО-ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ У ПОВІСТІ  

МИХАЙЛА КОЗОРІСА „ЧОРНОГОРА ГОВОРИТЬ” 
 

У повісті „Чорногора говорить” (Харків, 1931) 
Михайло Козоріс правдиво передає неповтор-
ний колорит гуцульського села. Майстерно зма-
льовуючи образи гуцулів, він розкриває перед 
читачем розмаїту картину особливостей їхньої 
мови. Його герої – це палкі, пристрасні гуцули, 
„люди гарячої вдачі”. 

Від себе автор говорить дуже мало. Основне 
ідейно-естетичне навантаження лягає на діалоги 
героїв твору та особливий троп – персоніфіка-
цію, через що розкриваються усі внутрішні по-
рухи душі людської, їхні думки і почуття. 
„Ступінь персоніфікації неодухотвореного мате-
ріального світу, „уособлення”, є таким, що в 
прозових творах одночасно присутні два ас-
пекти: реальний і метафоричний. Але обидва 
аспекти утворюють органічну єдність, перебу-
вають у стані взаємопроникнення” [4, с. 211]. 

Використовуючи персоніфікацію як найбільш 
ефективний засіб передачі психологічного на-
пруження, М. Козоріс опоетизовує природні стихії 
(гори, вітер, ріки, сонце, зірки, небо), найрізно-
манітніші їх прояви. Він робить їх, нарівні із 
людьми, повноправними героями повісті. Фор-
ма бачення письменником визначає специфіку 
зображення у стильовій своєрідності творення 
типів, властивих індивідуальному художньому 
мисленню письменника. Як відзначає К.М. Гей, 
„художня система завжди індивідуально орга-
нізована, і це дає змогу говорити про поетичну 
несумісність її з іншими системами, може, і 
близькими їй, але підпорядкованими своїм прин-
ципам організації цілого, змістовного і фор-
мального порядку” [2, с. 224]. 

Центральне місце в ряді вищеназваних сти-
хій займають гори. Недарма повість має назву 
„Чорногора говорить”. „Чорногора… ніби коро-
лева Східних Карпат, є кульмінаційним пунктом 
давнього розселення цього народу” [1, с. 17]. 
Уже в самій назві твору персоніфікація допо-
магає читачеві вникнути у внутрішній зміст 
сказаного. Це перший натяк, що гори – повно-
правні дійові особи, а не сторонні спостерігачі. 
Жодна важлива подія, жоден епізод у творі не 
обходиться без втручання гір. Так, коли гуцули 
рубали ліс для сплаву, першими, хто засуджує 

таке втручання, були гори: „А Чорногора з за-
піненим ротом дивилась на цю скажену роботу 
і як божевільна реготалася і скреготала заспа-
ному Попові над вухом: 

– Чуєш?.. Чуєш?.. Що за музика… Шар… 
шар… шар… тук… тук… Ха, ха, ха… Ти бачиш?.. 
Прийшли, припали, нищуть…” [3, с. 116] 

Емоції, думки і почуття „гори” передаються 
читачеві настільки забарвлено, чуттєво, глибо-
ко художньо, що ми сприймаємо її не просто як 
персоніфікований предмет, а як божество, як 
вищий дух. Можливо, автор хоче показати, що 
для гуцула гори і є божеством. Таке бачення 
ним світу гуцульської душі – це відгомін дале-
кого, але водночас такого близького нам поган-
ства. Адже давнє коріння завжди живе в народі 
і може мати найрізноманітніші форми вираження. 

У слова Чорногори вплетені материнська 
любов, чуйність і мудрість. Як мати гір і гу-
цулів, вона переживає за них і допомагає всіма 
силами. „А Чорногора дивилась на дітей і лице її, 
що палало перед хвилею, робилось бліде-бліде… 

 – Що з дітьми? Дивилась пильно довкола. 
Що з ними? Чи це ті самі, ті пишні, ті шумні 
колись, ті свобідні? Чи це ті самі?” [3, с. 13]. 

„Стара аж в долоні сплеснула, і холодна 
струя сліз витриснула з очей і з диким рвучким 
шумом гнала вниз і роздирала кришталеву 
грудь об гостре каміння” [3, с. 13]. 

Поряд із Чорногорою у повісті діють інші 
гори. Це Мáґура, Піп Іван, Смотрич, Погар, 
Ватурнака, Ігрець, Синиці, Кострича і Писаний 
Камінь. Автор свідомо переносить нас у цей 
дивний світ, майстерно використовуючи персо-
ніфікацію. Початок і кінець роману – полілог 
між горами, їхні розмови, суперечки, думки… 

У творі чітко проведена паралель нерозрив-
ного зв’язку гуцулів з горами. Це невидима 
тонка лінія, котра природно й органічно пов’я-
зала їх воєдино назавжди. Коли на спад іде 
душевний стан або добробут однієї сторони, то 
це неминуче потягне за собою такий самий 
спад в іншої. 

Так, наприклад, на початку роману Чорно-
гора задається риторичним запитанням: „Мати 
не впізнала своїх дітей. Що з ними? Одіж на 
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них – одні лати, а в багатьох з-під лахміття, 
останків колишньої пишности, визирало голе 
тіло. Зовсім як у старців. Коли це сталося?.. Як 
воно?.. Чи переспала ту хвилю, чи старе око не 
добачило? Похилила сиву голову в чорній за-
думі” [3, с. 14]. 

Це зубожіння гір – прямий натяк на духовне 
й економічне зубожіння людей, до чого і зво-
диться сюжет повісті. Проте під кінець твору 
автор підводить до думки, що всі біди людські 
від їхнього недбайливого ставлення до землі, 
до гір. Розбитий вщент Микола, що не розуміє, 
через яку причину він терпить такі нещастя, 
бачить віщий сон, у якому покійний батько 
говорить до нього: „Бо як ти хочеш, аби тебе 
любила верховина й годувала, то ти маєш її 
шанувати. А як ти будеш бутин рубати, то так, 
як коли б ти цицьку рідній нені відтяв, і що 
будеш ссати?” [3, с. 299] 

Це один з багатьох прикладів твору, що 
яскраво доводить міцний взаємозв’язок гір і 
гуцулів, а також символізм у зображенні гір. 

Отож природа і людина. Саме за цією фор-
мулою постає складний образний світ письмен-
ника. Без сумніву, М. Козоріс глибоко зачіпає 
екологічну проблему, хоч така тематика, напев-
но, не була характерною для тих років [5]. Біль 
за тим, що пропадають ліси, бідніють гори, 
письменник передає по-своєму, оригінальними 
словесними образами, за допомогою персоні-
фікації. Він вкладає свої думки в уста природ-
них стихій, які оживають під умілим пером 
майстра. Глибоко в душу западають гіркі слова 
Чорногори: „Діти мої! Розсіяла я вас по зеленій 
гуцульській землі вам на красу, а людям на 
втіху. Росли ви у мене віками пишні та горді. А 
тепер от що з вами поробили” [3, с. 15]. 

У подальший полілог гір вклинюється ще 
один персоніфікований образ – образ ріки Чере-
мош. Як і гори, вона несе глибоке смислове і 
художнє навантаження у творі. Першою згадує 
про неї Маґура, яку автор називає старшою 
донькою Чорногори. „Це все той твій люби-
мець Черемош поробив. Це все через його… 
Чуєш? – звертається Маґура до матері. – Він 
знюхався з тими ненаїсними людьми, що грабу-
ють нас, і помагає їм носити загарбану нашу 
красу – ці горді смереки на своїх плечах ген 
униз, у далекі чужі краї. Зрадник він і злодій” 
[3, с. 16]. 

Як бачимо, зорова картина пейзажу передає 
глибокий ідейно-художній зміст. Читаючи ці 
слова, ми одночасно заглиблюємося у внутріш-
ній світ, думки образу і насолоджуємося пре-
красним пейзажем, картиною, на якій гірська 
річка „сталевим обручем” омиває гору, а ма-
ленькі хвильки на ній блищать до сонця „то 
темною, то яснішою краскою”. 

Велику естетичну функцію виконує образ 
ріки при описах пір року: „Сонце так палко 
обіймає Чорногору, так палко цілує, що горам 
сором випалює рум’янець на обличчі. 

І в старому корінні грає ще життя. А Чере-
мош шумить, грає, а особливо в місячні тихі 
вечори. Тоді він, мов леґінь, виспівує на всю 
верховину, котить сріблом по чорному камін-
ню, морщить обличчя верткими филями, рего-
четься білою піною і шумить по зелених лугах 
могутнім голосом. Такий радий, такий бис-
трий” [3, с. 160]. 

Це опис Черемошу навесні, коли вся при-
рода прокидається і розквітає з новою силою. 
Автор надає ріці цілого ряду ознак. Черемош і 
„виспівує на всю верховину”, і „морщить об-
личчя”, і „регочеться”. У цьому випадку ми 
маємо повну персоніфікацію. Письменник на-
віть порівнює ріку з леґінем. 

Дуже цікавим та оригінальним є наступний 
приклад уособлення ріки: „А на самім дні під 
їхніми ногами сталевою галицею в’ється Чере-
мош. Прискакує до ніг, немов хоче вкусити, і 
сипить-шумить змією” [3, с. 81]. 

Тут Черемош порівнюється із гадюкою, і це 
часткова персоніфікація. 

Одна з найважливіших функцій персоніфіка-
ції – естетична. Саме їй надає перевагу автор, 
додаючи тим самим дивної легкості та худож-
ньої образності повісті. Варто прочитати лише 
кілька сторінок, щоб відчути ту естетичну на-
солоду від слова, ту оригінальність і худож-
ність, яких досягає автор великою мірою за 
допомогою персоніфікації. 

Так, наприклад, опис ранку. Звичайно, в літе-
ратурі нам зустрічались сотні таких описів, і всі 
вони глибоко художні, збуджують уяву читача, 
емоційно впливають на нього. Але в Михайла 
Козоріса це не просто художній опис. Це 
окремий образ, так би мовити, персоніфіковане 
явище, що вплетене в сітку інших образів. Усе 
це символізує органічну єдність усіх реалій 
навколишнього світу. Природа живе і діє тут як 
єдиний організм. Недаремно і ранок у нього – 
це не просто якийсь певний відрізок часу чи 
явище, а „усміхнений бадьорий леґінь”, що час 
від часу сходить на гуцульські села.  

„Побачило сонце засумовані гори, блиснуло 
веселою усмішкою і загомоніло до Чорногори. 

– Пані-матко!.. Що це, поминки справляє-
те?.. Кинь лихом об землю! Чого, – шат тобі не 
достає? Парчі вам потрібно? 

Сказало й щедро розкрило всі брами своїх 
комор і золотою лопатою стало вигортати роз-
топлене золото і все на гори та на гори кидало. 

А від цього щезав сум, щезав туман, і з 
золотих верхів сходив униз на гуцульські села 
усміхнений гірський леґінь – ранок” [3, с. 20]. 
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Не менш вдало персоніфікує автор усі інші 
пори доби: 

„Надворі вже вечоріло. Там на заході, де 
сонце закотилося за гори в герла, блищав ще 
шматок неба немов від позолітки, але по боках 
гір у темній синяві блукав уже вечір і дряпався 
щораз вище на верхи” [3, с. 86]. 

„Вже надворі лягла зоряна ніч і усміхалася 
чорним смерекам” [3, с. 144]. 

Такі пейзажні мікрообрази виступають у по-
вісті як активні учасники переживань героїв та, 
органічно вплітаючись в оповіді, посилюють 
емоційну домінанту твору. 

Варто згадати і про персоніфікацію пір року. 
Весна, Літо, Осінь і Зима зображені в повісті як 
повноправні володарки всієї Гуцульщини у від-
ведений для них час. Кожна господарює по-
своєму і привносить всякі зміни в гуцульське 
життя. Тому й люди по-різному ставляться до 
приходу кожної пори року. 

Звичайно, з великим нетерпінням і добрими 
надіями завжди чекають весни. М. Козоріс опи-
сує оригінальні, притаманні гуцулам примов-
ляння та припрошування до Весни, при цьому 
називаючи її „пишною дівонькою”: 

„Коби ти, дівонько пишна, весно красна, 
знала, як тебе чекають та виглядають, то не 
церемонилась би так, як дівка з сватами, а таки 
зразу впала б на Гуцулію і всі соки зразу 
пустила б, аби люди не чорніли, аби маржинка 
не блукала сонно голодна по подвір’ю, бо всім 
за тобою дуже банно. Дівонько пишна, ти собі 
сіла б на ковбку під хатою, де так тепло сонце 
підігріває, і сміялась би черешневим ротиком 
на всю верховину і плескала б у долоні, щоб всі 
діти виходили з закурених запічків, у драних 

сорочках, з жовтими щічками та з синіми ям-
ками під очима. Та й все тішилось би. 

Так гуцули припрошували. А вона слухняно 
бігла плаями, сміялася теплим вітром, стукала 
теплим пальцем в мохнаті стовбури дерев, роз-
буджувала ярову силу й соки, що примерзли в 
землі, й гнала їх уверх, аж в самі чуби” [3, с. 158]. 

На фоні кожної пори року автор змальовує 
ще цілий ряд персоніфікованих образів при-
роди. Це і річка, і гори, і сонце, і дерева, і 
трембіти… Тільки при такій масовій персоні-
фікації М. Козорісу вдається віднайти потрібну 
грань, щоб створити свій неповторний стиль. 

Письменник вдало переноситься з неперевер-
шеного опису природи на відтворення душев-
них переживань людини. У його творах просте-
жується тонкий психологізм. Він будує сюжет 
не тільки на розвитку зовнішніх подій, а й знач-
ною мірою на змінах людських почуттів і пере-
живань. Форми романтичного світовідчуття по-
глиблюють масштаби художнього розуміння 
митцем світу думок і почуттів своїх героїв, 
характери їх вчинків. М. Козоріс уміло вико-
ристовує внутрішню мову, діалоги, полілоги, 
які роблять розповіді лірично-емоційними, по-
глиблюють розкриття внутрішнього світу та 
переживань героїв. 

Як художник слова, Михайло Козоріс напо-
легливо працював над мовою повісті, виявив 
непересічний талант майстерно розкривати скарби 
рідної мови та відчувати дух народу, велику 
художню силу словесного образу. Він глибоко 
осягнув народнопоетичну мову, засвоїв невичерп-
не багатство народного вислову з усіма най-
тоншими відтінками, гнучкістю та рельєфністю. 
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ДОПУСТОВІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ  
В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ 

 

Вираження допустових семантико-синтаксич-
них відношень у складносурядному реченні в 
українській лінгвістиці спеціально не вивчали. 
У працях деяких дослідників [1; 5; 6; 8; 10; 13; 
19; 21] надибуємо на окремі зауваження про 
можливість складносурядного речення переда-
вати семантику допустовості. Заслуговує на 
увагу дослідження А.О. Васильєвої, у якому на 
матеріалі німецької мови проаналізовано основ-
ні види допустових семантико-синтаксичних 
відношень, що формуються всередині складно-
сурядного речення [3, с. 21-22], однак вона роз-
глядає тільки конструкції з допустово-проти-
ставними відношеннями, утвореними за зраз-
ком хоч… але. Можливість взаємозаміни допус-
тових та протиставних сполучних засобів, роль 
мікроконтексту в цьому, а також межі поши-
рення допустових семантико-синтаксичних від-
ношень у складносурядному реченні простежи-
ла у своїй праці М.В. Ляпон [12, с. 152-167].  

Зближення функціонально-семантичних ка-
тегорій допустовості та протиставності спричи-
няє появу проміжних семантико-синтаксичних 
відношень, які виникають на основі складно-
підрядних та складносурядних речень. Не ви-
падково деякі лінгвісти розглядають допустові 
семантико-синтаксичні відношення серед су-
рядних протиставних [2, с. 338], а інші вказу-
ють на можливість появи в складносурядному 
реченні протиставно-допустових значень [9, с. 52; 
8, с. 91; 14, с. 56; 16, с. 746]. І.Р. Вихованець, 
хоч і не вирізняє протиставно-допустових се-
мантико-синтаксичних відношень у складносу-
рядному реченні, однак зазначає, що „часові, 
зіставні, протиставні і розділові відношення 
типові для складносурядного речення, а відно-
шення причиново-наслідкові є вторинними, 
вони відбивають дериваційні стосунки між 
складнопідрядними і складносурядними конст-
рукціями” [4, с. 284]. Про можливість складно-
підрядних речень розчленованої структури пере-
давати схожі семантико-синтаксичні відношення 
на ті, які виникають у складносурядному ре-
ченні, свого часу писав І.Г. Чередниченко. Він, 
зокрема, зазначав: „Зв’язок між частковими ре-

ченнями у деяких складних реченнях цього 
типу наближається до сурядного” [20, с. 114].  

Структурно складносурядні речення поділя-
ють на два види – відкритої структури (ряди 
їхніх частин є незамкненими і можуть містити 
два й більше структурних компоненти) та за-
критої структури (містять лише два структурних 
компоненти) [4, с. 306-307; 9, с. 49; 16. с. 740-741]. 
Кожен з видів має свій набір сполучних засо-
бів: частини речень відкритої структури поєд-
нуються єднальними та розділовими сполучни-
ками, закритої структури – зіставними, проти-
ставними, приєднувальними та градаційними 
[4, с. 307]. Цілком очевидно, що за структурою, 
семантично і навіть за набором сполучних за-
собів складнопідрядні речення з підрядною до-
пустово-протиставною частиною дуже близькі 
до складносурядних речень закритої структури, 
пор.: Хоч було тільки надвечір, а під зеленими 
верхів’ями присмерки вже згусли зовсім (П. Панч). – 
Сонце було вже високо, а в молодій сосні між 
рядами блищала росяна павутина (Г. Тютюн-
ник). Нехай відомий я поет, Але собі я не-
відомий (В. Сосюра). – Вітру на морі не було, 
але клекотав сильний прибій (М. Трублаїні). І 
хоч нашому брату рядовому перепадає на 
фронті найбільше, зате після війни будеш собі 
вільним птахом (О. Гончар). – Зайців даремно 
цілий день я стежив, зате в душі – рожево-
білий сніг на давні бурі і на муки ліг (М. Риль-
ський). Нехай я отруєна злою журбою, та в 
пісні на всяку отруту є лік (Леся Українка). – 
Іще грози атака грізна повільно йде, та вирина 
з важких громів спокійна, ніжна легка і свіжа 
тишина (О. Ющенко).  

Ще одна важлива умова, яка дає підстави 
говорити про подібність підрядних та сурядних 
протиставних відношень, – це фіксована послі-
довність частин у складносурядному реченні з 
протиставними семантико-синтаксичними від-
ношеннями. І.Г. Чередниченко у своєму дослі-
дженні складнопідрядного речення зазначав, що 
під час відношення протиставлення і зістав-
лення присудків протиставлюване або зістав-
люване слово звичайно виступає на початку 
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другої частини. Що стосується складносуряд-
них речень зі значенням послідовного розгор-
тання подій у часі, наслідковості, протистав-
лення та ін., то порядок розташування їхніх 
частин зумовлений логічно, і в будові склад-
ного речення немає будь-яких формальних по-
казників синтаксичної залежності однієї части-
ни від іншої, отже, вони синтаксично пара-
лельні. Коли ж у структурі таких речень з’яв-
ляються формальні ознаки синтаксичної взаємо-
зумовленості, то це вносить у синтаксичний 
зв’язок частин певний відтінок підрядності або 
взаємопідрядності, як у такому прикладі: На-
дворі ще була весна, а висока трава в степу 
була вже готова під косу (І. Нечуй-Левицький). 
[20, с. 80-81]. Цілком очевидно, фіксована по-
слідовність частин у складносурядному проти-
ставному реченні – це ще одна ознака, яка 
наближає такі речення до складнопідрядних з 
допустово-протиставною частиною. 

Оскільки протиставлення є невід’ємним ком-
понентом семантики допустовості, то й спо-
лучні засоби, якими користуються для вира-
ження допустових семантико-синтаксичних від-
ношень, можуть бути замінені протиставними, 
особливо тоді, коли ці відношення є допустово-
протиставними, і навпаки, протиставні сполуч-
ники можна замінити допустовими, на що вка-
зувала М.В. Ляпон [12, с. 152].  

Частини складносурядного речення з вираз-
ним протиставленням дій, процесів або станів 
найчастіше поєднуються за допомогою сполуч-
ників а, але, зате, проте, однак, та (зі зна-
ченням але). Усі ці сполучники також можуть 
значеннєво диференціювати протиставно-до-
пустові семантико-синтаксичні відношення, 
причому межа між протиставно-допустовими 
та протиставними семантико-синтаксичними від-
ношеннями є дуже розмитою, бо нерідко ре-
чення із власне-протиставними відношеннями 
можна трансформувати в речення із проти-
ставно-допустовими відношеннями [4, с. 308; 7, 
с. 30; 17, с. 374-375; 9, с. 52]. Їхня схожість 
зумовлена такими причинами: 1) підрядні час-
тини відображають такі факти, події, явища, які 
можуть бути в цій ситуації протиставлені; 
2) обидва типи складносурядних речень склада-
ються з двох частин; 3) використовують ті самі 
засоби зв’язку; 4) однакова послідовність час-
тин складносурядного речення: на першому 
місці компонент, у якому висунуто твердження 
з імовірним наслідком, а на другому – спро-
стування, обмеження, заперечення висловленого 
в першій частині. 

Оскільки в складносурядному реченні ви-
значальними є не сполучні засоби, а семантико-

синтаксичні відношення [8, с. 98], то під час 
виокремлення протиставно-допустових семантико-
синтаксичних відношень потрібно зважати на 
сукупність засобів вираження цих відношень, 
зокрема на лексичне наповнення компонентів 
та характер зв’язку між ними. Відомо чимало 
класифікацій складносурядних протиставних ре-
чень. М.М. Холодов виділяє протиставно-обме-
жувальні речення зі значенням невідповідності, 
протиставно-зіставні, протиставно-видільні, аль-
тернативно-протиставні, протиставно-наслідкові, 
протиставно-мотиваційні, протиставно-приєдну-
вальні [19], серед яких найтісніше з допустово-
протиставними пов’язані протиставно-обмежу-
вальні (у них зміст другої частини перешко-
джає реалізації того, про що мовиться у пер-
шій) та речення зі значенням невідповідності 
(друга частина протиставляється першій не як 
щось обмежувальне, а як таке, що суперечить 
їй) [19, с. 72-74]. У теоретичному курсі „Сучас-
на українська літературна мова. Синтаксис” усі 
складносурядні речення за характером протистав-
них стосунків поділено на три групи: 1) складно-
сурядні речення, сурядні частини яких повідом-
ляють про протиставлення між двома незалеж-
ними одна від одної діями або між двома ста-
нами; 2) речення з суто обмежувально-протистав-
ними відношеннями між частинами; 3) речення, 
протиставні відношення в яких виникають на 
основі модальної різноплановості частин, при-
чому зазначено, що перші дві групи можуть 
ускладнюватися допустовими відношеннями 
[18, с. 403-404]. Схожу класифікацію запропо-
нував А.П. Грищенко, уточнивши сполучні за-
соби, які використовують у цих типах речень: 
власне протиставні відношення оформляються 
сполучником а; обмежувально-протиставні – спо-
лучниками але, та, проте, однак; заперечно-
протиставні – сполучниками обох попередніх 
груп, а також градаційними. Дослідник так само 
відзначає можливість обмежувально-протистав-
них та заперечно-протиставних складносуряд-
них речень ускладнюватися відтінком допусто-
вої залежності, хоч не вказує, які саме засоби 
використовують у вираженні цього відтінку [8, 
с. 88, 103-107].  

Г.М. Глушкова, досліджуючи категорію суряд-
ності, виділяє дев’ятнадцять структурно-семан-
тичних типів сурядних семантико-синтаксичних 
відношень, серед яких п’ять оформлені за допо-
могою протиставних та зіставних сполучників: 
зіставні, протиставні, допустові, поширювальні 
та компенсувальні [6, с. 10], однак подані до 
протиставних та допустових типів ілюстрації 
істотно не відрізняються, пор.: Дядьки щось 
почали говорити, злякано одступаючи назад, 
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але він [Федько] не слухав їх (В. Винниченко) – 
протиставні; Довго велась боротьба, але все-
таки закінчилась для козаків щасливо (В. Чай-
ченко) – допустові [там само]. Помітною є лише 
участь підсильної частки все-таки в оформ-
ленні протиставних-допустових відношень у дру-
гому реченні.  

Цілком очевидно, що завжди, коли йдеться 
про контрастне протиставлення двох дій, фактів, 
станів, одна з яких заперечує або обмежує на-
явність, здійснення іншої, можливе нашаруван-
ня допустової семантики. Основною умовою 
виокремлення допустових семантико-синтаксич-
них відношень у складносурядному реченні є 
розподіл функціональних ролей між частинами 
цього речення: протиставний сполучник пови-
нен поєднувати сурядні частини, перша з яких 
виконує функцію потенційної причини, а нас-
тупна може спростовувати, заперечувати попе-
редню, водночас виразною має бути семантика 
„всупереч очікуваному”, напр.: Минулося бага-
то років, а ти й досі бачиш у снах Карпати, 
Львів, Дрогобич, йдеш їхніми кам’яними вули-
цями, дихаєш вологим середньовічним повіт-
рям, поринаєш у таємничу атмосферу лембер-
зьких легенд (В. Терлецький). Надворі ще була 
весна, а висока трава в степу була вже готова 
під косу (І. Нечуй-Левицький). Перша збірка 
поезій П. Мовчана з’явилася майже одночасно з 
дебютами Вінграновського, Драча, Симоненка, 
але до шістдесятників його „вписали” значно 
пізніше (Л. Талалай). Мокрий сніг, легко пада-
ючи, як цвіт вишні од вітру, лягав на землю й 
засипав Соломію, але вона не звертала на те 
уваги (М. Коцюбинський). Я намагалася стри-
муватися, але за мить хвиля вже палахкотіла 
в горлі, потім – зашуміла в голові, шукаючи 
вихід (І. Роздобудько). Російські війська зайня-
ли більшу частину краю і майже всю Буковину, 
однак контрнаступ навесні 1915 р. змінив 
ситуацію (Підр.). Зорі ті ж самі, одначе світ 
інакший (О. Пахльовська). І сам ти впав був од 
тяжкої рани, та прапор полку у руці тримав 
(М. Рильський).  

У семантичному плані найвіддаленішим від 
контрастного плану є складносурядне речення, 
у якому його сурядні частини поєднані сполуч-
ником зате, що виражає протиставно-компенсу-
вальне значення [4, с. 311]: Прохожі стріча-
лись рідко, зате під ворітьми, на лавах, сиділи 
рядами, як горобці на плоті, веселі й гомінкі 
румуни (М. Коцюбинський). 

Особливо часто надибуємо складносурядні ре-
чення з виразними протиставно-допустовими від-
ношеннями в народній творчості: Пан нашкодив, 

а старця повісили (Нар. тв.). Мене і пекли і сма-
лили, а душі моєї не знайшли і не вбили (Нар. тв.). 
Рід великий, а пообідать ніде (Нар. тв.). Є що 
їсти й пити, та нема з ким говорити (Нар. тв.). 
Усе це характеризує мову народу з нерозвине-
ною підрядністю, про що говорить Ф.П. Мед-
ведєв [13, с. 85].  

Допустова семантика в складносурядному 
реченні граматично не виражена, тому основне 
навантаження в таких складносурядних рече-
ннях припадає на лексичне значення компонен-
тів сурядних частин, а також на допоміжні за-
соби, які, увиразнюючи заперечно-стверджу-
вальне протиставлення, перебирають на себе 
функцію допустових сполучників. Це насампе-
ред частки все(усе)-таки, все(усе) ж, все(усе) 
ж таки, і, все одно, вже, а також протиставні 
сполучники, які виконують роль часток, напр.: 
Не таку, як люди хотіли, а все ж далеко кращу, 
ніж була (М. Коцюбинський). Ішли дощі – зми-
вали пилюку, а Іван усе одно замітав розбиту, 
ніколи не асфальтовану дорогу... (М. Матіос). 
Чоботи та армійська ватянка стали одягом 
цілого народу, але зате які багаті ми з вами у 
чомусь незмірно важливішому (О. Гончар). Книж-
ки були зачитані, підклеєні, поклеєні, перекле-
єні, та проте читати їх було можна (Остап 
Вишня). Господиня героїчно відбріхувалась, але 
ті все ж таки почали складати акта (І. Багря-
ний). І от би, здається, жити Олексієві Івано-
вичу, жити та Бога хвалити. А проте і він часто 
та густо нарікав на свою долю (Панас Мирний).  

Поза сферою допустовості залишаються склад-
носурядні речення, у яких сурядні частини зі-
ставляються або протиставні семантико-синтак-
сичні відношення яких виникають на основі мо-
дальної різноплановості цих частин: Очі в Оста-
па були заплющені, а на білому виду виразно за-
чорніли молоді вуса й густі брови (М. Коцюбин-
ський). В горах, мабуть, дощі впали великі, жи-
во прибуде повінь, а тоді трудне було би наше 
діло (І. Франко). Не пливе супроти вітру Запах 
цвітів і кадила, Але йде по всіх усюдах Добра 
слава, добрі діла (І. Франко).  

Отже, протиставно-допустові семантико-син-
таксичні відношення в складносурядному ре-
ченні закритої структури залежать насамперед 
від лексичного наповнення його сурядних час-
тин. Основною умовою появи таких семантико-
синтаксичних відношень є взаємодія сурядних 
частин, в одній з яких висловлене твердження 
або припущення з можливим наслідком, а в ін-
шій це твердження або припущення) спростову-
ють, обмежують чи заперечують. Важливу роль 
у таких складносурядних реченнях відіграють 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 308

не так протиставні сполучники, як допоміжні 
засоби, особливо частки-актуалізатори, харак-
терні для допустових складнопідрядних речень.  

Складносурядні речення відкритої структури 
передають такі семантико-синтаксичні відноше-
ння, які дослідники кваліфікують неоднаково: 
як розділово-допустові [11, с. 175-184; 15, с. 567], 
альтернативно-протиставні [12, с. 147-–148]. 
У зв’язку з цим однозначно не витлумачено 
статус таких складних речень: одні розгляда-
ють їх серед складнопідрядних, інші – серед 
складносурядних, треті – як конструкції, що 
поєднують ознаки складносурядного та складно-
підрядного речень.  

Складність у визначенні належності розділово-
допустових семантико-синтаксичних відношень 
до сурядності чи підрядності пов’язана насам-
перед із синкретичним характером цих відно-
шень. Повторювані розділові сполучники вико-
ристовують у реченнях, де „говориться про ту 
чи іншу ймовірність, але по суті можлива тільки 
одна з них” [13, с. 41]. Якщо такі речення мають 
ще й третій компонент – предикативну частину 
з висунутим твердженням, яке заперечують в 
інших частинах, пов’язаних розділовими спо-
лучниками, то маємо підстави виокремити роз-
ділово-допустові семантико-синтаксичні відно-
шення, що належать до периферійної зони 
складнопідрядного речення як центральної лан-
ки категорії допустовості. 

У складному реченні з розділово-допусто-
вими семантико-синтаксичними відношеннями 
завжди наявні три компоненти – основний, у 
якому висувають припущення або щось стверджу-
ють, та два залежні, які вступають між собою у 
розділові семантико-синтаксичні відношення, вод-
ночас кожен із них, усуваючи іншого, спрос-
товує, заперечує висловлену думку в основному 
компоненті. Оскільки такі речення складаються 
з трьох предикативних частин, то і їхні спо-
лучні засоби також є переважно трикомпонент-
ними: залежні частини пов’язані повторювани-
ми розділовими сполучниками хоч… хоч…, чи… 
чи…, а в основній уживається протиставний 
сполучник а, зрідка так. Унаслідок об’єднання 
їх постали аналітичні сполучникові комплекси 
хоч… хоч… а, чи… чи… а. Напр.: Хоч їж, хоч ди-
вись, а щоб ціле було і неголодний був! (Нар. тв.). 
С в i ч к а: А завтра ж всi гуртом до магi-
страту, Нехай тепер хоч свiтло дасть, хоч нi 
– А на панiв не будем працювати! (І. Кочерга). 
Хоч най цьому ніхто не вірить, хоч най вірить, 
а я це знаю (О. Кобилянська). Чи жать, чи не 
жать, а сіяти треба! (М. Кропивницький). Хай 
i дикувата, хай i неотесана трохи, так, може, 

це й краще? (О. Гончар). Чи прядуть сестра з 
матір’ю, чи вишивають, а пісня тиха пливе по 
хаті, вплітаючи в себе журний і одноманітний 
шум прядки (І. Цюпа). Чи соцьким батько твій 
в селі, Чи сам на панщині працює, – А смерть 
зрівняє всіх в землі: Ні з ким скажена не жар-
тує! (П. Гулак-Артемовський). Вже чи сердься, 
чи не сердься, а я мусила прийти до тебе… 
(І. Нечуй-Левицький). Іноді опускають один із 
повторюваних розділових сполучників, однак 
на розділову семантику це ніяк не впливає: Гріх 
чи не гріх, а мука зостається (Леся Українка).  

Найчастіше семантику вилучення передають 
через протиставлення присудків, які здебільшо-
го заперечують один одного, пор.: хоч вірить, 
хоч не вірить…; чи жать, чи не жать…; гріх 
чи не гріх…, ... чи сердься, чи не сердься... та ін. 
Повторення присудків, які стосуються повто-
рюваних підметів, уможливлює пропуск цих 
підметів. У такому разі межа між складним та 
простим реченням стирається. Іноді зміст рече-
ння зрозумілий і без обох граматичних основ, 
які вступають у розділові семантико-синтак-
сичні відношення: Хоч пнем по сові, хоч сову 
об пень, а все сові лихо (Нар. тв.). Коли ж опус-
кають й інші члени речення, то залишаються 
так звані еквіваленти речень [11, с. 177]: Хоч 
круть, хоч верть, а все козі смерть (Нар. тв.). 

У розмовному мовленні спостерігаємо про-
пуск не лише членів речення, але й розділових 
сполучників, що спричиняє появу усталених 
сполучень: Хочеш – не хочеш, страшно чи ні, 
а вже треба пливти до того берега (С. Василь-
ченко). Хотіла не хотіла Мелася, а відпустила 
братіка (Г. Квітка-Основ’яненко). Проїдем – не 
проїдем, а спробувати треба (М. Стельмах). 
Ти гукай не гукай, а літа не почують (Б. Олій-
ник). Піймав не піймав, а погнатись можна 
(Нар. тв.). Не доспи, не доїж, а дитину потіш! 
(Нар. тв.). Гнись не гнись, а в голоблі стано-
вись (Нар. тв.). На основі найпоширенішого зво-
роту хочеш не хочеш постав прислівник хоч-не-
хоч, який зберіг розділово-допустову семантику, 
особливо якщо в складному реченні є преди-
кативна частина, що протиставляється йому за 
змістом: …а там дяки, та так прехороше та 
жалібно співають, що хоч-не-хоч, так запла-
чеш (Г. Квітка-Основ’яненко). … а ти, Горо-
бенку, хоч-не-хоч, а на чверть, може, на одну 
восьму, на десяту, на соту, але все ж таки ти – 
український націоналіст (Б. Антоненко-Давидо-
вич). Хоч-не-хоч, а йдуть разом (У. Самчук).  

Якщо в розділово-допустовому складносуряд-
ному реченні пропущено сурядний протистав-
ний сполучник, то використовують лише повто-
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рювані розділові сполучники хоч… хоч…, чи… 
чи…, а основна частина приєднується до за-
лежних лише за допомогою інтонації. Незва-
жаючи на це, протиставлення виразне, в усному 
мовленні його передають паузою, а на письмі – 
здебільшого тире: Хоч правду кажи, хоч бреши – 
все виб’ю (Нар. тв.). Дарма чи те „треба” мале, 
чи велике – вагу те має, що кожен раз воно 
вимагає уваги (М. Коцюбинський). Скажи-но, 
Тріско, як це ти вмудряєшся: Чи шторм, чи 
штиль, – ти зверху все тримаєшся (Ю. Кругляк). 
Чи пан, чи пропав – двічі не вмирати (Нар. тв.). 
Чи буде грім, чи буде стужа – ти прожени 
іржавий жаль (П.Тичина). Чи день – як іскра, 
чи тумани Густими пасмами пливуть, чи чорні 
вітри щоглу рвуть, Чи вечір в саме серце гляне, 
– Він завжди око тішить нам Розливом барв і 
грою ліній, Легкою чайкою на піні І вулиці 
легким життям (М. Рильський).  

Повторюваний розділовий сполучник то… 
то… не бере участі в оформленні розділово-
допустових семантико-синтаксичних відношень, 
оскільки поєднує компоненти, що „вказують на 
чергування дій та явищ” [5, с. 27]. Розділовий 
сполучник або… або… зрідка буває виразником 
розділово-допустових семантико-синтаксичних 
відношень, на що вказують деякі лінгвісти [15, 
с. 567], напр.: Або ми всі погинемо, або ви всі, 
іншого виходу нема (І. Франко). Так зараз і нашле: 
або свиня бублики похвата, або собака олію ви-
п’є, або п’яний поточиться та коробку переверне, 
а все даром не пройде (Г. Квітка-Основ’яненко).  

Найвиразніше передає розділово-допустові 
семантико-синтаксичні відношення повторюва-
ний розділовий сполучник хоч… хоч… . Спо-
лучник чи… чи… надає їм відтінку непевності у 
ставленні мовця до розділюваних ним думок, 
він має стилістичний варіант – сполучник що… 
що…: Чи їде, чи ходить – на одно виходить 
(Нар. тв.). … а там чи заснув, чи ні, вже його, ще 
сонце сходило, збудили (Г. Квітка-Основ’яненко). 

Що стражник, що становий – всі вони одного 
полі ягоди, одним миром мазані (Панас Мирний). 

Отже, перетин у складносурядному реченні 
закритої структури двох семантико-синтаксич-
них сфер – протиставної та допустової – збли-
жує такі речення із складнопідрядними з допус-
тово-протиставними семантико-синтаксичним 
відношеннями. Складні речення з протиставно-
допустовими та допустово-протиставними се-
мантико-синтаксичними відношеннями подібні 
за структурою: вони двокомпонентні, причому 
на першому місці розташована частина з вихід-
ним твердженням, яке передбачає прогнозова-
ний наслідок, а на другому – частина, у якій 
цей наслідок спростовано, заперечено. Однак 
частини таких складних речень поєднані різ-
ними сполучними засобами: допустово-проти-
ставними сполучниками у складнопідрядному 
реченні та протиставним сполучником у поєд-
нанні з частками-актуалізаторами й лексичним 
наповненням сурядних частин – у складно-
сурядному реченні закритої структури.  

Складні речення з розділово-допустовими 
семантико-синтаксичними відношеннями більше 
тяжіють до складносурядного речення, оскіль-
ки дві їхні частини поєднані між собою повто-
рюваними розділовими сполучниками хоч… хоч…, 
чи… чи…, що… що…, а третя приєднується до 
них протиставним сполучником а, зрідка так. 
Саме наявність третьої частини зі значенням, 
характерним для головної частини складнопід-
рядного речення з допустовим семантико-син-
таксичним відношенням, а також вираження 
семантики узагальненого вибору всім складно-
сурядним реченням дає підстави розглядати 
такі складносурядні речення в периферійній 
зоні складнопідрядного речення з узагальнено-
допустовою частиною. Значення протиставле-
ння зближує їх також і з допустово-протистав-
ними складнопідрядними реченнями. 
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У МОВІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ І. ФРАНКА 
 

Жанри художньої літератури передбачають 
яскраве вираження авторської мовної особис-
тості, передусім у сфері пошуку оригінальної 
форми висловлення. Це пояснюється тим, що 
названий жанр зорієнтований на розкриття зобра-
жально-виразових можливостей мови. Класичні 
їх зразки широко використовують різноманітні 
мовні засоби впливу на читача, що ґрунтуються 
на образному переосмисленні ознак, дій. 

Мовна тканина художнього твору становить 
складну систему різнорівневих (фонетичних, лек-
сико-фразеологічних, синтаксичних) та різно-
стильових (стилістично нейтральних, книжних, 
розмовних тощо) одиниць. Специфіка їх добору 
і функціонування у творах художньої літера-
тури створює індивідуальну мовну манеру пись-
менника. У творах кожного зі стилів, а худож-
нього – особливо, відчутна інтуїція, індиві-
дуальна проникливість письменника у доборі 
найбільш вдалих мовних засобів, варіантних 
форм художньої оповіді, а найчастіше – у зна-
ходженні таких мовних одиниць, які несуть у 
собі не тільки смислову значеннєвість, а й не 
менш потрібну для художнього мислення емо-
ційність, експресивність, виразність. Серед за-
собів створення експресивного зображення па-
літри твору, звичайно, провідну роль відіграють 
художні тропи, серед яких виділяють порівняння.  

Метою нашої статті є проаналізувати порів-
няльні конструкції, вибрані з прозових творів 
І. Франка, і визначити їх стилістичні ознаки 
та функції. 

Порівняння є одним із засобів пізнання світу 
та його художнього осмислення. Практична діяль-
ність людини, сама дійсність знаходить відтво-
рення в мисленні, тому зовнішня мовна форма 
(порівняльна конструкція) не є безпосереднім 
відображенням фізичного стану речей, а висту-
пає лише формою, у якій проявляють себе зако-
ни мислення. Категорія порівняння має здат-
ність відтворювати мислительні процеси як ви-
щу форму відображення дійсності в пізнанні 
людиною матеріальної природи речей, як ідеаль-
ний процес відображення, що базується на 
практичній діяльності людини. Вона об’єкти-

вується в її матеріальній субстанції – мові. 
Отже, мовні одиниці, що утворюють порів-
няльний комплекс (порівняльну конструкцію), 
є матеріальним втіленням цієї категорії. 

Мовознавці вивчають порівняльні конструк-
ції здебільшого в трьох аспектах: стилістич-
ному, семантико-синтаксичному та формально-
граматичному. 

У сучасній українській лінгвостилістиці по-
мітним є значне зростання зацікавленості до 
мовної природи порівняння. Специфіку функціо-
нування порівнянь у мові художніх творів ана-
лізували Д. Ужченко, С. Ващенко, Л. Голоюх, 
М. М’яснянкіна, О. Марчук, І. Судук і багато ін. 
Порівняльні конструкції розглядаються у їхніх 
працях як мовно-художній засіб, що реалізу-
ється в зіставленні понять, паралелізмі уявлень, 
асоціативних зв’язках і є одним із продуктив-
них стилістичних прийомів. 

Стійкі народні порівняння досліджено в пра-
цях В. Ващенка, Л. Найди, Г. Доброльожі, М. Але-
фіренка, Н. Руснак, А. Панасенко й ін. Названі 
мовознавці дотримуються спільної думки, що 
стійкі порівняння – це фразеологізовані спо-
луки, які характеризують те чи інше явище з 
погляду подібності. Такі конструкції особливо 
„приживаються” в живому розмовному мовле-
нні, оскільки увиразнюють значення сказаного, 
підкріплюючи його асоціативним домислом, 
а також значно увиразнюють художній стиль, 
зокрема мову героїв художніх творів. 

Крім того, існує значна кількість статей, у яких 
висвітлюється той чи інший аспект функціону-
вання порівняльних конструкцій у мові, їх пси-
холінгвістична природа та співвідношення з мета-
форою. Так, у працях, присвячених аналізові 
категорії порівняння, звернено увагу на подіб-
ність і відмінні риси метафори та порівняння. 
На думку С. Рошко, „порівняння становить со-
бою двочленну порівняльну конструкцію (су-
б’єкт – об’єкт порівняння), а метафора з точки 
зору структури – одночленна лексико-семантична 
одиниця, в ній різні асоціації збігаються” [7, c. 4]. 

У найбільш узагальненому витлумаченні по-
рівняння може бути представлене як засіб пізна-
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ння, який виявляється у всіх сферах людської 
діяльності: в науці, художній творчості, навчально-
педагогічному процесі, виробничій, побутовій 
практиці тощо. На думку Л. Прокопчук, „у ка-
тегорії компаративності виокремлюються пред-
метно-логічний і образний (асоціативний) зна-
ченнєві варіанти. Предметно-логічний значе-
ннєвий варіант категорії порівняння пошире-
ний переважно в науковому стилі мовлення, в 
якому представлені різні дефініції. Саме дефі-
ніції розкривають логіко-граматичну природу 
порівняльної семантики в її загальному осмис-
ленні. Образний (мовно-художній) варіант ка-
тегорії порівняння ґрунтується на зіставленні 
понять, на паралелізмі уявлень і в основі своїй 
передбачає наявність асоціативних зв’язків між 
явищами об’єктивного світу, тому він поши-
рений у художньому та розмовному стилях 
мовлення” [6, с. 14]. 

На нашу думку, мета порівняння – лако-
нічно пояснити суть одного предмета шляхом 
його порівняння з іншим предметом або пока-
зати, наскільки добрим / поганим є предмет, що 
порівнюється, стосовно об’єкта, який більшість 
мовців оцінює як позитивний чи негативний. 
Незалежно від того, чи сприяє порівняння ство-
ренню яскравішого образу персонажа, чи ожив-
ляє внутрішню форму метафоричного слова або 
ін., воно передусім – не тільки основний засіб 
розкриття сутності явища, а й засіб репрезен-
тації ставлення до нього автора тексту. Вибір 
порівняння завжди пов’язаний з характером 
авторської оцінки того, що зображається. 

Порівняння так само, як і образні слова та 
слова в переносному значення, свідчать про 
індивідуальну природу світосприймання, на чому 
в свій час наголошував О. О. Потебня. Природа 
порівняння та його семантична наповненість 
залежить від світогляду мовця, характеру його 
світовідчуття. Звичайно, матеріалістичною фор-
мою творення порівнянь є реалістичний, пред-
метний опис побуту, природи, стосунків між 
людьми. Порівняння може навіть звичайні, 
опоетизовано-осмислені реалії вводити в світ 
ірреального, нематеріального. 

Порівняння як поетична категорія найбільш 
поширене в народнопісенній мові, що викорис-
товується як засіб, за допомогою якого ясніше, 
ширше і детальніше відображається об’єктивна 
дійсність. Співвіднесеність позамовної сфери 
та мовної дійсності в порівняльному комплексі 
не є безпосередньою. Вона здійснюється лише 
завдяки нерозривному зв’язку мови і мислення. 
Висловлювання з наявною в ньому компаратив-
ною конструкцією становить собою специфічну 

модель думки, основною ланкою в якій є наяв-
ність асоціативних відношень. Порівняння ви-
ступає як один із факторів процесу відобра-
ження дійсності у свідомості людини й відтво-
рюваній нею мовній діяльності. В. І. Бартон у 
цьому зв’язку зауважував, що „порівняння – це 
є процес відображення в людській свідомості 
реальних відношень тотожності і відмінності, 
що існують між предметами та явищами навко-
лишнього світу” [1, с. 11]. 

У лінгвістичному трактуванні „порівняння – 
це фігура мови, що полягає у зображенні пред-
мета, явища чи дії через найхарактерніші ознаки, 
які є органічно властивими для інших” [8, с. 469]. 
За П. С. Дудиком, порівняння – троп, стиліс-
тичний прийом, який полягає у поясненні одного 
предмета через інший, близький до нього за пев-
ною ознакою (ознаками). Порівнювальна частина 
речення починається здебільшого сполучником 
(як, мов, немов, наче, неначе, буцім, ніби та ін.) 
[2, с. 362]. 

Порівняння – це один з основних прийомів 
пізнання світу, його традиційно вважають най-
простішим мовним засобом образності. Однак 
дослідники не завжди враховують складність 
цієї лінгвістичної категорії, якій притаманні 
антропоцентричність, прагнення до зіставлення 
через оцінювання віддалених одне від одного 
явищ дійсності, зумовленість суб’єктивним до-
свідом автора. 

Компоненти порівняння змінюють свої се-
мантичні та емоційно-експресивні можливості; 
вони є відбитком особистості автора, виклика-
ють широке коло асоціацій, активізують увагу 
й почуття, зумовлюють відповідну реакцію чи-
тача. За допомогою порівнянь письменник вті-
лює в художніх образах свої життєві сприй-
няття, будує індивідуальну мовний ідіостиль: 
„Специфіка ідіостилістичного аналізу худож-
нього тексту полягає у розкритті контекстуаль-
ної семантики слова і закономірностей стиліс-
тичного забарвлення мовних одиниць, що ви-
являються на рівні синтезу зображальних по-
тенцій літературної мови, психомотивації, на-
ціональної традиції, специфіки авторського ба-
чення світу та енергії словесного образу, що 
постає з творчої рефлексії на буття” [4, с. 350]. 

Порівняння належать до одного з доміну-
вальних художніх засобів, які виражають важ-
ливі для розуміння образу значення і повторю-
ються в мовленнєвій репрезентації образу де-
кілька разів. Порівняння в ідіостилях різних 
письменників здебільшого систематизовані, тіс-
но взаємодіють з іншими мовними одиницями, 
зокрема з метафорою; вони є одним з найголов-
ніших засобів реалізації ретроспекції. 
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У мовній практиці відомого письменника, 
критика, літературознавця й культурного діяча 
всеукраїнського масштабу Івана Франка ми за-
фіксували численну кількість виразних порів-
нянь, які формують одну з найяскравіших власти-
востей авторського ідіостилю, створюють своє-
рідну картину світу, набуваючи значення засобу, 
який виражає світоглядний зміст його творів. 

У мові персонажів творів І. Франка перева-
жають такі порівняння, що відтворюють узу-
альні моделі або максимально наближаються до 
них. Ці звороти непоширені, часто повторю-
ються, зіставлення в них спирається, передусім, 
на почуттєво-зорові ознаки: Щира була людина, 
і Бовдур через чотири роки жив з ним, як з рід-
ним братом (15, 151; „На дні”); Потримав яку 
частину, витягає – а те конисько все, мов 
бубон, голе й опухле, мов бочка, тільки пара 
парує (17, 285; „Лель і Полель”); І в нападі лю-
тості пан професор червонів, як буряк, і гримав 
рукою о старий щербатий стіл (16, 421; „Гутак”). 

Стійкі, особливо частотні порівняння, зафік-
совані фразеографічними та лексикографічними 
джерелами, дали початок цілим серіям образ-
них характеристик; близькість такого типу по-
рівнянь до фразеологічного фонду визнана лінгвіс-
тикою. Вершинна лексема у звороті як мак у 
творах І. Франка продовжується в компаратив-
них зворотах із похідними утвореннями тихо, 
мов маком засіяв; розцвітати, мов мак у го-
роді; різати дрібно, як мак; відображається в 
номінаціях абстрагованої кількості „дуже дрібно”, 
використовується і для психологічних характе-
ристик (гарна як мак). Розмовне забарвлення 
окремих порівнянь у мовній тканині Франкових 
творів, їхня художня експресія створюється всім 
комплексом чинників – інтонаційним ма-
люнком, словопорядком, характером актуаль-
ного членування. 

До сталих порівнянь, що межують із фразео-
логічними одиницями, І. Франко охоче зверта-
ється не тільки тоді, коли вони закорінені в на-
родному вжитку, але й тоді, коли вони є при-
належністю літературного мовлення: Зразу, во-
на, мов ранена львиця, бігала день у день до 
отців василіянів, нарікала на несправедливість 
учителів, кричала і кляла, аж поки ректор не 
на ганьбив її і не заборонив приходити більше 
(„Борислав сміється”, 44). 

Проте визначальною в семантиці порівнянь 
у творах І. Франка є предметно-побутова сфера, 
сільськогосподарська праця, життєве середо-
вище селянина, світ, близький, дорогий і зро-
зумілий йому. І в невласне прямому, і в автор-
ському мовленні ці структури відображають 
народний погляд на речі: Василь Грім говорив 

дуже голосно і реготався, мов лошак (16, 423; 
„Гутак”); До Олиного кабінету, де відбувалися 
наші лекції, треба переходити ще через кілька 
величезних, як маштарні, світлиць (15, 203; 
„Із записок недужого”). Лексика в цих зворотах 
набуває виразної стильової й образної маркова-
ності, особливо підкресленої при певній зву-
женості її вживання у межах літературного 
стандарту (як, наприклад, зареєстроване як 
діалектне в СУМ (49) слово маштарня). 

Франкові порівняння, що базуються на по-
няттях з побутової сфери, завжди ситуативно й 
психологічно обумовлені. Привертає увагу від-
крита мотивація порівнянь, у тому числі тих, 
які не можуть бути однозначно витлумачені: 
І нараз, коли жид моркотів під носом на нього 
усілякі наруги та погрози, він заговорив вище 
приведені слова. Їх звук тремтячий роздався в 
пустій широкій коршмі, мов бесіда мерця, а слова 
самі були так несподівані при настояній спосіб-
ності, що аж Шмілові самому мурашки поза пле-
чима зашпіріли (14, 343; „Навернений грішник”). 

Ситуативна обумовленість стійких порівняль-
них та індивідуально авторських зворотів вияв-
ляє точність художнього зору письменника. 
Їхня важлива художня функція полягає в тому, 
що вони є тією ланкою, яка об’єднує образи 
автора і персонажів із народу; у їхній взаємодії 
перетинаються різні суб’єктні площини оповіді. 
Розмиваючи межу між авторським мовленням і 
мовленням персонажів, таке слововживання ви-
ражає близькість їхніх світоглядних і естетич-
них позицій, художнє мислення здійснюється в 
категоріях, властивих народній філософії життя. 
Мовні структури висвічують складну взаємо-
дію суб’єктивної форми оповіді й об’єктивного 
зображення – через форми суб’єктивного спів-
переживання, внутрішнього ототожнення автора 
з героєм або завдяки зовнішньому його відсто-
роненню від героя, тобто погляд „іззовні” [5, 
c. 79]. Органічність індивідуальних порівнянь 
для народного мовлення, де вони мають пози-
тивне емоційне забарвлення, у І. Франка під-
тримується простотою, стриманістю, невибаг-
ливістю всього лексичного контекстного ото-
чення: То ту єден пристане до громади, при-
слухається бесіді, а там і своє слівце докине, 
що-ді „не вибирайте того-там, сей з жидом руку 
держит”, тоттам другий утихомирить крик, 
полагодить сварню, заглаїть, а все натякає про 
такого війта, щоби умів добре лад у руках дер-
жати, щоби умів і розважити, і похрупостіти, 
як добрий отець у родині (16, 396; „Гутак”). 

Художньо-авторські порівняння, як і стійкі, 
беруться часто із предметно-побутової сфери 
життя селянина; повторювані в різних семан-
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тичних аспектах, у різних функціях, вони на-
дають тексту глибокої народності: – От, видите, 
куманцю, – почала Гутачка, поправляючи лівою 
рукою на собі хустку, бо права їй доразу усохла 
і стриміла збоку, як патик, – десь мому 
чоловікові на старості літ дорадили убиватисі 
о війтівство (16, 391; „Гутак”). 

Можна виділити кілька ситуацій викорис-
тання порівняльних зворотів, які найчастіше 
письменник використовує з метою стилістич-
ного увиразнення тексту: 

1) пейзажні замальовки: А ще річка, через 
котру з городу треба йти на пастівник, неве-
личка супокійна підгірська річечка, з глибокими 
cтрімкими та обривистими берегами, з глинис-
тим дном, з журчачими бродами, котрих дно 
покрите дрібними плиточками, оброслими м’я-
ким зеленим водоростом, довгим, мов зелені 
шовкові пасма, – ота річка – то правдива роз-
кіш, то сильна принада для Мирона (15, 66; 
„Малий Мирон”). А всюди довкола порозсіда-
лися гори, покриті чорним смерековим лісом; 
тільки де-не-де верхи їх світять безлісними 
полонинами, що мріють, мов сіро-зелені плями 
на темному тлі (16, 155; „Цигани”); 

2) портретні описи: Один – хлоп, величезний, 
як оборотина, широкий у плечах, як двері, з 
руками й ногами так великими та дужими, як 
у старого медведя (18, 165; „Ґава і Вовкун”). В 
тім світлі кругле, товсте надкондукторове лице 
виглядало мов налите вогнем, а його чорна 
густа борода була немов перетикана пурпуро-
вими нитками (20, 70; „Поки рушить поїзд”). 
Панич сильно постарівся за ті два літа, поху-
дів, посиів, щоки запалися, тільки очі горіли, 
мов два вуглі (21, 276; „Гриць і панич”); 

3) передача внутрішніх емоцій та станів пер-
сонажів: Йому здавалося, що із-за скали легень-
кими клубками, виповзував дим, котрий, немов 
переляканий, чим борше розпливався і щезав у 
повітрі (16, 156-157; „Цигани”). А відтак разом 
як заклене руки над головою, як не заголосить, 
не заридає, мов над покійником: – Братчику 
мій, соколику сизий! (16, 338; „Яць Зелепуга”); 

4) змалювання взаємостосунків: Мій газда 
зиркнув на мене так дико і люто, мов який 
смертельний ворог виривався йому з рук, а він 
не може його відразу задушити (15, 243; „Хлоп-
ська комісія”). І, замість того, щоб бачити в 
селянинові брата, людину з людськими почу-
ттями, людськими прагненнями й рівними пра-
вами, ми попихаємо ним, мов рабом (17, 352; 
„Лель і Полель”). А вона з гарячкою на лиці, з 
тоскно трепечучим серцем, мовчазлива, без-
сильна, нужденна, гляділа на нього, мов прича-
рована (14, 285; „Ріпник”); 

5) іронічне вживання порівнянь: Вона [щука] 
любить ковбликів – не лише щиро, не лише ніж-
но, як пани своїх підданих, як пастухи своїх 
овець (21, 71; „Щука”). У волецькому ліску діти 
збиралися розкласти вогнище, пекти картоплю 
й гриби – увесь післяобідній час, проведений там 
на волі, за словами аранжера Стефка. Недав-
нього учня, вигнаного з майстерні столяра, мав 
бути „приємним, як сто чортів” (17, 283; 
„Лель і Полель”). 

Порівняння І. Франка зближуються із народ-
ними не лише за семантичними компонентами, 
а також і за своїми структурними та морфоло-
гічними особливостями. Значна частина таких по-
рівнянь зафіксована у словниках української мови. 

Для порівняльних конструкцій як різновиду 
фольклорного жанру (стійке народне порівня-
ння) притаманна так звана традиційна народна 
символіка, що народжувалася як концентроване 
вираження змісту вірувань, легенд, переказів, 
його квінтесенція. З іншого боку, погляд на по-
рівняльний зворот як на одиницю мови перед-
бачає кваліфікацію символів як носіїв певного 
значення, що мають власну специфіку. Вона 
полягає в мотивації мовного знака і пов’язана 
не з перенесенням значення, властивим для 
тропів, а з картиною світу, фоновими знаннями, 
прагматикою в широкому розумінні слова. 

Одним із найважливіших моментів пізна-
вального освоєння дійсності є осмислення най-
ближчого довкілля за допомогою зафіксованих 
у мові національних стереотипів. Як репрезен-
танти національної традиції, укорінений у сто-
літтях спосіб мислення, життя народу, в порів-
няльних зворотах І.Франка виступають при-
родні явища, а також предмети побуту й різні 
іпостасі людини. Завдяки цьому найчастотні-
шими  образно-значеннєвими центрами порів-
няльних зворотів є природні символи: фауно-
символи (бик, вовк, голуб, заєць, змія, кінь, кіт, 
лошак, свиня, собака, жаба, бджола, комар, 
мишка, хробак, орел, лев, лунь та ін.): Здалека і 
зблизька, з гір і з долів, сіл і з містечок день у 
день плили-напливали до Борислава, як бджоли 
до улія („Борислав сміється”, 132). Вона, мов 
мишка, пролізла крізь вузький розтвір, крізь який 
хіба кітка могла би пройти вигідно, із усміхом 
радості на устах, тремтячи всім тілом, опи-
нилася на вигоні, супроти поля (15, 94; „Мав-
ка”). Швидко цілий палац був залитий людьми, 
котрі говорили всуміш, голосно і борзо, сну-
вали, мов мурашки в розваленій купіші, огля-
дали все і немов таксували все очима, а відтак 
зітхали та похитували головами, немовби ра-
зом і дивувалися багатству Леона („Борислав 
сміється”, 9); флоросимволи (буряк, горох, гар-
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буз, редька, верба, барвінок, троянда, рожа та ін.): 
Коли батько почав дуже хвалити спосібності 
свого сина, хлопець почервонів, як рожа, і про-
мовив по-німецьки: – Але ж, татку, псуєш ме-
не! (20, 15; „Чиста раса”); символіка явищ при-
роди, географічних понять (вода, вогонь, грім, 
блискавиця, повінь, вихор, земля, гори, море, 
світ та ін.): Звільна, обережно, без шуму, мов 
тиха вода, почала громада крутити стеж-
ками вниз по обривах спускатися в долину 
(„Захар Беркут”, 150). Ряди тислися за рядом, 
без кінця і внизу; мов вода під водопадом, так 
вони зупинялися з тісного гирла, формувалися в 
довжезні ряди, посувалися звільна, без опору 
заливаючи пусту рівнину („Захар Беркут”, 125); 
слова на позначення побутових предметів 
(вірьовки, молот, граблі, сокира, подушка, свіч-
ка та ін.): Залускала ручка о кістки, загепала о 
набрякле, напухле тіло, мов о подушку, – а 
борці ще не пускалися, ще не переставали 
кричати, мов пацюк лихо встромив ніж у груди 
(15, 147; „На дні”); назви частин людського 
тіла (волосся, руки, око, палець та ін.): Бо по 
хвилі срібна монета під натиском шила розко-
лолася на дві половині, як коробочка, а в її ви-
струганому нутрі показалася звинена в круже-
чок тонесенька, як волос, англійська пилочка 
до різання заліза (17, 238; „Панталаха”) тощо. 

Особливо цікавою для аналізу і всуціль 
індивідуально авторською є група порівняль-
них конструкцій на позначення християнських 
вірувань та обрядів, а також назв, пов’язаних з 
міфічними істотами, що асоціюються з нечис-
тою силою (апостол, дух господень, святощ; 
пекло, дідько, дух нечистий тощо): Я став, очі 
витріщив, а тут десятники, як апостоли які, 
коло мене (15, 254; „Історія моєї січкарні”); 
Справді, я виглядав, як дідько, весь обмазаний 
кип’ячкою (21, 21; „Полуйка”); Ежен все ще 
бігав без тямки, немов гонений злим духом 
(15, 181; „На вершку”);  А над усім тим мусить 
староста уноситися, як дух господeнь над 

водами (20, 50; „Острий-преострий староста”); 
Ціла тухольська долина виглядала тепер мов 
пекло, залите огнем; з диким вереском гуляли й 
бігали серед пожежі монголи, вкидаючи в огонь 
усе, що тільки попадалося їм під руки („Захар 
Беркут”, 130); Немов з пекла неслися з долини 
дивні голоси, іржання коней (…) („Захар Бер-
кут”, 87); Щоби стерегти її, зберігати як най-
вищу святощ і боронити против усякого нару-
шення виїзного і внутрішнього, я не тілько го-
тов сам трудитись день і ніч, не жаліючи поту й 
крові, але надто установив постійну сторожу, 
під котрої охороною кожний з вас, навіть най-
слабший, може спокійно спати (20, 31; „Звіря-
чий бюджет”). 

Варто зазначити, що у виборі об’єкта порів-
няння значущими є не лише семантичні чинни-
ки, але й у деяких випадах – національно-
культурні конотації, що закріплені за тими чи 
іншими лексемами. 

Отже, порівняльна конструкція є одним із 
засобів пізнання світу, його художнього осмис-
лення. Це перехідна форма між чуттєвим і 
абстрактним пізнанням, відповідно між уявле-
нням і поняттям. Як результат чуттєвого сприй-
няття – уявлення, порівняльний зворот характе-
ризується асоціативним зіставленням чуттєво-
наочних образів предметів, явищ дійсності, що 
зберігається і відтворюється у свідомості лю-
дини поза безпосереднім впливом на органи 
чуття. Структура порівняльної конструкції в 
поєднанні з особливостями семантики її компо-
нентів та частотністю їх вживання формує 
комплекс структурно-семантичних, функціональ-
них та стилетворчих параметрів української лі-
тературної мови. З огляду на це доречним буде 
подальше дослідження різнотипних порівняль-
них конструкцій у мові художньої літераутри, 
зокрема творів І. Франка, з подальшим укла-
данням словника порівняльних конструкцій 
у мові його творів. 
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The author described some stylistic functions of comparative constructions in belles-lettres. This 
article contains information about stylistic specialities of comparative constructions, some main lexical 
models of comparative sentences in I. Franko’s works. 
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Час і простір у художньому тексті утворю-

ють художній континуум (хронотоп).  
Предметом нашого дослідження обрано ду-

мовий час, репрезентований у текстово-образ-
них універсаліях.  

Мета дослідження полягає у тому, щоб оха-
рактеризувати особливості моделювання думо-
вого часу з допомогою мовних структур – 
текстово-образних універсалій.  

Думовий час не піддавався науковому ви-
вченню. Це і зумовлює новизну обраної тема-
тики дослідження.  

Час – поняття багатозначне. Це і система 
виміру [НЭС 2007: 215], і філософське „незво-
ротня, неповторна послідовність, що характе-
ризується тривалістю і актуально пережива-
ється як безперестанно наступаюче „ТЕПЕР” 
(нинішнє) в єдності моментів „вже не” (минуле). 
У цьому розумінні час протиставлявся вічності 
і розглядався в теїстичних релігіях як харак-
теристика створеного Богом світу, в історії 
філософії – як „рухливий образ вічності”” 
(Платон), як „число (міра) руху у відношенні до 
більш раннього і більш пізнього” (Арістотель), 
як „протяжність” душі, що споглядає, згадує і 
чекає (Августин), як апріорна форма спогляда-
ння, „внутрішні почуття” (Кант), як початковий 
„горизонт” буття (Хайдеггер) і т.д.” [НЭС 2007: 
215], граматична „категорія дієслова, форми 
якої встановлюють часове співвідношення між 
дією, що називається і/або моментом мовлення 
(абсолютний час), або іншою дією, що назива-
ється (відносний час)” [НЭС 2007: 215] та ін. 

У власне лінгвістичному тлумаченні (як тер-
мінологічне поняття) час – „граматична кате-
горія діяслова, що співвідносить дію (процес) 
з моментом мовлення. Момент мовлення бе-
реться як точка відліку для розрізнення трьох 
граматичних часів: минулого – до момента 
мовлення, майбутнього – після моменту мовле-
ння, теперішнього – з включенням моменту 
мовлення” [Ахманова 1966: 87-88]. 

Особливістю змалювання часу в думовому 
епосі є те, що він (час) виражається не стільки 
з допомогою дієслівної категорії; на це не ро-

биться значний ухил, тому в одних випадках 
дія, зображена в думах, відбувається в теперіш-
ньому часі (десь за Килим-городом козаченько 
гуляє (УНД 1972: 72), Понад сагою / Дніпровою / 
Молодий козак обід обідає (УНД 1972: 83), 
Поклоняється бідний невільник (УНД 1972: 101), 
в іншому – у минулому (Ой там гуляв козак 
Голота (УНД 1972: 74), Ой із города із Трапе-
зонта виступала галера (УНД 1972: 140), Із го-
рода із Азова не великії тумани вставали – / Три 
брата рідненьких із города і Азова унікали 
(УНД 1972: 155). 

Для дум актуальними є не дієслівний час, а 
відносний час. Саме відносний час формує 
складник мережі думового хронотопу й опосе-
редковує формування текстового континууму. 

Думовий час (тобто художній час, фольклорно-
пісенний час, епічний час) – специфічна текс-
това категорія; сприйняття й осмислення думо-
вого часу пов’язане з багатьма позатекстовими 
чинниками. Зокрема:  

1) у який час виникли думи й у зв’язку з 
якими подіями; 

2) який час висвітлений у думах; 
3) у чому специфіка думового часу порів-

няно з іншими фольклорними творами; 
4) чи однаково представлений час у історико-

героїчних та соціально-побутових думах. 
Думові текстово-образні універсалії на по-

значення часу структурно можуть бути вира-
жені як прийменниково-іменниковою формою 
(о Петрі (УНД 1972: 330), так і словосполу-
ченнями (простими і ускладненими): у святую 
неділеньку (УНД 1972: 195), у святую неді-
леньку рано-пораненьку (УНД 1972: 190)), рече-
ннями: А слава його не вмре, не загине: / 
Покудова буде світ світати / І сонце сіяти / 
Будем славу його прославляти (УНД 1972: 167). 

Думовий час фіксують атрибутивні текстово-
образні універсалії, компоненти яких мають ча-
сову семантику: добрий день (УНД 1972: 329), 
лихая година (УНД 1972: 255), въ ночи зождавъ 
малую годинку, невелику часинку (УНД 1972: 
79), субстантивні текстово-образні універсалії: 
день-година (УНД 1972: 262, 263, 267, 271), час-
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пора (УНД 1972: 305), час-врем’я (УНД 1972: 
217), адвербіальні текстово-образні універсалії: 
в суботу проти неділі, о четвертій полуношній 
годині (УНД 1972: 87), у святу неділю (УНД 
1972: 107), рано-пораненько (УНД 1972: 349, 
372), при нещасливій годині (УНД 1972: 76), за 
півчаса, за півгодини (УНД 1972: 255). 

Художньо-образний думовий час представ-
ляють також макроструктури – стилістичні 
текстові універсалії, що є періодами: 

 <...> Як з низу Дністра, тиці буйний вітер 
повівати, 

Чорна хмара наступати, 
Дрібен дощик накрапати, 
Тоді моя душа з тілом буде розпрощениє мати  
(УНД 1972: 169) 
У подібних випадках період має семантику 

„коли”. Особливість такого періоду полягає 
в тому, що він фіксує трикомпонентну часову 
вказівку на майбутній час протікання подій. 
Година – один з поширених номенів на по-

значення часу в думовому епосі, також у 
фольклорі взагалі; В. Жайворонок правомірно 
відносить цей номен до етнокультурних знаків: 
„тепла, суха, сонячна погода; протилежне него-
да”, „певний період часу, певна пора, певний 
момент, уживається зазвичай з означеннями доб-
ра година, лиха година [Жайворонок 2006: 139]”. 

У думах година (годинка) означується при-
кметниками зла (УНД 1972: 316, 320), лиха (ли-
хая) (УНД 1972: 255, 324), малая (УНД 1972: 79), 
нещаслива (нещасливая) (УНД 1972: 76, 318, 329), 
нещасна (УНД 1972: 344), обідня (УНД 1972: 139). 

Отже, думовий час окреслюють такі лек-
сичні домінанти з темпоральною семантикою, 
як година, час, врем’я, субота, неділя, пам’ять, 
день, ніч, ранок також реліг. утреня, празник, 
імена святих на позначення релігійних свят 
(Петро, Микола), назви релігійних свят (Покро-
ва, Різдво та ін.), полночная (УНД 1972: 137), полу-
ночная (УНД 1972: 281), полуденная (УНД 1972: 
146), полудная (УНД 1972: 240), полудня (УНД 
1972: 281), бідна (УНД 1972: 333), пилна (УНД 
1972: 264, 265, 272, 273), добра (УНД 1972: 207, 
318, 323), темна (УНД 1972: 268, 269). 
зла 
лиха 
мала 
нещаслива 
обідня 
година (годинка) полночная 
полуденная 
бідна 
добра 
темна 
пилна 

 

Синонімічним позначенням негативних емо-
ційних переживань слугують номени зла, лиха, 
нещаслива, нещасна година. 

На вимір обсягу часу (узагальнено) вказують 
номени годинка, час, часинка, врем’я, неділя, з від-
повідними означеннями: малая годинка (УНД 
1972: 79), малая часинка (УНД 1972: 152), малоє 
врем’я (УНД 1972: 216), довгі неділі (УНД 1972: 
284), на позначення виміру швидкості часу 
використовують текстово-образні універсалії 
скорий час (УНД 1972: 264, 265), скоре уремня 
(УНД 1972: 268, 269), скоре врем’я (УНД 1972: 
272, 273), на вказівку часового визначення мо-
менту дій – текстово-образні універсалії тепе-
рішній час (УНД 1972: 302, 351, 358), обідня го-
дина (УНД 1972: 139), пізня ніч (УНД 1972: 311), 
полночная година (УНД 1972: 137), полуденная 
година (УНД 1972: 146), полудная година (УНД 
1972: 240), полудня година (УНД 1972: 281), 
полуночная година (УНД 1972: 281), великодняя 
субота (УНД 1972: 24), воскресний день (УНД 
1972: 404), рання зоря (УНД 1972: 208). 

Значущість подій, що відбуваються у певний 
момент мовлення, передають структури з при-
кметником великий: великий час (УНД 1972: 245, 
257), років день (УНД 1972: 123(3), 128), роко-
вий празник (УНД 1972: 129), великая субота 
(УНД 1972: 119), також конструкції з означе-
нням свята: свята неділя (УНД 1972: 229), свя-
тая неділенька (УНД 1972: 108, 117, 182, 190, 
190, 195, 321, 332, 256, 366, 367, 368), святая 
неділя (УНД 1972: 107, 244, 256, 318, 328, 330, 
334, 336, 337, 343, 344), святая субота (УНД 
1972: 93), святий день (УНД 1972: 119, 125, 
126, 328, 332, 335, 336, 338, 342, 344). 

На безкінечність часового виміру, що пов’язу-
ється із значущістю висвітлюваного (такі струк-
тури засвідчені у хвалебних мікро текстах – 
кінцівках) вказують текстово-образні універса-
лії вічна пам’ять (УНД 1972: 97, 223), вічная 
пам’ять (УНД 1972: 95, 201), вічниї часи (УНД 
1972: 265, 282), вічний вік (УНД 1972: 220, 264), 
вічний час (УНД 1972: 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275), вічні часи (УНД 1972: 266, 267). 

Для думового дискурсу день і ніч є особли-
вими часовимірюваними величинами. Це не 
просто „частина доби від сходу до заходу сон-
ця, від ранку до вечора; протилежне – ніч” 
[Жайворонок 2006: 174], що характерно для 
фольклорної традиції. У думах актуалізовані 
текстово-образні універсалії з іменником день і 
прикметником воскресний, святий; у такий спо-
сіб вказується на свято, також проводиться 
паралель з поняттями чужина / батьківщина, 
християнський / бусурманський і под. Таким 
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чином, активізованими виявляються лише ті 
структури з номеном день, що мають значення 
для історико-героїчного опису подій минулого. 

Номен ніч виступає у складі текстово-образ-
них універсалій на позначення часу в своєму 
усталеному народнопоетичному значенні „час-
тина доби від заходу до сходу сонця, з вечора 
до ранку; протилежне день” [Жайворонок 2006: 
399]: темная нічка (УНД 1972: 206, 208), тем-
на ніч (УНД 1972: 120), темнії ночі (УНД 1972: 
215), позня ніч (УНД 1972: 311). 

Отже, часове відтворення у текстово-образ-
них універсаліях думового епосу у цілому по-
в’язане з фольклорною традицією. Часові кон-
струкції в думовому дискурсі містять закодо-
вану інформацію етнокультурного значення (це 
підтверджують дані словника-довідника В. Жай-
воронка: див.: північ, полудень, день, ніч, неділя, 
година, час та ін.). Разом з тим думові часові 
конструкції – своєрідні, власне жанрові: зокре-
ма, структури свята неділя, святий день та ін., 
такі, що пов’язані з релігійною сферою тощо. 

У думовому епосі часове визначення подій, 
явищ, відбувається у певному просторі, можна 
звести до таких параметрів „коли” (Як будуть о 
Петрі бистрі річки-озера замерзати (УНД 1972: 
330)), „у який час доби” (О полночной године 
(УНД 1972: 137), к полудній годині до города 
Січави припав (УНД 1972: 281)), „у який день” 
(В воскресний день (УНД 1972: 404)), „у який 
період” (до схід-сонця (УНД 1972: 404)), „у 
який проміжок часу” (з ранньої зорі до вечір-
ньої (УНД 1972: 379)), „у який день тижня” (Ой 
у святу неділеньку (УНД 1972: 333), Ой у святу 
неділю, / та у неділю дуже рано-пораненьку 
(УНД 1972: 331)), „як довго”, „скільки часу” 
(однині до віка (УНД 1972: 76), на многиї літа 
до конця віка, до конця віка (УНД 1972: 88)), на 
многая літа і до конця віка (УНД 1972: 93), не 
день, не два / Не три й не чотири (УНД 1972: 
179), Зождить мени малую часинку (УНД 1972: 
152), Хотьм алоє врем’я обождіте (УНД 1972: 
216)), „яка година (добра, лиха, зла)”, „який час” 
(А як пришибла нещасна година (УНД 1972: 
328), при лихій годині (УНД 1972: 332), „який 
день” (святий день Великдень, Празник роковий 
(УНД 1972: 328)), „з якого часу”, „відколи” (з 
малих літ (УНД 1972: 351)), „якого віку особа” 
(стара молода): стара мати (УНД 1972: 325, 
348 та ін.), стара ненька (УНД 1972: 358 та ін.), 
стара удова (УНД 1972: 347 та ін.), старенька 
жена (УНД 1972: 224 та ін.), старий козак (УНД 
1972: 238 та ін.), стародавній курінь (УНД 
1972: 296 та ін.), молода челядина (УНД 1972: 
346 та ін.), молодий козак (УНД 1972: 75(2) та ін.)). 

Поширене в думах часове позначення з до-
помогою імені святого означає свято на честь 
цього святого; такі часові конструкції зафіксо-
вані у соціально-побутових думах. Як правило, 
такі структури є компонентами макротекстових 
стилістичних універсалій – періодів, що у зміс-
товому плані являють собою так звану „фор-
мулу неможливого” (УНД 1972: 371). 

Текстово-образні універсалії з часовою се-
мантикою у думовому епосі є органічними 
складниками оповіді; у цілому названі структу-
ри підтримують фольклорно-пісенну традицію: 
Та ще й не світ-то, не зоря (УНД 1972: 332), 
рано-пораненько (УНД 1972: 333), рано на зорі 
(УНД 1972: 336) та ін. 

Особливістю думових часових конструкцій є 
те, що вони в основному власне думові (з по-
гляду розташування у тексті, у ракурсі поєд-
нання з іншими структурами тощо): 

Ой у святу неділю, 
Та у неділю дуже рано-пораненьку 
(УНД 1972: 331), 
Ой у святу неділеньку барзе рано-пораненько 
(УНД 1972: 333), 
А в неділю рано-пораненько 
З світовою зорею 
(УНД 1972: 340), 
Що в неділю барзе рано 
(УНД 1972: 354), 

але одночасно такі, що побудовані на основі 
фольклорного матеріалу. Так, наприклад, ча-
сова конструкція як у святу неділю рано на зорі 
пораненьку (УНД 1972: 336) – власне думова; 
на це вказує її ускладненість, лінійне розгор-
тання, деякі поєднання, притаманні думовому 
дискурсу, – свята неділя; разом з тим аналізо-
вана структура складається з традиційних еле-
ментів, характерних для фольклорного стилю, 
а саме – рано, на зорі. 

Отже, творці думового дискурсу успадку-
вали і творчо обробляли фольклорні часові кон-
струкції, цілком підпорядкувавши їх епічні 
оповіді. У такий спосіб сформувалися власне 
думові структури з часовою семантикою: ши-
рокі, обємні, розгорнуті лінійно (як правило, 
кількакомпонентні). Скажімо, часова структура 
На святий – то день на Великдень, / лібо на кот-
рий роковий молбний празник (УНД 1972: 336) 
складається з трьох часових компонентів (1) на 
святий-то день, 2) на Великдень, 3) на роковий 
молебний празник. 

У іншому випадку: У неділю рано-пораненько / 
З світовою зорею (УНД 1972: 341) фіксуємо 
трикомпонентну епічну текстово-образну універ-
салію з часовою семантикою: 1) у неділю, 2) рано-
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пораненько, 3) з світовою зорею; структура в не-
ділю рано-пораненьо (УНД 1972: 350) складається 
з двох компонентів – текстово-образних універса-
лій: 1) в неділю, 2) рано-пораненьо; текстово-
образна універсалія в неділю рано-пораненько, 
до схід сонця (УНД 1972: 359) сформувалася на 
основі текстово-образних адвербіальних конструк-
цій 1) в неділю, 2) рано-пораненько, 3) до схід сонця. 

Текстово-образні універсалії з семантикою 
часу у думовому епосі зафіксовані як у зачинах: 
Ой у святую неділеньку рано-пораненьо (УНД 
1972: 182), Ой у святу неділю, / Та у неділю ду-
же рано пораненьку (УНД 1972: 331), Як у свя-
ту неділю рано на зорі пораненьку (УНД 1972: 
336) та і кінцівках: Даруй же, Боже, миру цар-
ському / І всему миру на здравіє, на многая лє-
та (УНД 1972: 336), Од сьогодні всім на здо-
ровія, / На многая лєта, / Многая лєта (УНД 
1972: 339), На многая літа, До конця віка! 
(УНД 1972: 358). 

Текстово-образні універсалії з часовою семан-
тикою, зафіксовані в думовому епосі, з погляду 
сучасних норм української мови поділяємо на 
два різновиди:  

1) архаїчні, не властиві сучасному слово-
вживанню: о Петрі, об Різдві; 

2) такі, що відповідають сучасним нормам 
слововживання: на зорі, у неділю, до схід сонця. 

Одні з часових конструкцій і досі побутують 
в усно мовному вжитку: на Покрову, на Велик-
день, інші є улюбленими фольклорними (образно-
символічними) структурами: на зорі, з світо-
вою зорею, до схід сонця, рано-пораненьку. 

Думові текстово-образні універсалії з часо-
вою вказівкою можуть розташовуватися ліній-
но. При цьому вони являють собою або ж неза-
лежні структури, що виступають певними уточ-
неннями стосовно описуваних часових проміж-
ків: Ой у святую неділеньку рано-пораненько 
(УНД 1972: 182) або ж уточнення, що входять 
до однієї структури (як правило, такі екстово-
образні універсалії багатокомпонентні): Не день, 
не два, не три, не чотири (УНД 1972: 183) на 
святий день Великдень, / Або на який роковий 
молебний празник (УНД 1972: 342). 

Вертикальне розташування текстово-образ-
них універсалій на позначення часу фісують 
деякі соціально побутові думи; як правило, у 
таких випадках часові конструкції входять до 
періодичних структур, що одночасно є і струк-
турами з семантико-синтаксичним паралелізмом:  
Од старих людей приповісті такої не чувала, 
Щоб о Петрі бистриї ріки-озера замерзали, 
Щоб о Різдві калина в лузі процвітала, 
Щоб жовтий пісок на білому камені зходжав <…> 

(УНД 1972: 330), 

Як будуть о Петрі бистриї ріки-озера замерзати,  
Об Різдві калина в лузі процвітати <…> 

(УНД 1972: 330) 
Отже, думовий час передається з допомогою 

текстово-образних універсалій, що ґрунтуються 
на основі понять, які узагальнено можна об’єд-
нати у такі групи:  

а) назви астрономічних об’єктів, що вказу-
ють на рух сонця і визначають час: зоря, сонце; 

б) назви частин доби і підпорядковані їм по-
няття: день(обід, полудень (полудний); ніч (пініч 
(полуночний)), 

в) загальні часові найменування: час, година, 
пора, врем’я (діал.); літа, вік; 

г) назви свят, що співвіднесені з певним ча-
сом (Різдво, Великдень); 

ґ) імена святих на позначення свят, що спів-
віднесені з певним часовим виміром (о Петрі, 
на Покрову). 

Опосередкованим часом у думах виступає 
час національно-визвольної боротьби ХV-ХVII ст. 
з татарами, поляками тощо (думи історико-геро-
їчного змісту) та час соціально-побутових пере-
питій, характерних для української дійсності 
пов’язані з політичним національно-визволь-
ним, соціально-економічними тогочасними реа-
ліями (соціально-побутові думи). 

Текстово-образні універсалії з часовою і прос-
торовою семантикою, закономірно, у думовому 
епосі позначені естетичним забарвленням. 

Художньо-образні структури із вказаною се-
мантикою характеризується спектром емоційно-
експресивного наповнення, що пов’язуються 
з багатовіковим когнітивним досвідом життє-
існування та життєдіяльності наших предків. У 
цілому ж емоційно-експресивне та оцінне забарв-
лення цих структур зумовлене побутовими, куль-
турними, ментальними чинниками, що втілення 
у словесно-образних комплексах. 

Для наших предків завжди актуальним коли 
відбувалися ті чи інші події (існувала сакраль-
ність часу, що пов’язувалася з певними вірува-
ннями, звичаями тощо. Так, ранок – початок 
для – завжди вважався найкращим часом: для 
народження, для початку справ тощо: пор. при-
слів’я: хто рано встає, тому Бог дає; рання пташ-
ка; рання пташка росу п’є, а пізня сльози ллє. 
Рано вранці вирушали в путь; раніше рано вста-
вали, щоб зробити якомога більше. Отже, ранок – 
найкращий час для початку всіляких справ – так 
завжди вважалося у народному побуті; і цих 
звичаїв наші предки обов’язково дотримувалися. 

У думовому епосі текстово-образні універса-
лії з часовою семантикою не відзначаються та-
кою широтою різновидів, як, скажімо, текстово-
образні універсалії з просторовою семантикою. 
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Це вказує на своєрідну „визначеність” і „обме-
женість” часопротікання подій; натомість прос-
торове їх поширення значно різноманітніше. 

Спостережено, що в думах ранній час, ранок 
є актуальним для зачинів соціально-побутових 
дум. Здебільшого вранішній час позначається 
адвербіальною текстово-образною універсалією 
рано-пораненько (рано-пораненьо). Одночасно 
з вказівкою на ранній час є вказівка на день 
тижня – у неділю (у святу неділю). 

Зазначимо, що неділя – для православних 
християн – святий день; це день воскресіння 
Ісуса Христа; у неділю заборонялося працю-
вати. Отже, неділя також відзначається своєрідною 
сакральністю; звідси зрозумілим є епітет свята. 

Текстово-образні універсалії думового епо-
су, що слугують засобами позначення худож-
нього часу, у аналізованих текстах виступають 
структурами, які, завдяки компонентному скла-
дові, виконують функцію образно-символічного 
часопозначення. З одного боку, це нормативні з 
погляду граматичного, стилістичного тощо по-
єднання (архаїчні чи сучасні форми), з другого – 
такі, що закріплені за визначеним стилем (фоль-
клорні за походженням). Окрім того, думові 
текстово-образні універсалії з часовимірюва-
ною семантикою подекуди тяжіють до точ-
ності; це зумовлено самим жанром дум, які 
належать до героїчного епосу. 

Текстово-образні універсалії на позначення 
часу в думовому епосі паралельно співіснують 
з текстово-образними універсаліями на позна-
чення місця. У такий спосіб виникає одночасна 
вказівка на місце і час описуваних подій, що 
досягається завдяки актуалізації адвербіальних 
текстово-образних універсалій на позначення 
часу та адвербіальних текстово-образних уні-
версалій на позначення місця; подібне явище 
спостерігається здебільшого у зачинах соціально-
побутових дум:  

Ой у неділю барзо рано-пораненьо 
Не сива зозуля закувала –  
Сестра брата свого із подвірні своєї 
В військо виряджала <...> 
(УНД 1972: 317) 
 – коли – звідки – куди; 
Отже, для думового епосу характерним є по-

єднання часових і просторових конструкцій: 
Порадь мене, безродну та бездольну, на чу-

жій стороні 
При лихій годині 
(УНД 1972: 331) 
Події, описані в думах, відбуваються у теплу 

пору року – пізньою весною або влітку. Про це 
жодного разу не мовиться. Такий висновок 
робимо на основі окремих деталей, що зазнача-

ються побіжно. Скажімо, у зачинах соціально-
побутових дум („Сестра і брат”, „Була вдова і 
три сини” та ін.) деталлю виступає згадка сиву 
зозулю, що кує:  

А в неділю рано-пораненько 
З світовою зорею 
То не сива зозуленька закувала 
(УНД 1972: 340), 
В неділю барзо рано-пораненьо не сива зо-

зуля закувала 
(УНД 1972: 349). 
У зачині думи „Бідна вдова і три сини” вказу-

ється те, що діброва шуміла; отже, це своєрідна під-
казка на час протікання подій, описуваних в думі: 

Не діброва шуміла 
Як удова старая <...> 
(УНД 1972: 347), 
інколи деталізується, що діброва – зелена: 
То ж то не зелена діброва зашуміла <…> 
(УНД 1972: 363). 
Те, що описувані події відбуваються в час 

розквіту природи, свідчить і така незначна де-
таль, як згадка про зелену траву та зелене листя 
(дума „Втеча трьох братів з города Азова, з 
турецької неволі”). 

Про те, що події відбуваються ранньої весни 
(„Маруся Богуславка”), свідчить вказівка на право-
славне свято – Великдень, що завжди припадає 
на ранню весну. 

Час літньої пори (середина літа) (дума „Ата-
ман Матяш старий”, „Три брати самарські”) 
сприймається таким тому, що в зачині згаду-
ється наступне: 

Уси поля самарскія пожарами погоріли, 
Только два терни-байраки не горіли <...> 
(УНД 1972: 79). 
Самарські поля могли горіти лише в спекот-

ний літній час, коли дозрівали хліба, степові 
рослини тощо. 

У деяких думах відсутні жодні художні де-
талі, які б вказували на будь-яку пору (думи 
„Козак Голота” та ін.). 

Думовий час – знаковий, естетично наповне-
ний. Відтворення думового часу здійснюється з 
допомогою активізації текстово-образних уні-
версалій (архаїчних структур і таких, що від-
повідають сучасним нормам словотворення). 
Думовий (епічний час) – час історично-геро-
їчних подій (опосередковане сприйняття часу) і 
час ментальний (відповідно до фольклорної тра-
диції (на зорі, рано-пораненьку, ночної доби)). 

Думовий час нерозривно пов’язаний з прос-
тором. Разом вони творять символічно-узагаль-
нений континуум.  

Отже, час – важливий і невід’ємний склад-
ник думової оповіді. 
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In article are considered features of the image time in dumas. Are analyzed tekstovo-shaped 
universalies with time semantics. 
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ФЕДЬКОВИЧЕЗНАВЧІ СТУДІЇ ІВАНА ФРАНКА 

ЯК СВІДЧЕННЯ „МУРАВЛИНОЇ ПИЛЬНОСТІ” ЇХ АВТОРА 
 

У 1909 р., відгукуючись доволі критично 
про „Історію літератури руської” Омеляна Ого-
новського, Іван Франко разом з тим відзначив, 
що цей автор „перший з муравлиною пильністю 
стягнув докупи масу біографічного й історико-
літературного матеріалу, задля якого його праця 
довго ще не стратить своєї вартості” [4,  c. 522]. 
Слова ці уповні стосуються і рецензента як до-
слідника життя, творчості Федьковича – з тією 
лиш різницею, що Франко не тільки одним з 
перших почав стягати докупи багатий, проте 
розпорошений матеріал, і задля цього схвилю-
вав суспільство, подав, як нам здається, найкра-
щий зразок для майбутнього Федьковичевого 
біографа О. Маковея, а й упорядкував зібране, 
підготував низку статей, талановито, місцями 
блискуче висловився про твори, потурбувався 
про їхній друк і популяризацію, разом з іншими 
такими ж ентузіастами фактично забезпечивши 
на початок ХХ століття розквіт федьковиче-
знавчої науки. 

Виявлена при цьому „муравлина пильність” 
Франка, може, б і сприймалася як звичне для 
вченого явище, коли б не знаття про величезну 
зайнятість “пекаря, що пік хліб для щоденного 
вжитку”, про його заслуги стосовно вивчення 
багатьох явищ рідної та світової літератури. 
Так-от активна присвята Франком себе ще й 
Федьковичеві вражає, спонукаючи нас до ша-
нобливого віддарунку, як це зробили свого часу 
М. Гнатюк, М. Грудницька, О. Губар, А. Кор-
жупова, О. Мазуркевич,  Г. Мізюн, Б. Мельни-
чук, Є. Регушевський,  Б. Якимович, досліджуючи 
різні складові багатоаспектної теми „Федько-
вич − Франко”. 

Для нас у даному разі цікавими є не просто 
федьковичезнавчі студії неординарного автора, 
а їхня, так би мовити, документальна основа, 
моделювання шляхів її створення, торування 
Франком власного шляху у збиранні і тракту-
ванні дуже специфічного матеріалу. При цьому 
не обходилося без суперечливості, промахів, 
які  нині варто із розумінням збагнути  і які не 
прийнято було зачіпати в радянські часи. 
Означити весь підручний матеріал для статей 

федьковичівської тематики, ясно, що не вдасться, 
бо результат цієї праці, як і кожної подібної, – 
своєрідний айсберг, тільки лиш мала частка яко-
го на океанській поверхні. Підготовка ж також 
не піддається обчисленню, бо розпочалася з 
„перших проблисків думання” Франка, а ви-
кристалізувалася в дрогобицькі гімназійні роки 
із захопливого читання дебютної збірки україн-
ських віршів Федьковича 1862 р., коломийського 
видання 1867-1868 рр., та газетно-журнальних 
публікацій. Б. Дідицький пізніше згадає, що у 
1870-ті рр. „не было майже руського студента, 
ба и молодого суплента, который  бы  не знал 
що з тех поэзій, особливо ж цілого Довбуша 
задеклямовати” [2, ч. 51]. Франко, зрозуміло, 
що належав до тієї особливої когорти шану-
вальників слова, більше того, уже тоді юний 
розум відвів буковинцеві місце „ледь не одино-
кої зорі на вбогім галицько-руськім літератур-
ній небозводі” [21, c. 58].  

Ця поетизована оцінка з роками урізноманіт-
ниться, ускладниться, на хвилях свого не інакше, 
як неврівноваженого душевного  стану Франко 
то назве Федьковича „мізерним наслідувачем 
Шевченка, нічим не оригінальним, окрім бесіди, 
ще мізернішим драматиком, пародіюючим Шекс-
піра” [6, c. 76], то через роки заперечить самому 
собі, вигукнувши: „Ні, поезія буковинського 
Кобзаря жива, правдива поезія”, автора ж по-
іменує „одною з найоригінальніших літератур-
них фізіономій” [17, c. 39], то знов без скидки 
на обставини критикуватиме свого поперед-
ника і сучасника за малоосвіченість, вузькість 
тематики, щоб у статті „Южнорусская литера-
тура” (1904) для „Энциклопедического словаря” 
Ф.А. Брокгауза і К.А. Єфрона ствердити думку, 
яка з огляду на призначення вже мала, певно, 
слугувати нормою: „Единственный талантли-
вый и оригинальный австро-русский писатель, 
выступивший с самого начала 60-х годов и поч-
ти сразу занявший в воображении энтузиасти-
ческой молодежи место возле Шевченка,  был 
Иосиф Федькович” [20, c. 138]. 

Зазначимо, що різкувата критика стосувалася 
іноді цілком безпідставних речей. Так, щойно 
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згадувані Франкові „Критичні письма...” стверджу-
ють, буцімто Федькович став наслідувачем Шев-
ченка по тому, як дістався між галицьку інте-
лігенцію, тоді як насправді із полону свого най-
більшого літературного захоплення буковин-
ський автор вийшов задовго до свого приїзду 
у Львів. З боку Франка це був не інакше, як 
пошук ілюстрації на користь думки про згуб-
ний вплив галицької інтелігенції на творчі на-
тури, і особа Федьковича з її великим мораль-
ним потрясінням, здобутим у Львові, здається, 
найкраще підходила для цього. Отож мають 
рацію сучасні дослідники, делікатно зауважу-
ючи, що геніальний Франко теж був часто су-
б’єктивним, а „подеколи, з тактичних мірку-
вань, і кон’юнктурним. Був живою людиною, 
був „цілим чоловіком” [3, c. 7]. 

А між тим навіть принагідні Франкові вислов-
лювання про Федьковича в літературно-критич-
них статтях та в епістолярію вже 1870-1880 рр. 
засвідчили не просто підвищений інтерес, засно-
ваний на глибокому знанні та розумінні вартіс-
ності того, що видрукував Федькович, а також 
на розумінні потреби спеціальних, присвячених 
йому студій,  задля цього – активних старань. У 
жовтні 1881 р. перебуваючи в рідних Нагуєви-
чах, не розкошуючи, мріючи про лампу, щоб 
„працювати /.../ поночі” [7, c. 290], Франко мріє 
заодно і про нові матеріали для журналу „Світ”, 
а саме про біографію Федьковича, написану ним 
самим, та його твори; для журналу „Правда” – 
про рецензію на збірку німецькомовних поезій 
буковинця „Am Tsheremusch”, що якраз вийшла 
у Чернівцях. Завжди старанно призбируючи до-
кументи, „цікаві для письменства”, турбуючись 
про їхній друк, Франко у березні 1885 р. в газеті 
„Зоря” вміщує відомий у федьковичезнавстві 
лист І. Тургенєва до М. Драгоманова з прозо-
рим натяком на захоплення повістями автора 
„Люби – згуби”. 

Крім того, у 1884 р. Франко у своїй статті 
„Конечність реформи учення руської літератури 
по наших середніх школах” узагалі вперше ста-
вить питання про важливість прилучення дітей 
до творів Федьковича та й до класики загалом: 
„Стилістика наша поки що дуже ще недостат-
ньо простудійована, але тут бодай вказання і 
розумний аналіз стилістичної красоти таких 
класиків нашої прози, як Марко Вовчок, Квітка, 
Федькович і другі, могло би зробити дуже ба-
гато для вироблення смаку учеників” [5, c. 325]. 

Ось так своєрідно підписавшись під реко-
мендацією вивчати творчість видатного письме-
нника Буковини у школі і цим давши відповідь 
сьогочасним функціонерам від освіти, котрі ра-

тують за вилучення, Федьковичевого імені зі 
шкільних програм, а, крім того, у 1888 р. виявив-
шись гірко враженим несподіваною смертю своєї 
найбільшої предтечі в західноукраїнському пись-
менстві, Франко сам обирає курс на значно 
активніше дослідження всього, що пов’язане з 
небіжчиком. Як на нас, у такій поведінці могло 
таїтися не без того, що чисто людське відчуття 
власної провини: Федькович відійшов, рідко ким 
підтриманий у своїй одинокості, а він, Франко, 
так і не вибудував міст для взаємного контакту, 
не відкрив для себе Поета особисто... У 1888 р. 
автор „З вершин і низин” виступає одразу з 
трьома публікаціями на федьковичівську тему. 
Першою став видрукуваний уже 13 січня у „Ку-
р’єрі Львовському” великий за обсягом посмерт-
ний спогад Франка „Осип Гординський Федь-
кович”, що є радше некрологом, до того ж го-
ловно інформативного змісту: з відомостями про 
інтерес до творів письменника з боку сусідніх 
народів, особливо поляків, та з матеріалами про 
його життєво-творчий шлях. Серед згаданих ві-
домостей, що цікаво, лаконічна, ні підтверджена, 
ні спростована по сьогодні теза про наявність 
уже тоді, на 1888 р., перекладів майже всіх про-
зових творів Федьковича польською (знаємо про 
переклади кількох оповідань Елізою Ожешко): 
стоячи близько до польського та всеслов’ян-
ського культурного руху, Франко знав про його 
здобутки, особливо ж про ті, що стосувалися 
рідного письменства.  

Життєвий шлях Федьковича виписаний авто-
ром некролога доволі докладно, але, на жаль, 
майже вся інформація про дитячі роки, батьків, 
навчання майбутнього поета, деяка інша вияви-
лась ... недостовірною. Як вдалося з’ясувати, 
Франко скористався рукописом третьої автобіо-
графії поета – тієї, що була зафіксована Т. Ре-
ваковичем у 1885 р. і побачила світ у журналі 
„Зоря” дещо пізніше за Франків некролог, – 
автобіографії, котра належить до самосвідчень 
поетової душевної драми, отож не могла претен-
дувати на роль правдивого наукового джерела. 

Франко, треба думати, сам вагався щодо 
викладених фактів, коли несподівано зауважив 
на початку, що померлий любив оточувати своє 
життя і талант туманом таємничості і не любив 
говорити всієї правди. Але чому автор посмерт-
ної згадки свій виклад теж оточив згаданим ту-
маном, не зазначивши, від чого відштовхується, 
і тим не убезпечив себе від критики – важко 
сказати. До речі, в даному разі читаючи Франка 
чи то за 20-томником, чи за 50-томним вида-
нням, в оману потрапляють і ті, хто звик некро-
логи сприймати за цінне джерело інформації, 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 428 – 429. Слов’янська філологія 325

бо ні там, ні там, скажімо, статті  письменника 
федьковичівської тематики – тексти з явними 
авторськими неточностями – подаються, так би 
мовити, мовчки, без відповідних приміток, чим 
компрометується і Франко, а ще більше його 
сучасний видавець. 

Більш самостійною виявилася в розглядува-
ному матеріалі та частина, котра – про Федь-
ковичів творчий шлях. Навіть висловивши по-
сутні міркування стосовно оригінальної худож-
ньої манери буковинця, Франко цілком резонно 
зазначив, що „остаточна оцінка поетичної діяль-
ності Федьковича буде можливою тільки тоді, 
коли його твори, з яких досі опубліковано лише 
половину, будуть видані повністю” [16, с. 180]. 
Хтозна, чи на 13 січня – час публікації статті –  
львівсько-чернівецька громадсько-культурна інте-
лігенція уже встигла обговорити питання про 
долю літературної спадщини померлого, хоча, з 
іншого боку, мабуть, і були вже якісь перемо-
вини, якщо Франко повідомив читачів „Кур’єра 
Львовського” про 6 томів і про причетність до 
майбутнього видання чернівецької „Руської Бе-
сіди”, конкретніше – професора Чернівецького 
університету С. Смаль-Стоцького.   

Не думалось – не гадалось авторові цих слів, 
певно, тоді, що в Чернівцях справа видання 
Федьковичевих творів розгортатиметься мляво, 
у 1895 р. вийде невеликим обсягом (128 с.) всьо-
го лиш один – перший том повного видання за 
редакцією В. Щурата, і доведеться Львову, НТШ 
і йому, Франкові, перебирати на себе справу 
таки найдіяльнішого способу увічнення пам’яті 
письменника – повного видання його творів. 

Свою готовність до такої праці і своє право 
нею займатися Франко підтвердив багатолітнім 
збиранням документального матеріалу, його 
публікацією, коментуванням, одне слово, вивче-
нням тепер справді  з „муравлиною пильністю” 
Федьковичевої спадщини. Перша така ластівка 
злетіла з мозолястої, проте легкої Франкової 
руки у липні того ж 1888-го: у першому і, як 
виявилося, єдиному числі журналу „Товариш” 
був поданий характеристичний лист буковин-
ського письменника до панотця і громадського 
діяча Данила Танячкевича. Супроводжувалась 
публікація преамбулою самого редактора – 
Франка, в якій, крім того, що схвалювалася так 
звана причинкарська діяльність тих, хто висту-
пив останнім часом з матеріалами до біографії 
Федьковича, викладалась історія друкованої 
знахідки і переконливо доводився час її напи-
сання – 1863 р., а не 1874-ий, як вважав 
Ом. Огоновський. Більше того, про з’яву енту-
зіазму у Франка свідчить  остання фраза – з 

обіцянкою „в дальших номерах „Товариша” по-
дати ще кілька листів Федьковича з пізнішого 
трохи часу і деякі інші матеріали, що можуть 
пригодитися його біографові” . 

І хоча щойно заснований часопис, повтори-
мося, перестав виходити, ідея активізації федь-
ковичезнавчих досліджень уже не покидала 
Франка. Цікаво, що приводи для його власних 
виступів (в усякому разі формальні) могли бути 
найнесподіванішими, як це трапилося з відо-
мою статтею „Молодий вік Осипа Федько-
вича”. Почалося з того, що Г. Цеглинський у 
журналі „Зоря” публікує свій некролог у па-
м’ять про буковинського лірника, а Франко 
услід за ним береться критикувати цю „більш 
ефективну, чим правдиву згадку” (мовляв, якою 
тайною є рід Федьковичів, характер, життя, 
якою тайною є його пісня, як зауважив Г. Цег-
линський, коли все ясно, мовляв, як Божий день). 
Насправді ж роздразнення стосувалося іншого – 
перед тим критичних зауваг Г. Цеглинського на 
якраз видану збірку Франка „З вершин і низин”.  

Отож критикований із доблестю лицаря, 
терплячістю ратая і, як виявилось, романтичною 
довірливістю поета заходжується сам освоювати 
ще ніким не пройдений, не осмислений як 
належить Федьковичів шлях від самих його 
начал. „Але завдяки чому ми здобудемо знання 
того шляху?” – ніби ставить питання автор і 
сам відповідає, що спиратиметься на творчість 
Федьковича (мовляв, „те, що сам він розказував 
про себе, потверджувалось та доповнювалось 
кожним його новим твором”), спиратиметься 
також на  нечисленні спогади сучасників, інші 
матеріали, які варто використати “повніше і 
докладніше, ніж се досі зроблено”  [15, с. 151]. 

І, сповнений енергії, автор вирушає в дорогу: 
молодий вік Осипа Гординського описуючи з 
використанням федьковичівського міфу про 
Коcсована, „Любу – згубу” та інші твори трак-
туючи як цілком біографічний матеріал, вільно 
пересипаючи розповідь інформацією про еко-
номічне, духовне життя буковинських гуцулів 
та про їх історичні змагання під проводом 
Лук’яна Кобилиці. 

Дивно, що критики досі не зауважили собі 
Франкових давніх помилок, більше того, І. До-
рошенко без будь-яких застережень у моногра-
фії про літературно-критичну діяльність Генія   
назвав студію „Молодий вік Осипа Федько-
вича” „надзвичайно оригінальною”, використа-
ння творів для пояснення біографії – „влучним” 
[15, с. 72], автора – „далекозорим і віртуозним” 
[15, с. 154]. Не зауважено чомусь було і наступне: 
що по тривалій бесіді Франко ледь не на пів-
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слові зупиняється і береться мало не карди-
нально спростовувати попередні факти, зовсім 
не анулюючи написане перед тим, як, здава-
лося, мало б бути. Зміна документальної основи 
відбулася, виявляється, завдяки інформації про-
фесорів Чернівецького університету С. Смаль-
Стоцького і К. Ганкевича, отриманій, треба ду-
мати, під час праці над статтею. І Франко од-
разу ж стає поміркованішим, висловлюючи пере-
конання, що „в творах поетичних (мається на 
гадці художніх. – Л.К.) можна і треба шукати 
живих вражень поета, але не його повної біо-
графії”. Відтепер, із цієї другої частини статті, 
його характеристика молодого віку Федьковича 
нагадує обережну ходу стежками, повними таєм-
ничості і передчуття знахідки істини, а не фор-
сований наступ на піщаний палац: розважливо, 
із зазначенням авторства чи джерела виклада-
ються різні здогади, часто суперечливі між со-
бою, пропонуються власні версії щодо природи 
тих чи інших подій у Федьковичевому житті, 
залучаються до аналізу також твори, але в міру. 
Такий Франко справді віртуозний, він вільно 
оперує всім видрукуваним та й ще не видруку-
ваним матеріалом, піддаючи його скрупульоз-
ному науковому і, так би мовити, морально-
етичному зважуванню, бо, власне, тільки в та-
кий спосіб справді належить досліджувати жи-
ттєвий шлях талановитої людської особистості. 
Так, приміром, зупинившись на болючій проб-
лемі стосунків Федьковича з батьком, повер-
нувши читача до слів сина-поета про спочинок 
Гординського в могилі, Франко зазначив: „Коли 
правда те, що батько Федьковича помер аж в 
70-х роках, то таке зачислення його до помер-
лих за його життя мусить видатись щонай-
менше дивним, коли навіть не зовсім диким і 
неделікатним; вказує воно, що Федькович зрік-
ся для того батька всякого синівського чуття” 
[15, c. 158]. Як на нас, важливим є факт відсут-
ності Франкової крапки – остаточного вердикту 
у складній людській драмі: „Ми далекі від того, 
щоб за все се кидати каменем на поета. Може 
бути, що він мав які важні причини так посту-
пати. Але поки ті причини не будуть вияснені, 
ми все-таки мусимо відносини між батьком і 
сином уважати темною загадкою в житті на-
шого поета” [15, c. 159]. Листуючи М. Драгома-
нову у вересні 1888-го, Франко назвав цю свою 
статтю „Молоді літа Осипа Федьковича” скром-
но – „голим матеріалом без ніякої філософії” [9, 
c. 179]. Фактично у ній, у другій її частині, 
стало зрозумілим, як глибоко він перейнявся 
справою своєрідного реконструювання цієї долі 
і що він тепер не покине цієї справи, допоки не 
зробить усе, що може зробити.  

„Зачав я ото в „Правді” стягати і критично 
сортувати матеріали до біографії Федьковича. 
Від тих матеріалів до дійсної біографії ще да-
леко, та все-таки хотілось би хоч  намітити, що 
є досі певного, а що неясне” [8, c. 179], − напи-
ше Франко К. Горбалеві уже 6 листопада 1888 р., 
тобто одразу ж після публікації „Молодого 
віку...”. І далі, звертаючись безпосередньо до 
свого адресата: „Ваш ученик д. Охрімович ска-
зав мені, що у Вас є деякі матеріали до життє-
писі Федьк/овича/, а іменно його власні зізна-
ння, виясняючі його прозвище Коссованюк і до-
машню катастрофу в його родині. Коли б Ваша 
ласка була уділити мені тих матеріалів чи то в 
копіях листів Федьковича, чи просто в ексцерпті, 
то я був би Вам дуже вдячний” [8, c. 179].  

З подібними листами на федьковичівську 
тему Франко звертається також до М. Драгома-
нова, М. Павлика, О. Колесси, О. Барвінського, 
О. Огоновського, Т. Галіпа, Р. Заклинського, 
А. Кобилянського, Ю. Романчука, О. Маковея,             
С. Смаль-Стоцького, І. Верхратського, інших 
громадсько-культурних діячів, виявляючи подиву 
гідну наполегливість і „муравлину пильність”.  
Так, зауваживши, що „Літературно-наукова бібліо-
тека” Львова на початку 1889 р. взялася публі-
кувати Драгоманові „Австро-руські спомини 
(1867-1877)”, він тут же адресує в Софію „україн-
ському Герценові” послання з пропозицією „в 
дальших главах /.../ постаратись списати рель-
єфно і оцінити” ряд осіб, і серед них Федько-
вича [10, с. 199], а, дізнавшись опісля, що про 
нього Драгоманов уже писав С. Смаль-Стоць-
кому, але той рукопис до нього не дійшов, 
наважується іще раз (між іншим, утретє з того 
приводу) потурбувати свого попереднього адре-
сата: „Він (С. Смаль-Стоцький. – Л.К.) просить 
мене заявити Вам, що споминів Ваших про 
Федьковича він не одержував” [11, c. 264].  

Чи то делікатна заувага Франка виявилася 
для Драгоманова незрозумілою, чи надзвичайно 
активний у громадсько-політичному житті Укра-
їни професор Софійського університету тоді 
був надміру зайнятий, але тих вартих оприлюд-
нення мемуарів Драгоманова ми так і не маємо, 
все ж залишаючись вдячними Франкові, що він 
так переймався їхньою долею. 

Справді зоряний час у Франковій історії як 
федьковичезнавця припадає на сам початок 
ХХ ст., коли у Львові заходами НТШ, а най-
більше таки майбутнього автора „Мойсея” готу-
валося Перше повне і критичне видання творів 
найбільшого поета зеленої Буковини. У 1902 р. 
світ побачили одразу перші три томи федькови-
чівських „Писань...”, Франко найбезпосередніше 
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причетний до роботи над двома – найважчим 
т. 1 „Поезії” (обсягом ХХІІ+806 с.) і т. 3, ч. 2 
„Драматичні переклади” (ХІІІ+532 с.) і частко-
во над т. ІV „Матеріали до життєписи Осипа 
Гординського-Федьковича”. У поняття „робота” 
входило наступне: збирання першодруків і 
автографів, упорядкування матеріалу, поясне-
ння і передмови. У листі до М. Грушевського 
від квітня 1901 р. маємо ще більшу конкрети-
зацію обов’язків, визначених для себе саморуч: 
„Я коллаціоную рукопис з оригіналами, даю до 
кожного вірша petit’ові ремарки, де був дру-
кований уперве і що можемо знати про час його 
написання /.../, додаю річеві пояснення, де того 
треба (отже, про Мадженту, Сastenedole і т.п.), 
невеличкі уваги про різниці і значення подвій-
них редакцій поодиноких віршів і т.п. Значить – 
редакційна робота поки що – вся моя”. Між тим 
навіть визначивши найоптимальніший, водно-
час найбільш трудомісткий спосіб подачі мате-
ріалу, зібравши останнього багато, Франко все 
одно міряв думкою дорогу до його можливого 
поповнення, коли писав О. Барвінському: „При-
пускаючи, що між Вашими рукописними скар-
бами найдеться немало листів і автографів 
Федьковича та й загалом матеріалів, що можуть 
кинути світло на його діяльність, обертаюся до 
Вас /.../. Особливо важно мені /.../ роздобути не 
звісні досі Федьковичеві вірші з 60-их і 70-их 
років” [13, c. 169].  

Подібне прохання прозвучало в листі до 
О. Маковея від 29 жовтня 1901 р.; власне, Франка 
цікавила доля Федьковичевого „Посланія” (зазна-
чимо, що цей текст дослідник таки розшукає, 
правда, пізніше в архіві Мелітона Бучинського, 
видрукує його в „Літературно-науковому вісни-
кові” в 1904 р. і відтак у ІV-му томі Федькови-
чевих „Писань...”). А ще предметом  особливої 
уваги були матеріали, що зберігалися в Чернів-
цях у проф. С. Смаль-Стоцького – ціла їх тека. 
„Було б дуже гарно, якби він сам зредагував до 
друку зібрані ним матеріали”, – запропонував 
Франко у листі до О. Маковея. І додав:  „Коли 
ж се з яких-небудь причин для нього немож-
ливе, то чи не подав би він мені способу познайо-
митися зі змістом його теки? Я готов задля сеї 
мети /.../ приїхати до Чернівець...” [14, c. 171]. 

Складна, заплутана, далеко не до кінця з’я-
сована й сьогодні історія пошуків тієї теки, чи  
повністю, чи частково, як вважає Франко, пере-
даної у Львів, як і контакти з іншими грома-
дянами на користь максимальної повноти федь-
ковичівських „Писань...”, – усього лиш фраг-
мент у діяльності видатного дослідника. Але 
без нього, як загалом без Франкової наполег-

ливості, ентузіазму, нецурання навіть чорнової 
роботи подібне видання хтозна чи відбулося б.  

Франко, треба думати, й сам почував за спи-
ною крила, якщо ще перед виходом із друку 
першого тому легко, на однім подиху написав 
велику, до того ж   незавершену статтю „Перше 
повне видання творів Федьковича”, опубліку-
вавши її на межі 1901-1902 рр. у львівській га-
зеті „Діло”. Повторюємо, стаття передувала ви-
ходові  дебютного тому, отож вона мала на 
меті, як нам здається, підготувати читача до 
зустрічі з ним. І зі своїм завданням автор упо-
рався блискуче: він не тільки виклав „план, 
матеріал і метод видання”, при цьому зазна-
чивши, що подібного „не можна надіятися май-
же для жодного з наших давніших письменни-
ків” [19, c. 117]. Аналізуючи поетичну спад-
щину буковинського автора після її детального 
текстологічного опрацювання, критик аж тепер 
відчув себе паном ситуації, бо запропонував 
засноване на багатстві матеріалу цілісне нау-
кове дослідження поетичного світу митця, його 
змістової, психологічної наповненості – з вияв-
ленням і духовних катастроф, і „дуже цікавих 
фаз у розвою поетичної творчості”, і особли-
востей „поетичної робітні” талановитого автора.  

Власне, у передмові до тому теж значилася 
думка про ті нові можливості, що відкрива-
ються з подібними виданнями: вони мають не 
тільки служити для ширшої громади джерелом 
„докладного познайомлення з творчістю голов-
них ратаїв нашого слова, але також основою для 
дальших наукових студій над ними”. Франко-
науковець, як бачимо, перший скористався здо-
бутком Франка-видавця, зразковість праці од-
ного стала запорукою успіху іншого. 

Доволі клопітливою виявилася підготовка і 
до видання драматичних перекладів Федько-
вича. Передмова частково зафіксувала цей про-
цес „муравлиних” старань упорядника, коли 
треба було подавати, скажімо, навіть по три  
варіанти  перекладу одного твору, а можливості 
для цього були обмеженими. І Франко знайшов 
вихід: „взявши один, останній щодо часу, пере-
клад основою видання, я порівнював його ря-
док за рядком і репліку за реплікою з обома 
іншими і, пропускаючи з них усе ідентичне, по-
дав усі відміни  під текстом у нотах” [18, c. 390]. 
У передмові викладається також матеріал про 
життєві, історичні обставини, в яких буковин-
ський автор здійснював свої переклади, і оскіль-
ки це виявилася загалом львівська пора в житті 
письменника, то й детально вивчалися крити-
ком ті документи, що стосуються діяльності 
Федьковича у тамтешній „Просвіті” і „Руській 
Бесіді”. Франко дуже кваліфіковано проаналі-
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зував перекладацьку спадщину нашого краянина, 
зіставив його здобутки з Кулішевими, зрештою, 
подав історію перекладу окремих творів і  зізнав-
ся, що листував навіть до німецького драма-
турга Р. Готшаля, автора драми „Мазепа”, яку 
переклав Федькович: Р. Готшаль, виявляється, 
також був адресатом останнього...  

Як нам здається,  ніхто краще за Франка не 
міг виконати подібної роботи, власне,  ніхто не 
зробив для збереження літературної спадщини 
Федьковича  так багато, скільки зробив Франко, 
спорудивши тим самим ще й такий ось пам’ят-
ник самому собі. Фактично завдяки Франкові 
справа зібрання, упорядкування і видання тво-

рів Федьковича набула не просто резонансу, а 
статусу загальнонаціональної справи. Це відчув 
дослідник, коли в листі до О. Барвінського запи-
туючи його про Федьковичеві листи й авто-
графи, підкреслив, що у цьому проханні “нема 
нічого персонального” [13, c. 169]. Насправді ж 
без цього персонального компоненту, без власне 
індивідуального сприйняття Федьковича як 
Майстра, так само, як без відчуття загально-
української, загальнолюдської значущості його 
Слова хтозна чи народився б хоч один Франків 
рядок, хтозна чи постав би без цього бодай 
один його  вчинок?! 
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ОБРАЗИ-СИМВОЛИ  
У РОМАНІ „ВЕРНИСЯ В ДІМ СВІЙ” Ю. МУШКЕТИКА 

 
Велику роль в інтелектуальній прозі відігра-

ють образи-символи, що мають глибоку філософ-
ську смислову наповненість і тяжіють до пев-
ного узагальнення. Символіка завжди складає 
глибинну систему, каркас художнього тексту і 
значно повніше відображає образ світу в тексті, 
ніж відкриті авторські роздуми. За висловом 
російського філософа А.Ф. Лосєва, „символ хоч 
і є відображенням речі, насправді містить у собі 
значно більше, ніж сама річ” [6, с. 470]. 

Символ завжди втілює якусь ідею, що і є 
законом його побудови в цілому. Вони не бу-
вають ізольованими, а „з’являються групами, по-
роджуючи символічні композиції, котрі можуть 
розгортатись у часі (оповідь), у просторі і в часі 
(снобачення, драматичні твори)” [1, с. 65]. У сим-
воліці кожна деталь несе особливе наванта-
ження і не є випадковою, тому будь-який сим-
вол вимагає вдумливого прочитання і тракту-
вання. Крім того символ дає можливість читачу 
залежно від рівня його освіченості трактувати 
цей образ чи твір у цілому. Як зазначає Х.Е. Кер-
лот: „символ, як вода, сам знаходить для себе 
потрібний рівень, що і буде рівнем інтерпрето-
ваного розуму” [1, с. 57]. Саме тому письмен-
ники, твори яких належать до інтелектуальної 
прози, широко використовують образи-симво-
ли. Розглянемо це на матеріалі роману Ю. Муш-
кетика „Вернися в дім свій”. 

Перш за все, глибока символіка закладена в 
образі дому. „Житло як центр людського все-
світу усвідомлюється майже повсюдно” [7, с. 207]. 
Для Ю. Мушкетика дім – це втілення усього 
найкращого – родинного тепла, затишку, а та-
кож сімейних традицій. У творі справжнім гос-
подарем і душею дому виступає Тищенко, хоча 
в реальному житті в такій ролі більш звично 
виглядає господиня. Як зазначає автор: „Від 
таких людей особливе тепло: певності в собі, 
затишку й сам собі здаєшся певним, що такі 
люди завжди можуть стати в пригоді” [2, с. 248]. 
Ірина не прив’язана тісно ні до чоловіка, ні до 
родинного житла. Для неї дім асоціюється з кліт-
кою, з неволею, тобто жінка не відчуває „захисту 
внутрішнього простору оселі” [3, с. 15], хоч ін-

коли жінка прагне „очиститись (до нового гріха) 
в домашньому затишку” [2, с. 178]. І лише на-
прикінці роману дружина усвідомлює власну 
помилку, відчуває вину, але забирає невиліков-
но хворого Василя до себе, а не повертається до 
нього. Таким чином, заголовок виступає своє-
рідним зверненням Тищенка до дружини, про-
ханням до примирення. 

Невіддільним від образу рідного дому для 
автора є прадавній символічний образ вогню. 
Він втілював ідею тепла, затишку, „не тільки 
зігрівав, але давав надію і підтримку” [4, с. 344]. 
Ю. Мушкетик до цього значення додає ще влас-
ний відтінок – підкреслює здатність вогню об’єд-
нувати людей: „Мабуть, ніщо не з’єднує людей 
дужче, ніж вогонь” [2, с. 146]. 

Цікавим і доволі символічним є порівняння 
людей з мурашками, що піднімаються по дере-
ву: „Отак і ми… Тільки повільніше. Все життя 
ліземо на якусь гілочку. Все життя. Вище й ви-
ще. Страчаємо сили. Деякі падають. Одні спи-
хають інших. Ну, доліз, і що з того? Сидиш 
найвище. А чи там найкраще? А є такі, що в 
траві. Там і вітер менший, і харчу більше” [2, с. 9]. 
Власне, такі розмірковування Огієнка можна 
трактувати і як розчарування у житті. Він асо-
ціюється з мурашкою, що доповзла доволі ви-
соко, але там не побачила нічого вартісного. А 
його однокурсник – Кримчак порівнюється з 
тією мурашкою, що живе у траві, і там знайшла 
спокій, затишок. Тобто по-справжньому щасли-
ва людина може бути де завгодно, і для цього не 
обов’язково пнутися вгору. Іншим разом люди 
асоціюються з комашками, „які гріються біля 
загубленої у космосі зірки. Погрілися – і знову 
в морок” [2, с. 11]. Тобто людське життя схоже 
на морок, і тільки короткочасна зустріч із зіркою 
робить його цікавим, щасливим, наповненим. 

Символіка кольору вживається автором у 
такому випадку: „Життя видалося їй (Ірині) сус-
піль одного кольору. Здавалося, щось зів’яло в 
душі, все було чужим і непотрібним” [2, с. 314]. 
Тобто, якщо типовим у такому випадку був би 
сірий колір, то автор просто не називає барви, 
що виявляється більш оригінальним. Кожен ко-
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лір, зокрема й синій, письменник вживає як у 
традиційному розумінні (синіє ліс, синіє небо), 
а також у своєрідному авторському баченні 
(синя цибуля). Сірий колір очей також має зна-
чення традиційне для українців – „означає три-
вогу, любов (сизий голуб)” [5, с. 125]. Для пись-
менника цей колір очей асоціюється із селян-
ськими очима: „О, ті, здебільшого сірі, селян-
ські очі! Сірі, бо завше задивлені в землю (…)” 
[2, с. 260]. В іншому випадку сірий колір сим-
волізує компроміс для Тищенка, з чим не може 
примиритися Майдан: „Чорне та біле найперше 
існує для тебе… Мене можна переконати, що 
це сіре…Чи пак…сіреньке” [2, с. 243]. Вжива-
ється сірий колір і в значенні буденного, зви-
чайного, неоригінального: „А нам, сірим, треба 
зварити картоплю” [2, с. 134]. 

Як і для більшості людей, пори року асо-
ціюються із життям людини: „[…] осінь впила-
ся в літо, як нитка сивини в чуприну” [2, с. 3]. 
Автор доволі оригінально поєднує символіку 
кольору і звуків: „Літо грало барвами, але всі ті 
барви були притемнені, воно буяло, проте в 
цьому буянні був глибоко прихований натяк на 
те, що все в цьому світі починається з кольорів 
світлих, із звуків мажорних, а завершується 
чорним крепом і космічною тишею” [2, с. 4]. 
Такі філософські образи дають змогу показати 
складність життя, у якому спочатку все просте, 
прозоре, світле, але всьому приходить кінець, 
все завершується космічною тишею” [2, с. 4]. 

Символічного значення у романі „Вернися в 
дім свій” набуває струна. Її звук, породжений 
скоріше за все душею, вчувається герою: „Стру-
на, мабуть, продзвеніла над садками або в 
парку, де цього разу побільшало червіні на 
кленах, а може, того сумного звуку й не було 
зовсім, може його зродила сама душа, відгадала 
за обрієм і перехилилась в осінь” [2, с. 3]. Звук 
струни наче затаївся, він може пролунати будь-
якої миті. Автор ще раз повертається до цього 
символу, коли намагається передати передчуття 
смерті: „Близька смерть неначе одсовувала всі 
справи, робила все житейське незначним, мину-
щим, дрібним. Вона натисла на якусь свою 
струну, і там зринув тихий звук, нечутний тут, 
нечутний іншим, але перед яким завмирали всі 
звуки і маліло все, той звук жив у пам’яті всіх 
людей” [2, с. 8]. В іншому випадку струна по-
єднує, наче місток, душі закоханих Сергія та 
Ірини: „Бо невидима срібна струна, яка протяг-
лася поміж ними, не обірвалася, вони чули її 
тривожний дзвін і чули, як вона тремтить і віб-
рує від найменшого дотику” [2, с. 89]. 

Подібно до Ю. Щербака, Ю. Мушкетик ви-
користовує символ уявного бар’єра, що вини-

кає при зустрічі колишніх одногрупників – Огі-
єнка і Кримчака. Вони були однаково здібні, 
але один став столичним архітектором, а інший – 
будівельним інженером районного селища. Ко-
лись дуже схожі, з роками вони стали зовсім 
різні. Через те обом було незручно: „Тепер ви-
ходило, що один немовби виявився розумні-
шим, вищим чи принаймі спритнішим” [2, с. 5]. 
Довго не можуть колишні товариші почати роз-
мову, нарешті об’єднує їх співчуття і пережи-
вання за свого наставника – головного архітек-
тора Василя Васильовича. Зрештою виявляєть-
ся, що зовнішнє благополуччя Огієнка було 
тільки поверхневим. Дуже швидко маска успіш-
ності і забезпеченості зникає, і перед Крим-
чаком відкривається страшна правда – його 
товариш спивається. Насправді Огієнко так і 
не знайшов сенсу життя: не здійснив нічого 
грандіозного в архітектурі, родинне гніздо ви-
явилося також не зовсім таким, як хотілось. І 
несподівано „благополучний” товариш заздрить 
тихому спокою і простому життю Кримчака, 
котрий сім років виводить новий сорт порічок. 
Подібний бар’єр все частіше з’являється між 
Іриною та Василем, причому він стає все ви-
щим: „Вони – разом, і вони – кожне само по 
собі” [2, с. 269]. 

Символічною є гра в шахи під час обідньої 
перерви між Іршею та Василем Васильовичем. 
Головний інженер поводиться від самого по-
чатку, як переможець, тоді розчаровується і 
вважає, що вже програв, але далі знову бачить 
шанс покращити своє становище: „Було трохи 
дивно бачити, як переживає і хвилюється цей 
великий, незграбний чоловік…” [2, с. 61]. Тобто, 
змальований він як людина творча, якій влас-
тиві пориви та надмірна емоційність. Але ці 
риси не розчаровують спостерігачів, а заставля-
ють вболівати за нього.  

Зовсім по-іншому грав Ірша: „Обережно, 
чіпко, не ризикуючи; він навіть фігури брав 
легенько, обмацував, мовби перевіряв пальця-
ми їх на міцність, а тоді помаленьку, підпихаю-
чи, пересовував-переволочував на сусідню клі-
тинку” [2, с. 61]. Ірша сидів „як смертник, кот-
рий на щось зважився” [2, с. 61]. Власне йому 
пофортунило переграти шефа. Наче незначна 
сцена, але тут розкривається справжня суть 
персонажів. Ірша змальований як дуже потаєм-
на особа: „щось думав, а що саме, того не міг 
відгадати ніхто” [2, с. 61]. Крім того, спосіб, у 
який Сергій брав фігури дуже нагадує його 
відношення до Ірини. Так само, як шахову 
фігуру, він використав дружину начальника і 
переставив на іншу клітинку, забувши про неї. 
Тищенко показаний як запальний гравець, якому 
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симпатизують не тільки колеги, але й автор. 
Цікавим є також протиборство у душі Ірини, 
яка спочатку вболіває за чоловіка, а потім 
розуміє, що бажає перемоги Сергія. Тобто у цей 
момент можна вже говорити, що вона зробила 
свій вибір на користь забороненого кохання. 

Ще одна глибока філософська думка сфор-
мульована таким чином: „Найбільша плутанина 
в людських душах” [2, с. 18]. Адже дійсно, ін-
коли людина керується розумом, іншим разом 
перемагають емоції. Буває важко передбачити дії 
і вчинки героїв, що підтверджується у романі. 

Символічного значення набуває час, це про-
стежується в оригінальному філософському ви-
слові Рубана: „Треба вміти… шанувати час. Ко-
лись він був для нас, для людей… іноді мені 
здається, що тепер ми для нього…” [2, с. 87]. 
Дійсно, час постійно підганяє, у цій постійній 
погоні люди забувають щось важливе, прагнуть 
відібрати і зробити найбільш потрібне, але по-
спішний вибір не завжди буває виправданим. 
Своєрідно розмірковує герой: „Куди ми біжимо? 
Туди, куди спішимо, встигнемо завжди” [2, с. 87]. 

Філософська проблема невміння жити ви-
словлюється однією із героїнь роману Ритою 
Клочковою: „Ми не вміємо жити… Ми наче 
гурт дітей, що біжать по квітах, по лужку, 
швидше – до протилежного боку, бо там далі 
квіти кращі, особливі. А то оманна гра світла. 
Оглянемося, а весь лужок вже стоптано. Нас 
ніхто не вчить цього жити…” [2, с. 81]. Можли-
во, десь є в цьому раціональне зерно. Хоч мож-
на заперечити автору – вчить школа, батьки, 
друзі, а чогось головного навчити не можна, це 
потрібно пройти самому. Інша річ, що люди 
часто і не прагнуть вчитися у когось, і тоді їх 
навчає життя, часто дуже жорстоко і болісно. 

Серйозна життєва проблема забуття духов-
них цінностей навіть інтелігентами висувається 
у творі: „Не знаходили такої пісні, щоб усі 
знали й усім подобалася, інтелігенти – одні 
пісні позабували, інших не навчились” [2, с. 85]. 
Як бачимо, автор досить жорсткий і водночас 
справедливий у ставленні до своїх героїв. 

Ще одна цікава проблема порушується 
Ю. Мушкетиком – використання мистецтва як 
самоцілі. Аргументує письменник тим, що часто 
митці, в цьому разі архітектори, створюють 
будівлі не заради служінню мистецтву, а щоб 
возвеличити самих себе. 

Характерним для інтелектуального роману є 
створення символічних екстремальних ситуацій, в 
які потрапляють герої і виявляють свої справ-
жні обличчя. У романі Ю. Мушкетик створює 
цілий ряд таких ситуацій. Одна із них – засі-
дання технічної ради інституту. Досить симво-

лічним є порівняння засідання технічної ради із 
хмаркою, що нависла над залом. Як і в природі, 
гроза страшила, але сили її ніхто не знав: „Для 
кого гроза – знали всі, але яка – того не перед-
бачав ніхто” [2, с. 19]. На ній відкривається іс-
тинна підлість Вечірка, бажання перестрахува-
тися Майданом, щирість і безпечність Тищенка. 

Ще одна екстремальна ситуація виникає через 
примху Ірини пливти на другий берег. Під-
штовхнула її на це Клавина розповідь про те, як 
її намагався потопити чоловік, спочатку ви-
даючи це за жарт. Ірина ж робила таким чином 
виклик долі, бо знала, що чоловік не зможе їй 
допомогти – плаває гірше. Так вона намагалася 
вирішити проблему роздвоєності. Але у розра-
хунках виявилась помилка – Василь рятує її, 
проявляючи надзвичайну силу до життя, для 
чого йому доводиться зібрати усю силу, задіяти 
останні резерви. Наслідком цього стає повне 
спустошення героя, він вкрай висотаний. І цей 
випадок стає для Ірини вічним докором. Жінка 
звинувачує себе у вбивстві чоловіка. 

Здавалося, незначний епізод, коли на дні на-
родження Ірини чоловіки розповідають про вій-
ну, але для розкриття характерів героїв він має 
символічне значення, стає черговою екстремаль-
ною ситуацією. Кожен розповідає про війну по-
своєму. Скромний Василь Васильович примен-
шує свої заслуги, говорячи, що на справжній 
війні був дуже мало, через поранення у пер-
шому ж бою. Тоді він пролежав у госпіталях, і 
тільки в кінці війни охороняв склади. Такою 
розповіддю автор підкреслює щирість, правди-
вість персонажа. Саме правдивість була тією 
рисою, яка найбільше подобалась Ірині у чоло-
віку: „Якась дивовижна правдивість, що межу-
вала із спрощенством. Інший би на його місці 
про війну нарозказував сто кіп. І розказують. 
Хто може перевірити?” [2, с. 75]. 

Коли Тищенко заговорив про голод, його 
гостро перебиває Рубан, говорячи, що не голоду-
вав під час війни ніколи. Злорадно засміявшись 
(тобто, одягнувши одну з найгірших варіантів 
своєї маски), Рубан розповідає, як під Керчю під 
сильним обстрілом він виносить мішок з про-
візією, і не хоче ні з ким ділитися. Юний салага 
просить поїсти, а Рубан відправляє його на вір-
ну смерть. Колеги шоковані таким зізнанням, і 
тільки Клава голосно обурюється, щоб не об-
мовляв себе. Що відбулось насправді, усі дізна-
лися тільки на похороні Рубана із листа фронто-
вого товариша. Це була подяка Роману Тихоно-
вичу, справжньому другу і герою, котрий вряту-
вав від голоду життя багатьох солдатів. Другий 
воєнний спомин Рубана насправді теж фантазія, 
таке ж відверте глузування зі слухачів. Герой 
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згадує, як взяв у полон сотню німців та ще й 
познімав з усіх годинники. Таку поведінку, ба-
жання не просто применшити свої заслуги, а 
буквально показати себе злою і непотрібною 
людиною, важко пояснити. Можливо, герой 
просто не бажав зайвої уваги до себе, а тим 
більше співчуття як до інваліда.  

Символічного значення набуває спогад Ти-
щенка про війну. Здавалося, що неможливо їм – 
шістьом солдатам перейти греблю під страш-
ним обстрілом. Сталося так, що відстрілюю-
чись, хтось із них таки влучив у німців. Так 
вони виконали, здавалося, неможливе завдання, 
адже обминули видиму смерть. У їхніх душах 
відбилися „боріння, віра, невіра” [2, с. 272]. Пере-
могла тоді віра, і Тищенко згадує цей епізод, 
коли у нього з Іриною виникає відчуження, яке, 
нема шансів подолати, але цього разу Тищенко 
не наважується поділитись із нею своїми спо-
минами, бо розуміє марність таких зусиль. 

Досить часто в творі використано образ птаха, 
що традиційно символізує „дух і душу” [4, с. 389], 
асоціюється із повітрям, тобто свободою. Так, 
Тищенко на полюванні спочатку ранить, а по-
тім пристрілює чаплю. Йому здається, що птаха 
звинувачує його у власній смерті: „Ти вбив 
мене. Забрав у мене небо, забрав ирій, життя” 
[2, с. 250]. Пізніше подібні відчуття будуть у 
його дружини. Символ перелітних птахів, яких 
згадує у тості Ірина, не випадковий. Вона сама 
десь нагадує перелітну птаху – кидає чоловіка, 
тоді розстається із Сергієм, врешті через роки 
повертається до чоловіка, бо відчуває, що саме 
там був її справжній дім, затишне гніздо. Під-
силюється це іншою деталлю. Коли Василь 
Васильович розгойдувався на гойдалці, Ірині 
здалося, що він відлітає назавжди. Пізніше із 
беззахисною, доброю птахою порівнює Ірину 
Сергій, після того, як вона попала в ополонку. 

Образ птаха зринає ще кілька разів, інколи 
мимохідь в описі героїв, наприклад, Сергія: „Пере-
ступав з сходинки на сходинку своєю легкою 
летючою ходою, і білий широкий ковнір теніс-
ки стріпував, неначе крило птаха” [2, с. 341]. 
Ірина дуже переживає за Сергія, який побіг під 
дощем за машиною для міністра, і її автор 
також порівнює із пораненою птахою, можли-
во, щоб зблизити та показати подібність із 
Сергієм. В іншому випадку письменник порів-
нює їх обох із синицями. Не випадковим є те, 
що саме ці двоє героїв асоціюються із пере-
літними птахами, які залишають свої насиджені 
гнізда і шукають, мріючи про краще, нових. Сим-
волічний образ птаха („хрестата тінь” [2, с. 233]) 
пролітає над труною Рубана, перехрещуючи її. 

Не випадковим, а символічним є те, що Ти-
щенко знаходить мертву ластівку, коли повер-

тається до порожнього дому. Цим підкреслю-
ється, що герой втратив добро, кохану жінку, 
його життя втрачає сенс. 

Іншого разу Ірина порівнюється з рибою: 
„Поролоновий купальник сріблисто зблискував 
проти сонця, й сама була сріблиста, довга, як 
красива рибина” [2, с. 207]. Тут риба симво-
лізує не мовчання, що є найбільш вживаним 
тлумаченням образу, а „заглиблене внутрішнє 
життя, що приховується під поверхнею речей, а 
також знак оновленої життєвої сили” [4, с. 417]. 
Водночас прочитується й додаткове символічне 
навантаження щодо риби – здатність вислизати 
з рук. Так Ірина, котра нагадує рибину, висли-
зає спочатку з рук Василя, а пізніше – Сергія. 
Жоден із цих чоловіків не може змагатись із 
нею у плаванні і не може зрозуміти її до кінця. 

Подібний відтінок прагнення до втечі, мрія 
вирватись із набридлого середовища передаєть-
ся через образ пароплавів. Ірина спостерігає за 
людьми, які пливуть на теплоході і заздрить їм. 
Збоку здається, що у них нема ніяких турбот чи 
проблем, а попереду чекає тільки щось приєм-
не, нове. Самі ж пасажири здавалися особливо 
привабливими і парадними, сподівалися на кра-
ще. Письменник використовує такий контраст, 
щоб підкреслити тривогу і переживання Ірини. 

Не випадковою є згадка Ірини про те, як 
вони з Василем вийшли на дуже стрімку гору, 
куди піднімалися тільки досвідчені альпіністи, 
а тоді спускалися, ризикуючи життям, причому 
чоловік страхує її, поводиться дуже обережно, 
бо відчуває смертельну небезпеку. Згадує Ірина 
цей випадок, коли думає про Сергія, котрий по-
їхав у Крим. Її уява малює дивну картину: Сер-
гій відпочиває в оточенні дівчат, а вона сама 
сходить на скелю, важить життям на очах коха-
ного, який вдає, що нічого не помічає. Цим 
Ірина прагне вияснити справжні наміри Ірші, 
його відношення до себе. Іншим разом, коли 
Василь повертається до неї, Ірина зізнається 
чоловіку, що повірила в Сергієву мрію: „У той 
порядок, який він бачив чи хотів бачити в світі. 
Він хотів вийти на вершину, красиву вершину. 
Вийти, випередивши або й зіпхнувши з стежки 
інших” [2, с. 365]. Тобто бачимо, що автор ви-
користовує образ гори як символ досягнення 
намірів героїв, а також для зіставлення поведін-
ки Василя та Сергія, причому таке порівняння 
на користь Василя. 

Романтичний образ човна, на якому Ірина мріє 
втекти з коханим від усього світу, протистав-
ляється реалістичному образу берега, про який 
говорить Ірша: „Увесь вік пливти не можна… Потрі-
бен берег.” [2, с. 220]. Такі розбіжності все часті-
ше виникають між ними, пророкуючи розлучення. 
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Гроза, що застала на відпочинку Ірину і 
Сергія, також віщує лихо: „вони зараз в самому 
центрі грози – два метелики під листочком – 
цілком у її волі, й це було і хороше, і страшно” 
[2, с. 220]. Фактично тут маємо язичницький сим-
вол Божого гніву, Божої кари, оскільки блис-
кавка була атрибутом верховних богів Старо-
давньої Греції (Зевса), а також слов’ян (Пе-
руна). Тобто автор підкреслює своє негативне 
ставлення до забороненого кохання. В іншому 
випадку з ураганом порівнює автор втрачене 
особисте життя Майдана, котрий не зміг вихо-
вати доньку, боявся розлучитися з дружиною 
через плітки і недобру славу. 

Є у романі відомий символ щастя – падаюча 
зірка. Надто пізно побачили її Ірина з Сергієм, і 
вже з авторського опису стає зрозумілим, що це 
добра їм не віщує: „…зоря лежала десь на дні 
мулького болота чи озера, і її обнюхували сонні 
лини або карасі” [2, с. 214]. Так через якийсь 
час зникло і їх кохання. 

Біблійний образ Голгофи, тобто місця роз-
п’яття Ісуса Христа, використано при описі 
повернення Ірини додому: „Ірина йшла немов 
на Голгофу. Дорога понад озером, стежка вгору, 
сходи…” [2, с. 227]. Вона переносить моральні 
страждання, усвідомлюючи свою підлість. 

Ю. Мушкетик любить характеризувати не 
тільки героїв, а приділяє увагу навіть опису їх 
посмішок та сміху, що набувають символічно-
сті. Письменник підкреслює, що Ірина та Сер-
гій сміялися одним сміхом, обоє сумували при 
вигляді осіннього листя, котре облітало. Ти-
щенко сміявся так, „як не сміявся ніхто на 
світі” [2, с. 71]. Цей сміх спочатку дуже подо-

бався Ірині, але потім так само обрид і нервував 
її, як і все в чоловіку. Тільки смерть стерла іро-
нічну посмішку з обличчя Рубана і лише на 
цвинтарі колеги зрозуміли, „що їм не вистача-
тиме тієї іронічної, а часом і злої усмішки, що 
вони втратили, не дослухали щось велике, упус-
тили, не побачили” [2, с. 233]. Далеко іншими 
були багатозначні посмішки Вечірка: „Й одразу 
посміхнувся своєю двозначною посмішкою. Прав-
да, цього разу вона була тризначна чи й десяти-
значна” [2, с. 199]. Як бачимо, посмішки здатні 
характеризувати героїв не менше, ніж їхні вчинки. 

Символічного значення у творі набуває лан-
цюг. Розум людини прагне все „ув’язати в один 
ланцюг, у якому вона сама – лише одна з ланок, 
одначе ланок особливих” [2, с. 4]. Тільки коли 
людина побачить себе маленькою ланкою лан-
цюга, вона зможе відчути себе справжньою, 
поцінувати те, що раніше здавалося дрібним, 
несуттєвим. 

Символічною є й така деталь – годинник 
одразу зупинився, коли Василь Васильович пере-
їхав у Веселе. Цим підкреслюється, що призу-
пинилось не тільки життя Василя, але й Ірини, 
відтоді їхнє існування не мало повної ваги. 

Отже, як бачимо у романі „Вернися в дім 
свій”, Ю. Мушкетик багато уваги приділяє сим-
воліці. Причому це може бути як традиційне 
використання і тлумачення символів, так і ори-
гінальне авторське. Особливо часто письмен-
ник використовує символіку кольору, а також 
символи рослин і тварин. 
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IMAGE SYMBOLS IN „VERNYSYA V DIM SVIY” YU. MUSHKETYK 

 
The article considers symbols in „Vernysya v dim sviy” („Come Back to the Home of Yours”), a 

novel by Yu. Mushketyk, as a feature characteristic of the intellectual prose. What makes the symbols 
used by the author peculiar is their being relatively non-typical, original interpretation, abundance of 
plant, animal and colour symbols.  
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ПРО ФОРМУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЗБІРКИ П.КАРМАНСЬКОГО 

„З ТЕКИ САМОУБИЙЦЯ” 
 
Серед імен творців українських духовних 

цінностей виокремимо постать молодомузівця 
Петра Карманського (1878 – 1956) – пись-
менника, перекладача, культурного та політич-
ного діяча. В історію української літератури Кар-
манський-поет увійшов насамперед як модер-
ніст, автор ліричної драми „3 теки самоубийця” 
(1899 р.), написаної під впливом твору Ґете 
„Страждання молодого Вертера” та Франкової 
збірки „Зів’яле листя”.  

Про поета писали М. Гнатюк, З. Гузар, О. До-
рошенко, В. Дончик, М. Ільницький, І. Лозин-
ський, О. Луцький, П. Ляшкевич, В. Лучук, Б. Руб-
чак, Л. Рудницький, М. Степняк, С. Шаховський, 
І. Франко, С. Ярема. У працях цих літературо-
знавців розглянуто життєвий шлях П. Карман-
ського, окреслено тематику його творчості, з’ясо-
вано особливості певних складових його поети-
ки. Однак віршування поета ще не було об’-
єктом спеціального дослідження. Вивчення верси-
фікації П. Карманського сприяє розумінню його 
поетики загалом, доповнює наші уявлення про 
українську версифікацію 90-х років ХІХ сто-
ліття. Розглянемо вірші збірки „3 теки самоубий-
ця” щодо метрики, ритміки, строфіки, римування 
та особливостей рими. 

Книжка „З теки самоубийця” вміщує 57 віршів. 
Вони позначені ритмом двох систем віршу-
вання – силабічної та силабо-тонічної. 

Силабічних творів мало – всього 3 (5% від 
усієї кількості поезій). Вони представлені моно-
розмірними та різнорозмірними формами. 

Монорозмірна форма характерна для 12-складо-
вика зі схемою побудови 6+6 („Моя цитро...” – 
33% від усіх силабічних творів, 1,8% від усіх 
поезій періоду). Наведемо першу строфу: 

Моя цитро, цитро, – моя ти потіхо 
 ⊥∪⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪⊥∪ 
В тобі топлю горе, розпуку, тугу; 
 ∪⊥⊥∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥ 
Ти житє солодиш, розгонюєш лихо, 
 ⊥∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 
Ох, подруго! душу ти пестиш мою [1, с. 13]. 

 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥ 
Процент хореїзації рядків цієї поезії стано-

вить 50. 

Два вірші представляють різнорозмірну форму 
з ритмом врегульованого 14-складовика з кат-
ренною схемою побудови 8,6,8,6 (67% від усіх 
силабічних творів, 3,5 % від усіх поезій ана-
лізованого періоду). Так складені поезії „Вітер 
віє, завіває” та „Ой вишеньки, черешеньки...”. 
Наведемо одну строфу із вірша „Ой вишеньки, 
черешеньки...” для прикладу: 

Ой вишеньки, черешеньки, ∪⊥∪∪ ||∪⊥∪∪ 
Ягідки дрібненькі, – ⊥∪∪∪⊥∪ 
Нащо ми ся покохали ⊥∪⊥∪||∪∪⊥∪ 
Такі молоденькі? [1, с. 35]. ∪⊥∪∪⊥∪ 

14-складовики в П. Карманського виступа-
ють імітацією коломийки. Загальний процент 
хореїзації цих творів дуже високий – 80, що 
засвідчує тяжіння автора до силабо-тоніки. 

Силабо-тонічна будова характерна для 54-х 
віршів, що становить 95% від усіх поезій збірки. 
Найбільше віршованих творів укладено ямбом. 
Цей метр використано у 25 творах (46% від усіх 
силабо-тонічних творів, 44% від усіх поезій 
періоду). Поет застосовує такі монорозмірні фор-
ми: Я4, Я5. 

Я4 укладено 12 поезій (48% від усіх ямбів 
цього періоду). Форми Я4 поділено на два види: 
без альтернуючого ритму, або „архаїчні” (І стопа 
сильніша, ніж II), та з альтернуючим ритмом, 
або „традиційні” (II стопа сильніша, ніж 1). У 
збірці „З теки самоубийця” фіксуємо 7 поезій 
(58% від Я4), які знаходяться на межі „архаїч-
ного” і „традиційного” ритму – 100-відсоткова 
наголошеність як першої, так і другої стопи. 

Цікавим, на наш погляд, є вірш „Душею 
рвусь, лечу в фантоми...”. Кількість повнонаго-
лошених рядків становить 100%. 

Душею рвусь, лечу в фантоми 
 ∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥∪ 
Щоб скритись ген, за сьвіта рій;  
 ∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 
Щоб там спалить страшні симптоми:  
 ∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥∪ 
Любов, тугу, – душевний бій [1, с. 18].   

 ∪⊥∪⊥||∪⊥∪⊥ 
„Архаїзований” ритм характерний для двох 

віршів (17% від усіх Я4) : „Як та мара мені 
явилась...” та „І доки-ж ще мені страдати...”. 
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Серед творів цього періоду фіксуємо поезію 
„Сьвята країно, фантазий краю”, складену чотири-
стоповим ямбом з постійною цезурою на другій 
стопі й нарощеним на один склад першим пів-
віршем (Я4 ц.н. 1, 8% від Я4). Наведемо першу 
строфу вірша: 

Сьвята країно, фантазий краю,  
  ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Мрій, снів колиско, – витай! витай!  
  ⊥⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥ п/сх 
Сердечно, щиро тебе витаю...  
 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Невдячне місто, тепер пращай! [1, с. 22]  

 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥ 
Усереднена схема акцентуації стоп Я4 у 

Петра Карманського виглядає так: 

І II III IV 
97 95 95 98 

Отже, у П. Карманського переважає ямб з 
„архаїчним” ритмом. 

У поезіях, укладених Я4, усереднений про-
цент повнонаголошених рядків становить 88; 
рядків з позасхемним наголосом – 5,5. 

Я5 з висхідним „французьким” ритмом (II 
стопа дорівнює сильній І) П. Карманський ви-
користовує в одному вірші „Душа моя в тузї ся 
розпливає...” (4% від усіх ямбів). Процент повно-
наголошених рядків у даній поезії становить 
37,5; рядків з позасхемними наголосами – 12,5. 

Різнорозмірними формами складено 12 віршів 
(48% від кількості усіх ямбів). З них 9 – врегу-
льовані різностоповики з розміром Я4343 (76% 
від усіх ямбових різностоповиків). Цей розмір 
характерний для таких творів: „Коли б ти знала, 
що то ночи...”, „Пекольний жар; жажда в’я-
лить”, „Куди жену? зачим? пощо?”, „Немов літа 
минають дні”, „Скажи-ж вже вирок...”, „Кінчіть 
траґедію, вже кінчіть”, „Чого так чудно ти гля-
диш?”, „Чи винна ти, що мов полін...”, „І я з бі-
дою свій тягнув...”. Наведемо строфу поезії „І я 
з бідою свій тягнув...”: 

І я з бідою свій тягнув ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 
Тяжкий леміш по ниві. ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Про людську долю я забув, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 
Не знав, що днї щасливі [1, с. 8]. ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Розмір Я43433 властивий одному віршу, що 

становить 8% від усіх різностоповиків (4% від 
усіх ямбів). Ось як виглядає перша строфа твору 
„Як той дрібний, малий атом”: 

Як той дрібний, малий атом, ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 
Не згине без сліду, – ∪⊥∪⊥∪⊥ 
Так стать моя, як той фантом ∪⊥∪⊥∪⊥∪⊥ 

Не згине; все буду ∪⊥∪⊥∪⊥ 
Ясніти своїм горем [1,с. 28]. ∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Остання строфа поезії має розмір Я444344. 
Розміром Я5343 укладено чотирирядкову пое-

зію „Безсонні ночи, безцільні мрії...” (8% від 
різностоповиків, 4% від усіх ямбів). Вірш „Я вже 
втомив ся. Борба і горе...” має розмір Я4ц.н.1, 
4ц.н.1, 4ц.н. 1, 4ц.н. 1, 2 (8% від різностоповиків, 
4% від усіх ямбів). Наведемо першу строфу твору: 

Я вже втомив ся. Борба і горе 
 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Терпінь і болїв безкрайнє море, 
 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Ревуча буря, пекучі муки 
 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Мене вже вбили; охляли руки. 
 ∪⊥∪⊥∪||∪⊥∪⊥∪ 
Я вже втомив ся... [1, с. 30]. 
 ∪⊥∪⊥∪ 

13 поезій мають ритм хорея (21% від усіх 
творів періоду, 22% від силабо-тонічних творів). 
Переважає монорозмірна форма – Х4. Цим роз-
міром укладено 7 віршів (58% від усіх хореїв). 

Цікавою, на наш погляд, є поезія „Чую, чую 
дзвонів звуки...”. Частка повнонаголошених ряд-
ків становить 100%. Наведемо строфу із вірша: 

Чую, чую дзвонів звуки...  ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Хвиля – дві… задавлять муки.   

 ⊥∪⊥||∪⊥∪⊥∪ 
Темно, страшно, буря виє,   

 ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Свище, стогне, – серце ниє; ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Страшно, холод, дрож знімає [1, с. 47-48].  
 ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 

У Х4 виділяють два види ритму: „архаїзо-
ваний” і „традиційний”. „Архаїзований” ритм за-
свідчений в одному вірші – „Коб’ ти знала, як 
страждаю...”, що становить 15% від усіх хореїв. 
„Традиційний” ритм характерний для 6 віршів 
(85%). Це такі поезії: „Я проступник, – смерть 
мені!”, „Сумно, тужно, пусто всюди...”, „Перші 
дні’ весни насьпіли...”, „Буря стогне, вихор виє...”, 
„Ох, ті хвилі’ грози й муки...”, „Чую, чую дзво-
нів звуки...”. 

Подаємо усереднену схему акцентуації стоп 
у Х4 П. Карманського: 

І II III IV 
79 96 86 100 

Отже, у поета переважає Х4 з „традиційним” 
ритмом. 

Усереднений відсоток повнонаголошених 
рядків становить 66; рядків зі зрушенням 
наголосу – 1,5. 
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П. Карманський використовує різнорозмірні 
хореї у п’яти віршах (42%). Врегульованим 
різностоповиком Х4343 складено 4 поезії (33% 
від усіх хореїв). Це такі твори: „Цьвітом ти мене 
дарила...”, „Де ви красні дні весняні...”, „Сумно 
ллють ся звуки цитри”, „Нудно, сумно, душно в 
груди”. Наведемо строфу вірша „Цьвітом ти 
мене дарила...” і ритмічну схему: 

Цьвітом ти мене дарила... ⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Чом він цвив лиш день? ⊥∪⊥∪⊥ 
Ти сама єго садила ⊥∪⊥∪⊥∪⊥∪ 
Й виполола в пень! [1, с. 41]. ⊥∪∪∪⊥ 
Розмір Х444431 представлений одним віршем – 

„Сам! Нї батька, анї неньки...” (8%). 
Сам! Нї батька, анї неньки.  ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Сам! сирітка я кругленький:  ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Без родини, без підпори, –  ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Де обернусь, всюди горе...  ⊥∪⊥∪||⊥∪⊥∪ 
Сам! ви знаєте?  ⊥∪⊥∪∪ 
Я сам! [1, с. 13].  ∪⊥ зр/н 
У збірці „З теки самоубийця” фіксуємо тіль-

ки один вид трискладовиків – амфібрахій. Цей 
метр характерний для 13-ти поезій (23% від усіх 
віршів періоду, 24% від усіх силабо-тонічних 
творів). Сім амфібрахічних творів є монометрич-
ними, що становить 54% від усіх амфібрахіїв. 
Монометричні амфібрахії – це Амф 2 та Амф 4. 

Амф2 укладено поезію „За скоро ви цьві-
ти...”, що становить 8% від усіх амфібрахіїв. 
Наведемо строфу із твору: 

За скоро ви цьвіти ∪⊥∪∪⊥∪ 
Весняні зацьвили: ∪⊥∪∪⊥∪ 
За скоро ти серце ∪⊥∪∪⊥∪ 
Моє полюбило [1, с. 8-9]. ∪⊥∪∪⊥∪ 

Усереднений процент рядків з позасхемни-
ми наголосами – 4. 

Сім творів мають ритм Амф4 (54%). Наведемо 
для прикладу строфу з вірша „Ще сльози текуть...”: 

Ще сльози текуть, ще люта гадюка 
 ∪⊥∪∪⊥||∪⊥∪∪⊥∪ 
Не випила каплі’ послїдної крови! 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 
Живу ще, ще чую як гадинов мука 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 
Зриваєсь, бушує; ще тягну окови! [1, с. 33]. 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪  

Усереднений відсоток рядків з позасхемним 
наголосом становить 4. Поєднання різностопо-
вих амфібрахічних рядків характерне для 5 тво-
рів, що становить 38,5% від усіх амфібрахіїв. 
Врегульованими різностоповиками складено 3 
вірші з розміром Амф 4343 (23% від усіх амфі-
брахіїв). Це такі вірші: „Моя ти надїє, верни ся, 
верни ся...”, „Диви ся: не плачу...”, „Ой стану я 

рано...”. Наведемо строфу поезії „Моя ти надїє, 
верни ся, верни ся...”: 

Моя ти надїє, верни ся, верни ся! 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 
Як мучусь, страдаю, – диви! 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥ 
Хоть раз ще до мене ти сонце всміхни ся, 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ 
Відтак, якщо хочеш, – зайди... [1, с. 8]. 
 ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥ 

Неврегульовані різностоповики фіксуємо у 
двох поезіях (33% від усіх амфібрахіїв). Амф 4-2 
засвідчено у вірші „Кохай мене, люба...” (16,5%). 
Уявлення про неврегульований різностоповик 
(Амф 1-4) навіває твір „Ох тямлю; ніч, громи, 
фуга, метелиця...” (16,5% від усіх амфібрахіїв). 

Чотири поезії мають поліметричну будову 
(7% від усіх віршів). Твір „Так любо, гарно...” 
складається з 2 частин. Перша частина – це 4 
рядки Я4. Друга – 24 рядки Х4. У двох поезіях 
поєднано ямб та амфібрахій. Це такі твори: „Не-
хай не вадить се тобі” та „Ха-ха!..”. Вірш „Бо-
гато ж я від долі домагав ся?” також є двочас-
тинним: І – Я5, без постійної цезури, катрен з 
перехресним жіночим римуванням АВАВ; II – 
Ярз5-6, без постійної цезури, катрен з оповитим 
жіночим римуванням ABBA. 

Більша частина поезій збірки характеризуєть-
ся строфічною будовою. Це – 54 вірші, 95% від 
загальної кількості віршів. Всього поет викорис-
товує 6 видів строф: катрен, п’ятивірш, шести-
вірш, восьмивірш, десятивірш, сонет. 

У 39-ти поезіях засвідчено традиційний кат-
рен (68,5% від усіх віршів збірки). Деякі вірші 
складаються лише з одного катрена (16% від 
усіх катренів та 10,5% від кількості усіх пое-
зій), інші ж мають від 2-х до 6-ти строф (84% 
від усіх катренів та 54,5% від усіх віршів). 

П’ятивірш представлено у збірці у 6-ти вір-
шах (10,5% від усіх віршів). Це такі твори: „Я 
вже втомив ся”, „За всьо, за всьо прийми по-
дяку...”, „Як та мара менї явилась...”, „Богато-ж 
я від долі домагав ся?”, „Чую, чую дзвонів зву-
ки...”, „Як той дрібний, малий атом...”. 

Поезії: „Сам! нї батька, анї неньки...”, „І хто 
ж почислив би глибокі зітхання...”, „Перші днї 
весни наспіли...” складаються з шестивіршових 
строф (5,25 %). 

У творах цього періоду фіксуємо чотири восьми-
вірші (7%) – „Сьвята країно, фантазий краю...”, 
„Душа моя в тузї ся розпливає...”, „Чого так чуд-
но ти глядиш?”, „Немов літа минають дні...”. 
Восьмивірші поета – це поєднання двох катре-
нів, як-от у поезії „Чого так чудно ти глядиш?”: 
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Чого так чудно ти глядиш? 
(Чи так мені’ здає ся?) 
Немов сумуєш, все мовчиш... 
Промов, чи серце бє ся... 
Промов! мармор твої уста! 
Промов! мовчиш? промов, – 
Бо в серци, жар, огонь, – туга... 
Ох ся любов! любов! [1, с. 31]. 

Десятивірш представлено однією поезією „Ой 
стану я рано...” (1,75% від кількості усіх віршів). 

Чотирнадцятирядкова строфа – сонет – за-
свідчена у збірці „З теки самоубийця” двічі 
(3,5%). Вперше – у І частині вірша „Нехай не 
вадить се тобі...”. Вдруге сонет представлений 
окремою поезією „Як очи вже стратять і вираз і 
силу...”. Останній твір наведемо для прикладу: 

Як очи вже стратять і вираз і силу, А 
Сльоза "їх не змиє, а серце закує В 
Стон муки, і слово в оковах сумує, А 
Пірнувши в холодну, душевну могилу, – В 
Сьмію ся крізь сльози, –  

сьміюсь на всю силу! А 
Хоч серце заводить, нудьгує, горює, – В 
Сьміюсь, хоч в нутрі океан весь филює, А 
Сьмію ся крізь сльози,  

сьміюсь на всю силу. В 
Сьмію ся: пекельний сей сьміх обхапає С 
І душу і серце, і в серцю лунає С 
Безладно, мов струни фальшивії звуки... Д 
Що раз виразнїйше стон мук виринає; С 
Тихонько, несьміло... вкінці залунає С 
Нервово і грімко.  

Се тріо розпуки. [1, с. 26]. Д 
У збірці „З теки самоубийця” фіксуємо три 

астрофічні твори: „І що ж тепер діять? кудою 
повернусь?”, „Сьвічки горіли...”, „Ох тямлю; ніч, 
громи, фуга, метелиця” (5% від усіх поезій). 

У 57-и поезіях засвідчено найуживаніші види 
системного та несистемного римування. 

Системне римування фіксуємо у 51-ій поезії 
(89,5%). 

Найчастіше поет вдається до перехресного 
римування – у 40-а віршах, що становить 78,5% 
від кількості поезій, зі системним римуванням; 
70% від кількості усіх творів періоду. Риму-
вання АВАВ маємо в 7 віршах (17,5%). У 20 
поезіях фіксуємо римування АbАb (50%). 8 пое-
зій засвідчують римування аВаВ (20%). П’ятьом 
поезіям характерне римування abab (12,5%). 

Паралельне римування у віршах П. Карман-
ського фіксуємо в 8-ми віршах (15,5% від пое-
зій, укладених системним римуванням; 14% від 
усіх творів періоду). У шести поезіях засвідчено 
римування ААВВ (75%). Двом поезіям харак-
терне римування AAbb (25%). 

Кільцеве римування ABBA знаходимо у трьох 
віршах (6% від поезій, укладених системним 
римуванням; 5% від усіх творів періоду). 

Несистемне римування маємо у шести тво-
рах (10,5%). Так, наприклад, поезія „Звук звонів, 
гамір...” укладена перехресним римуванням abab 
(44%) та паралельним aabb (56%). Всього у 
віршах збірки П. Карманського фіксуємо 392 ри-
ми. З них точних – 299 (76%), приблизних – 49 
(12,5%), неточних – 24(6%). 

Переважають різнограматичні рими, їх у віршах 
засвідчено 217 (55,4%). Дієслівних рим маємо 
дещо менше – 172 (44%). У творах поета пере-
важають жіночі рими (231), які становлять 59% 
від кількості усіх. 

Аналіз поетичних творів збірки „З теки само-
убийця” показав, що більшість поезій автора ви-
тримані у річищі силабо-тоніки. Серед силабо-
тонічних поезій переважає ямб (з монорозмір-
них – найчастіше це Я4, Я5; з різнорозмірних – 
Я4343). З трискладових метрів П. Карманський 
використовує тільки амфібрахій. Фіксуємо 4 ПК 
(поліметричні конструкції). 

Майже всі твори мають строфічну будову. 
Переважають монострофічні поезії. Митець ви-
користав катрен, п’ятивірш, шестивірш, десяти-
вірш, із твердих строфічних форм – сонет. 

Найчастіше автор вдавався до перехресного 
(АВАВ, AbAb, aBaB, abab); паралельного (пар-
ного або суміжного) (AABB, AAbb), а також 
кільцевого (оповитого) (ABBA) римування. Шість 
поезій представляють несистемне римування. 

Одержані нами дані доповнюють знання про 
українське віршування кінця XIX – початку XX 
століття, увиразнюють уявлення про поетику 
молодомузівця Петра Карманського – незвичай-
ного автора, який, за словами І. Франка, „... зду-
жав уже зайняти в нашій літературі видне місце 
і дав пізнати себе як талановитий поет і то поет – 
що ще важніше – з власною літературною 
фізіономією, з власним стилем і складом ду-
мок” [10, с. 138]. 
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Borys Bunchuk, Natalia Bеzhuk 

 
On the Form of „From the Suicide's File”, P.Karmans'kyy's Selected Pоеms. 

 
The analysis of the poet's texts revealed that the structure of the verses is predominantlу accentual-

syllabic with iambus as the prevailing pattern (IA4, IA5, IA4343). Of the three-feet meters, the author 
uses only amphibrach. 4 polymetric constructions can be found. The majority of the verses is strophical. 
The poet uses quatrain, five-, six-and ten-line stanzas, and sonnet as one of the fixed strophic forms. The 
quatrain-type rhyming schemes (cross, pair, ring) are the main metrical patterns. 
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РЕЦЕНЗІЇ 
 

Білецький Б.Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни: словник. – 
Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 224 с.  

Рецензія Бабич Н.Д. 
 

Науково-дослідна робота – один із видів діяльності викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів. У багатьох університетах на першому курсі викладають спеціальний предмет – „Основи 
наукових досліджень”, який навчає студентів правильно обирати об’єкт наукових студій, збирати 
фактичний матеріал і систематизувати його, добирати наукову літературу, знаходити в ній важливі 
для обраної теми аспекти. Кожен викладач прагне узагальнити власний досвід викладання такого 
курсу у формі посібника. Наприклад, праці під назвою „Основи наукових досліджень” видали 
В.І. Романчиков (К., 2007), М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак (К., 2007), М.М. Свердан, 
М.Р. Свердан (Чернівці, 2008). Б.Ф. Білецький підготував і видав працю дещо іншого плану, аніж 
названі посібники – він зібрав за численними словниками і систематизував термінологію, яка 
визначає поняття і категорії науки в тому обсязі, як це необхідно для науковців – педагогів та 
студентів. Можливо, ідея створення такого словника була підказана працею львівських авторів 
„Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни” (2003), але реалізована вона для студентів 
торговельно-економічних інститутів, адже вони повинні випускатися не лише як висококваліфіко-
вані спеціалісти певної галузі, а й бути здатними розробляти інноваційні науково-технічні 
програми та методи їх реалізації. Видання розраховане й на аспірантів, здобувачів наукових 
ступенів, наукових працівників, викладачів – „усіх, хто причетний до наукової діяльності”. 

Це словник тлумачного типу, який розкриває зміст багатьох термінів (і не лише власне 
термінів), які використовуються у сучасному наукознавстві. Тлумачення часто доповнюється 
інформацією про історію окремих категорій чи понять, особливості їх функціонування в україн-
ській чи світовій науці. Матеріали словника допоможуть осмислено засвоювати методологічні 
принципи, теорію, технологію науково-дослідної діяльності, навчатися способів її організації. З 
допомогою такого словника буде легше розв’язувати тестові завдання, готувати питання до 
практичних та семінарських занять з фахових та міждисциплінарних предметів. 

Словник, укладений Б.Ф. Білецьким, прислужиться фахівцям різних галузей знань, бо в 
ньому добре представлено так звану загальнонаукову термінологію. Наприклад: абстракція, аксіома, 
алгоритм, гіпотеза, ґрант, гносеологія, стандарт, парадокс, операція, модель, моніторинг, кон-
цепція, кліше, ідентифікація, закон тощо. Є тут й архаїзми, які сьогодні не кожному відомі (на-
приклад, глосарій, тезаурус, логос, елевація), і новітня лексика (інсайт, ґештальт, бакалавр, 
маґістр, артефакт, ноу-хау), власне українська і запозичена термінологічна лексика, до якої, за 
наявності, подається український відповідник (аналогія – відповідність, подібність, домірність; 
тест – випробування, теорія – розгляд, дослідження; стандарт – норма, зразок, модель), що 
здебільшого є перекладом змісту грецького, латинського, французького, англійського, німецького 
та іншого слова-терміна повністю чи за його структурними частинами (ноу-хау – від англ. know-
how – знаю як; термінологія – від лат. terminus – кордон, межа, кінець і logos – поняття, вчення). 
На жаль, у цих етимологічних коментарях трапляються неточності, окремим з них бракує повноти, 
але це провина не укладача, а тих лексикографічних джерел, якими він послуговувався. Для 
філолога ці матеріали могли б бути цікаві з погляду їх розвитку й уточнення.  

Візьмемо на себе сміливість сказати, що з цього словника учений-початківець може просте-
жити можливу наукову долю (йому пояснять: бакалавр, магістр, здобувач, аспірант, кандидат 
наук… академік; звання, титул…; конспект, реферат, дисертація, автореферат, монографія…; 
проект, програма). Логіка і філософія, педагогіка і психологія, політологія і методологічні теорії, 
етика й естетика – все те, на чому ґрунтується науково-технічний пошук, – достатньо представлені 
визначеннями основних своїх понять. Саме достатньо, бо універсальний словник наукознавства – 
справа майбутнього, а для навчально-пізнавальної мети достатньо і того обсягу, який подає 
Б.Ф. Білецький. 

Цілком доречно автор додає тексти або фрагменти директивних документів та законів, які 
регулюють наукову діяльність, забезпечують ученим права, роз’яснюють способи подолання 
конфліктних ситуацій тощо. Шкода лише, що ці матеріали не паспортизовані, що полегшило б 
пошук повного тексту того чи іншого наведеного фрагмента документа. 

Праця Б.Ф. Білецького стане добрим помічником студентам і викладачам у теоретичному 
осмисленні і практичному оволодінні відповідними видами науково-дослідницької діяльності. Її 
наступне видання має великі ресурси для доповнення й уточнення. 
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ШЕБЕШТЯН Ярослава. Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад 
та структура. – Рукопис. 
 

Роботу виконано на кафедрі журналістики філологічного факультету Ужгородського націо-
нального університету, Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Белей 
Любомир Омелянович, Ужгородський національний університет, директор Науково-дослідницького 
інституту україністики імені Михайла Мольнара. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, 
професор Полюга Лев Михайлович, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України (м. Львів), провідний науковий співробітник; кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри історії та культури української мови Колесник Наталія Степанівна, Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича.  

Захист відбувся „15” травня 2008 року. Із дисертацією можна ознайомитися в науковій 
бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі 
Українки, 23, Чернівці, 58000. 

Актуальність дослідження визначається потребою всебічного та ґрунтовного опрацювання 
сучасної української літературно-художньої зоонімії як важливої, цікавої та дотепер ще належно 
не вивченої частини української літературно-художньої ономастики. 

Сучасний стан науки про художнє функціонування онімів позначений процесом диферен-
ціації, виокремленням нових галузей та особливим інтересом до літературно-художніх антро-
понімів, які, хоч і справді є найвагомішою групою пропріальних одиниць у художньому тексті, 
однак не вичерпують усього потенціалу онімних засобів. У дисертації доведено, що вивчення 
літературно-художньої онімії не може обмежуватися лише цим розрядом власних назв. Зокрема, 
літературно-художня зоонімія є також суттєвою ланкою в організації художнього тексту та як 
спосіб номінації персонажа має значні стилістичні ресурси. 

Мета дослідження полягала в комплексному вивченні сучасної української літературно-
художньої зоонімії (далі – ЛХЗ) і передбачала вирішення таких завдань: 

1) уточнити основні терміни ЛХЗ, обґрунтувавши при цьому доцільність власних пропозицій;  
2) визначити статус ЛХЗ в українській національній онімосистемі та зв’язок з іншими 

розділами (класами) літературно-художньої ономастики;  
3) з’ясувати склад та структуру ЛХЗ, зокрема, лексичну наповнюваність моделей різної 

конфігурації, дозування ономаформ у конкретних текстових фрагментах, активність гіпокористик 
та інших дериваційних зоонімоформул, динаміку їх розвитку та стабілізацію, діалектику одно-
іменності, тезоіменності та „безіменності” як засобу групової індивідуалізації;  

4) подати опис різних способів деривації у сфері ЛХЗ;  
5) окреслити художньо-образний потенціал ЛХЗ, зокрема те, як відбувається формування 

семантики „промовистих” імен, а ширше, яке навантаження конотативно значущих авторських 
новотворів;  
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6) на функціональному рівні здійснити класифікацію ЛХЗ, з’ясувати продуктивність кожної 
виокремленої рубрики та визначити шляхи розвитку сучасної системи українського літературно-
художнього зоонімікону. 

Об’єктом дослідження послужив український літературно-художній зоонімікон. Предмет 
аналізу – склад, структура та особливості функціонування українських літературно-художніх зоонімів.  

Наукова новизна. Виконана дисертація стала першою спробою комплексного монографіч-
ного опрацювання сучасного українського літературно-художнього зоонімікону як системного 
утворення. До наукового обігу введено емпіричний матеріал, який ще не був предметом лінгвіс-
тичних досліджень, а на його ґрунті вперше сформовано повний індивідуально-авторський 
зоонімікон як художню єдність, що її виявляємо в системності використання та багатоаспектності 
функціонування в процесі художньо-естетичної комунікації. Отримано мовознавчу аргументацію 
щодо становлення та розвитку, складу та структури ЛХЗ, ономасіологічної природи зооніма-
персонажа. Уточнено основні терміни і поняття літературно-художньої зооніміки.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до них, 
загальних висновків, списку використаної літератури (258 позицій), переліку джерел (678 найме-
нувань). Як додаток подано повний список (індекс) зоонімів, дібраних із тексту роботи. Загальний 
обсяг дисертації – 322 сторінки, з яких 201 сторінка основного тексту. 

Основні положення дисертації викладено в таких наукових працях: 
1. Структурні особливості літературно-художніх зоонімів // Питання сучасної ономастики. 

Статті та тези VII Всеукраїнської ономастичної конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 
1997. – С. 195. 

2. Місце української літературно-художньої зоонімії в онімічній системі // Українська оно-
мастика. Матеріали наукового семінару, присвяченого 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка. – К.: 
Тираж, 1998. – С. 179–183. 

3. Літературно-художні зооніми як засіб творення об’єктно-вікової характеристики 
денотатів-персонажів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Ліра, 
2000. – Вип. 3. – С. 239–244. 

4. Українська літературно-художня зоонімія як засіб творення національного колориту // 
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Ліра, 2000. – Вип. 2. – С. 235–239. 

5. Літературно-художня ономастика: соціально значущі зооніми та їх навантаження // Сучас-
ні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Ліра, 2002. – Вип. 5. – С. 285–287. 

6. Склад та структура літературно-художньої зоонімії // Науковий вісник Ужгородського уні-
верситету. Серія: Філологія. – Ужгород: Ліра, 2002. – № 6. – С. 74 –77. 

7. Теоретичні проблеми літературно-художньої ономастики: питання термінології // Науко-
вий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород: Ліра, 2003. – № 7. – С. 37 –39. 

8. Виражальні можливості літературно-художньої зоонімії // Науковий вісник Ужгород-
ського університету. Серія: Філологія. – Ужгород: Ліра, 2005. – № 12. – С. 71 –73.  

9. Специфіка номінації у сфері літературно-художньої зоонімії // Сучасні проблеми мово-
знавства та літературознавства. – Ужгород: ПП „Повч Р.М.”, 2005. – Вип. 8: Збірник пам’яті 
професора Василя Добоша. – С. 308 –316. 

 
* * * 

ЧЕРКЕЗ Інна. Українська мова в епістолярних текстах кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Рукопис. 
 
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного універ-
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Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ткач Людмила Олександрівна, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри сучасної україн-
ської мови. 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови 
Масенко Лариса Терентіївна, Національний університет „Києво-Могилянська академія” (м. Київ); 
кандидат філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Бабич Надія 
Денисівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

Захист відбувся 15 травня 2008 р. Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 
23, Чернівці, 58000. 
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Актуальність дисертації зумовлена дедалі нагальнішою потребою вдосконалення норм 
сучасної української літературної мови на підставі тих тенденцій її розвитку, що були характерні 
для періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. – часу найбільш активної нормотворчої діяльності україн-
ської інтелігенції, в якій поєдналися наукові зусилля вихідців з усіх українських земель. Важливу 
аргументаційну базу для перегляду та обґрунтування тих чи інших правописних, стилістичних, 
граматичних норм можуть надати саме епістолярні тексти цього періоду, оскільки вони відобра-
жають тогочасне розмовне мовлення представників української інтелігентної верстви. 

Актуальність дисертаційного дослідження підсилена ще й тим, що в сучасному українському 
мовознавстві бракує комплексних соціолінгвістичних праць, присвячених мовленню української 
інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. Використання епістолярних текстів цієї соціальної вер-
стви дає змогу виявити ті специфічні мовні риси, які витворилися у співпраці східноукраїнської та 
західноукраїнської інтелігенції й були характерні для інтелігентського соціолекту. Такий підхід 
став продуктивним для висвітлення багатьох проблемних моментів, пов’язаних із взаємодією двох 
варіантів української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст., що виявлялася саме на рівні 
усного та писемно-листовного спілкування представників наддніпрянської та галицько-буковин-
ської інтелігенції. 

Мета роботи – встановити джерела формування лексики й одиниць інших рівнів мови, що 
були характерні для мовлення української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. й зумовлювали-
ся специфікою професійної та громадської діяльності цієї соціальної верстви, а також загально-
культурним і політичним контекстом того часу.  

Досягнення названої мети передбачало розв’язання таких завдань: 
1) висвітлити різноаспектність дослідження епістолярної спадщини української інтелігенції 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., проаналізувавши докладніше специфічно мовознавчу проблематику; 
2) здійснити відбір та аналіз лексичних одиниць, які за своїм написанням в епістолярних 

текстах кінця ХІХ – початку ХХ ст. відбігають від норм сучасного українського правопису; 
3) здійснити відбір лексичних та інших текстових одиниць, що в українському епістолярії 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. можуть бути потрактовані як специфічні для мовлення інтелігентної 
верстви і визначені як інтелігентські соціолектизми; 

4) дослідити вплив на мову епістолярних текстів обізнаності їх авторів з іншомовними дже-
релами та володіння іншими мовами; 

5) з’ясувати стилістичний статус соціолектизмів, властивих для інтелігентського мовлення 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., в сучасній українській літературній мові (згідно з нормами, що їх 
подає „Словник української мови” в 11 тт.); 

6) виявити такі одиниці інтелігентського соціолекту, що, перебуваючи в складі пасивного 
фонду лексики української мови, зберігають потенційні можливості активізуватися в сучасному 
українському мовленні; 

7) подати загальну характеристику видань епістолярної спадщини українських письменни-
ків, науковців, культурних та громадських діячів, що були здійснені впродовж ХХ – початку ХХІ ст. й 
у яких зреалізовано різні засади упорядників щодо їх публікації за автографами. 

Об’єктом дослідження послужила мова епістолярію представників української інтелігенції 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Наукова новизна одержаних результатів полягала в тому, що вперше в українському 
мовознавстві: 1) лексику, вживану в листах представників української інтелігенції кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., розглянуто під кутом різнобічної культурної та громадсько-політичної діяльності 
цієї соціальної верстви; 2) здійснено комплексний аналіз епістолярних текстів представників 
української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. в соціолінгвістичному та нормативно-стиліс-
тичному аспектах; 3) соціолінгвістичний аспект дослідження епістолярію української інтелігенції 
дав змогу розширити лінгвістичні поняття соціолекту та соціолектизму й виділити такий тип 
мовного утворення, як інтелігентський соціолект; 4) у науковий обіг уведено епістолярні тексти, 
що досі не були об’єктом дослідження. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до них, 
загальних висновків, списку використаної літератури (263 позиції), списку умовних позначень, 
текстових та лексикографічних джерел (52 найменування). Загальний обсяг дисертації – 241 
сторінка, з яких 200 – основного тексту. Додатки до роботи оформлено як окремий том дисертації, 
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що включає Додаток А. “Лінгвотекстологічні засади публікації українських епістолярних джерел 
кінця ХІХ – початку ХХ ст.”; Додаток Б. “Фактична база дослідження”. Обсяг додатків – 273 с.  

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях: 
1. Тарновецька Л., Булега Н., Шепетюк І. Діалектна лексика в українських епістолярних 

текстах першої половини ХХ ст. (за архівом проф. В. Сімовича) // Наука і сучасність: Зб. наук. 
праць. Ч. І. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 230–238. 

2. Шепетюк І. Б. Культурологічний аспект українського епістолярію в працях Ю. Шеве-
льова і сучасні проблеми дослідження епістолярних текстів // Вісник Харківського університету. 
№ 426: Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – К.: Лівий Берег, 1999. – 
С. 94–99. 

3. Шепетюк І. Б. Мовні одиниці розмовного стилю української мови в історичному та 
сучасному аспектах (за листуванням М. Коцюбинського) // Наука і сучасність: Зб. наук. праць. 
Вип. 2, Ч. ІІІ. – К.: Логос, 1999. – С. 239–247. 

4. Тарновецька-Ткач Л. О., Шепетюк І. Б. Стилістика офіційного та товариського спілку-
вання в епістолярних текстах і сучасні потреби розмовного стилю української мови (за листами 
Ю. Федьковича) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 52-53: Слов’янська філо-
логія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 100–112. 

5. Тарновецька Л., Шепетюк І., Булега Н. До проблеми галицьких елементів в українській 
літературній мові кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за листуванням Володимира Гнатюка) // Українська 
мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. Науковий щорічник. – Тернопіль: 
Збруч, 1999. – С. 31–46. 

6. Ткач Л., Шепетюк І. Євангелійні мотиви в українській народній фразеології та в дис-
курсі української мемуаристики початку ХХ ст. (за щоденниками С. Єфремова) // Науковий вісник 
Чернівецького університету. Вип. 87: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2000 – С. 109–127. 

7. Шепетюк І. Діалектна лексика в реєстрі „Словника української мови” з погляду 
функціонально-історичної вмотивованості розвитком літературної мови в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 6. – 
Житомир: Редакційно-видавн. відділ Житомирського держпедуніверситету ім. І. Франка, 2001. – 
С. 308–329. 

8. Ткач Л., Черкез І. Ольга Кобилянська і західноукраїнський варіант літературної мови (за 
матеріалами листування письменниці) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 216-
217: Слов’янська філологія. Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і 
загальнолюдське. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – С. 179–195. 

9. Черкез І. Багатомовне середовище Буковини крізь призму епістолярію Юрія Федьковича // 
Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 274-275: Слов’янська філологія. Творчість Юрія 
Федьковича в контексті української та світової літератури. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 252–265. 

10. Черкез І. До характеристики соціолекту західноукраїнської інтелігенції (на матеріалі 
листів М. Павлика до М. Драгоманова) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 276-277: 
Слов’янська філологія. До 130-річчя заснування Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 
2006. – С. 272–287. 

11. Черкез І. Іншомовна лексика латинського походження в українському епістолярії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми дослідження соціолекту) // Наукові записки НаУКМА. Філо-
логічні науки. Том 60. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – С. 42–49. 

12. Черкез І. Синтаксична позиція іншомовних вкраплень у листах українських письмен-
ників кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 321–322: 
Слов’янська філологія.– Чернівці: Рута, 2007. – С. 455–465. 

Інші публікації: 
1. Тарновецька Л., Шепетюк І. До історії культурних взаємин української інтелігенції 

Буковини // Національні та етносоціальні процеси в Україні: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих науковців. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 159–162. 

2. Булега Н., Тарновецька Л., Шепетюк І. Буковинець Агенор Артимович – видатний діяч 
української науки та культури // Буковина – мій рідний край. Матеріали ІІ Історико-краєзнавчої 
конференції молодих дослідників, студентів та науковців. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 96–99. 

3. Тарновецкая Л. О., Шепетюк И. Б. Проблема полонизмов в восточнославянских литера-
турных языках в контексте западноукраинской языковой практики к. ХІХ – начало ХХ в. // 
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Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Матэрыялы IV Між-
народнай навуковай канферэнцыі. Віцебск, 22-24 красавіка 1997 р. Ч. 3. – Віцебск: Выдавецтва 
Вiцебскага дзяржунiверсiтэта, 1997. – С. 457–461. 

4. Тарновецька Л., Булега Н., Шепетюк І. Епістолярні тексти першої половини ХХ ст. і проб-
лема відтворення та формування нормативних одиниць української мови // Проблеми утвердження 
і функціонування державної мови в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 
28-29 листопада 1996 р. – К.: Вид. дім „КМ Academia”, 1998. – С. 51–53. 

5. Тарновецька Л., Булега Н., Шепетюк І. Семантична та стилістична характеристика 
іменникової лексики в листуванні буковинських культурних діячів (за епістолярним архівом 
проф. В. Сімовича) // Українська мова на Буковині: минуле і сучасне. Матеріали ІІ Всеукраїнської 
наук. конф. Чернівці, 24-26 вересня 1998 р. – Чернівці: Місто, 1998. – С. 191–196. 

6. Тарновецька Л., Шепетюк І. Приватне листування як автентичне джерело висвітлення 
проблеми „людина – суспільство” // Гуманітарна освіта – фактор світової інтеграції: Матеріали 
міжнародної наук.-практ. конференції. Ч. ІІІ. – Чернівці, 1998. – С. 58–63. 

7. Шепетюк І. Українська фразеологія в листуванні Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і 
українська культура ХХІ століття: Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнського наукового 
симпозіуму. Кам’янець-Подільський, 19-20 травня 2000 р. – Кам’янець-Подільський: Інф.-видавн. 
відділ Кам’янець-Подільського пед. ун-ту, 2000. – С. 200–208. 

 
* * * 

 
ЗАГАЙСЬКА Галина. Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Го-

рація. – Рукопис. 
 

Робота виконана на кафедрі класичної філології Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри класичної філології, 
Содомора Андрій Олександрович, Львівський національний університет імені Івана Франка. Офі-
ційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Шарипкін Сергій Якович, Львівський медич-
ний університет імені Данила Галицького, професор кафедри латинської мови; кандидат філо-
логічних наук, доцент кафедри загального, порівняльного і китайського мовознавства Петришин 
Марта Йосипівна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  

Захист відбувся 16 травня 2008 року. Із дисертацією можна ознайомитися в науковій 
бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі 
Українки, 23, Чернівці, 58000. 

Актуальність теми. Шукаючи шляхів розвитку національної літератури, кожна ґенерація 
українських письменників по-своєму сприймала поетичну спадщину Горація (Г. Сковорода, 
П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський). Твори Горація перекладали К. Блонський, О. Духно–
вич, І. Франко, В. Щурат, Т. Франко, М. Зеров, О. Білецький, М. Білик, Г. Кочур, Б. Тен, А. Содо-
мора та інші. Однак, незважаючи на певні здобутки у дослідженні творчості Горація, актуальність 
проблематики не вичерпана. До цього часу немає праці, в якій би комплексно було досліджено 
лінгвістичні засоби творення текстів од Горація і його поетичних образів зокрема. Отже, акту-
альність теми дисертації зумовлена: 

1) відсутністю наукових досліджень мовостилю Горація, у той час як значення творчості 
поета для європейської літератури і української зокрема є незаперечним; 

2) необхідністю системного дослідження ідіостилю письменника на основі комплексного 
аналізу всіх мовних рівнів з використанням сучасних методів дослідження з метою вивчення 
лінгвостилістичних засобів творення поетичних образів. 

Метою дисертації було дослідити лінгвістичні та стилістичні засоби всіх мовних рівнів, що 
творять ідіостиль Горація. 

Окреслена мета передбачала розв’язання таких завдань: 
1) дослідити теорію стилю поета у контексті естетико-стилістичних детермінантів доби 

Августа на ґрунті творів Горація, присвячених літературним питанням; 
2) визначити корпус лінгвостилістичних засобів од Горація; 
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3) проаналізувати типи звукових повторів в одах як способу передачі змістової “інформації 
в образах”; 

4) розглянути стилістичне використання системних явищ у лексиці, вивчити лексичні 
засоби творення образності мови й окреслити стилістичні ресурси морфології од; 

5) виявити використання стилістичних фігур синтаксису в одах та з’ясувати архітектоніко-
мовні структури; 

6) довести, що деклароване в теорії стилю поет здійснював на практиці; 
7) упорядкувати авторський словник лінгвостилістичних засобів од Горація;  
Об’єкт дисертаційного дослідження – лінгвостилістичні засоби од Горація. Предметом до-

слідження послужили лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація.  
Наукова новизна зумовлена не тільки відсутністю спеціальної роботи із задекларованої теми, 

але й тим, що це перше українське комплексне вивчення ролі мовних засобів у творенні поетичних 
образів Горація, здійснене на основі його од. Вперше зроблено спробу дослідити теорію стилю 
Горація на основі його творів, з огляду на постулати античної стилістики, а також естетико-
стилістичні детермінанти доби Августа. Дослідження проведено в контексті сучасних критеріїв 
визначення категорії ідіостилю.  

Структура й обсяг роботи. Мета і завдання дисертації обумовили структуру роботи, яка 
складається зі вступу, чотирьох розділів з висновками до них, загальних висновків, списку 
використаної літератури, що нараховує 386 найменувань, двох додатків (Додаток 1 – діаграми, які 
ілюструють частотність вживання тропів і фігур; Додаток 2 – словник лінгвостилістичних засобів 
од поета). Повний обсяг дисертації складає (без додатків) 210 сторінок, із них 184 сторінки 
основного тексту. 

Основні положення дисертації висвітлено в публікаціях: 
1. Нова зустріч з античністю – Рец. на кн.: Твори. Горацій К.Ф. – К.: Дніпро, 1982 // 

Всесвіт. – К.: Рад. письм., 1983. – № 12. – С. 129–130.  
2. Твори Горація у перекладах Івана Франка // Іноземна філологія: Респ. міжвід. наук. зб. – 

Львів: Вища шк., 1988. – Вип. 91. – С. 72–77. 
3. Горацій і європейська література // Буковинський журнал. – Чернівці, 2001. – №.1–2. – 

С. 189–192. 
4. Лінгвостилістичні особливості творення міфологічних образів в одах Горація // Біблія і 

культура: Зб. наук. ст. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 3. – С. 304–305. 
5. Горацій і українська література// Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’ян-

ська філологія: – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 106. – С. 76–80. 
6. Поет і влада: на прикладі стосунків Горація і Мецената // Питання літературознавства: 

Зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 10 (67). – С. 177–178. 
7. Андрій Содомора як перекладач і майстер слова // Буковинський журнал. – Чернівці, 

2006. – № 4. – С. 239–242. 
8. Метафора як засіб творення поетичних образів в одах Горація // Буковинський журнал. – 

Чернівці, 2007. – № 2-3. – С. 165–172. 
9. Теорія стилю Горація // Limbaje єi comunicare. – Suceava.: Ed. Universitǎюii, 2007. – Part. I. – 

Ed. ІХ. – P. 323–337. 
 

* * * 
  
ІВАСЮТА Марина. Мовні символи у творчості письменників буковини кінця ХІХ – по-

чатку ХХ ст. – Рукопис. 
 

Робота виконана на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Скаб Мар’ян Стефанович, Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії та культури 
української мови. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор кафедри української 
мови Голянич Марія Іванівна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника; кандидат філологічних наук Сімович Оксана Ігорівна, Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України, старший науковий співробітник відділу української мови. 
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Захист відбувся 5 грудня 2008 р. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (вул. Лесі Українки, 23, м. Чер-
нівці, 58000). 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена недостатністю теоретичного вивчен-
ня мовних символів, відсутністю в сучасній українській лінгвістиці такого розуміння символу, яке 
містило б опис механізмів його витворення, у тому числі і з погляду взаємодії загальнонаціо-
нальних, регіональних та індивідуально-авторських складників, що стало б важливим етапом у 
вирішенні проблеми функціонування мовних символів.  

Мета дисертаційної роботи – дослідити інвентар та функціонування мовних символів у 
творчості українських письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття, вивчити регіо-
нальну специфіку використання символів, що передбачало виконання таких завдань: 

1. Описати шляхи встановлення поняття символу, з’ясувавши його філософське підґрунтя, 
найважливіші ознаки.  

2. Висвітлити історію дослідження мовних символів у працях українських та зарубіжних учених.  
3. Встановити динаміку класифікацій мовних символів у напрямку до вдосконалення, 

розширення й поглиблення типологій. 
4. Проаналізувати лексичні та граматичні засоби вираження мовних символів.  
5. Схарактеризувати загальнонаціональні та регіональні вияви українських мовних сим-

волів у художніх текстах буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
6. Визначити роль письменників Буковини у створенні нових українських символічних 

позначень явищ. 
7. Дослідити особливості функціонування мовних символів у поетичних, прозових і драма-

тичних творах письменників Буковини, виявити їх специфіку залежно від літературного роду. 
Об’єктом дослідження послужили поетичні, прозові та драматичні твори письменників 

Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше системно досліджено функціонування 

традиційних мовних символів у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст., при 
цьому з’ясовано регіональні риси українських мовних символів на тлі загальнонаціональних їх 
характеристик. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками 
до них, загальних висновків, списку використаної літератури та трьох додатків. Повний обсяг 
дисертації складає 235 сторінок, із них 194 сторінки основного тексту. 

Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях: 
1. Твори Юрія Федьковича як джерело лінгвокультурологічних студій / Марина Івасюта // 

Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури. Науковий вісник 
Чернівецького університету: зб. наук. статей / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2005. – 
Вип. 274–275. Слов’янська філологія. – С. 487–491. 

2. Лінгвокультурологічний аспект дослідження творчості Уласа Самчука (на матеріалі 
роману „Гори говорять!”) / Марина Івасюта // Наукові записки. Серія „Літературознавство” : зб. 
наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Творчість Уласа 
Самчука в контексті сучасної культури”, 21 – 22 лютого 2005 р. / відп. ред. М. Ткачук. – Тернопіль : 
ТНПУ, 2005. – Вип. ХVІІ. – С. 290–296.  

3. Лінгвокультурологічний аспект дослідження мовних символів / Марина Івасюта // 
Лінгвалізація світу: теоретичний і методичний аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 25 – 
26 трав. 2006 р. / Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені 
Б. Хмельницького ; відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси : Брама – Україна, 2007. – С. 48–54. 

4. Лінгвістичні студії українських мовних символів / Марина Івасюта // Науковий вісник 
Чернівецького університету: зб. наук. статей / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2007. – 
Вип. 321–322. Слов’янська філологія. – С. 155–159. 

5. Рослинна мовна символіка у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. / 
Івасюта М. І. // Наукові праці: науково-методичний журнал / гол. ред. Л. П. Клименко. – Миколаїв: 
Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2007. – Т. 67. – Вип. 54. Філологія. – С. 35–38. 

6. Загальнонаціональні та регіональні особливості функціонування українських мовних 
символів у творчості С. Яричевського / Марина Івасюта // Вісник Прикарпатського національного 
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університету імені Василя Стефаника. Філологія: зб. наук. статей / гол. ред. В. Г. Матвіїшин / 
Міністерство освіти і науки України. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 
2007. – Вип. ХV – ХVІІІ. – С. 589–592.  

7. Символізація власних назв у творах українських письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. / Марина Івасюта // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. статей / 
наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 356–357. Слов’янська філологія. – С. 112–116. 

 
* * * 

ДЗІСЬ Руслана. Пуристичні тенденції в процесі унормування української літературної 
мови. – Рукопис. 

 
Робота виконана на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Скаб Мар’ян Стефанович, Черні-

вецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії та культури 
української мови. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор кафедри української 
мови Статєєва Валентина Іванівна, Ужгородський національний університет; кандидат філо-
логічних наук, доцент Терлак Зеновій Михайлович, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, завідувач кафедри української мови. 

Захист відбувся 5 грудня 2008 р. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (вул. Лесі Українки, 23, 
м. Чернівці, 58000). 

Актуальність дисертаційної роботи й вибір її теми зумовлені необхідністю перегляду норм 
сучасної української літературної мови в умовах активного поповнення її іншомовними еле-
ментами, зацікавленістю сучасного мовознавства потенціалом питомого українського ресурсу та 
відсутністю монографічного дослідження, присвяченого комплексному вивченню теоретичних та 
практичних проблем українського мовного пуризму. 

Мета роботи – дослідити явище українського мовного пуризму в синхронійному та діахро-
нійному аспектах. 

Реалізація мети передбачала розв’язання таких завдань: 
1. Установити характерні ознаки пуризму як соціально-мовної категорії. 
2. Визначити роль суспільних (зовнішніх) і мовних (внутрішніх) чинників на формування 

пуристичних тенденцій. 
3. Описати вияви пуризму на різних етапах розвитку української мови, зокрема його вплив 

на формування норм літературної мови.  
4. Здійснити класифікацію пуристичних виявів на всіх рівнях структури мови.  
5. Установити готовність сучасних мовців сприйняти пуристично спрямовані заходи щодо 

вдосконалення норм сучасної української мови. 
6. Зробити висновки про здобутки та перспективи сучасного українського мовного пуризму. 
Об’єкт дослідження – процес змін на різних рівнях сучасної української мовної системи з ха-

рактерними ознаками протиставлення запозичених і власне українських мовних одиниць, які від-
булися під впливом соціальних і лінгвістичних чинників кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Наукова новизна дисертації полягає в тлумаченні пуризму як специфічної норми, у ком-
плексному дослідженні пуристичних виявів на визначальних етапах розвитку української мови, у 
формулюванні критеріїв класифікації виявів пуризму. 

Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів з висновками до 
них, загальних висновків, списку використаних джерел (42 позиції), списку використаної літера-
тури (316 позицій), додатків у вигляді таблиць. Повний обсяг дисертації становить 360 сторінок, 
текстова частина – 186 сторінок. 

Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях: 
1. Вияви пуризму в лексиці сучасної української мови / Р. П. Яковець // Вісник Дніпро-

петровського університету. Мовознавство: зб. наук. статей / відп. ред. Л. П. Столярова. – Дніпро-
петровськ: Вид-во Дніпр. ун-ту, 2003. – Вип. 9. – С. 342–346. 
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2. Вияви пуризму в сучасному українському словотворенні / Руслана Яковець // Науковий 
вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 
Вип. 214–215. Слов’янська філологія. – С. 143–147. 

3. Український мовний пуризм на європейському тлі / Руслана Яковець // Вісник Львів-
ського університету. Серія філологічна: зб. наук. праць / відп. ред. Т. Ю. Салига. – Львів : ЛНУ, 
2004. – Вип. 34. Ч. ІІ. – С. 526–531. 

4. Вияви пуризму у звуковій системі української мови / Руслана Яковець // Лінгвістичні 
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вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика”: зб. наук. праць / гол. ред. 
В. Олексенко. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. 4. – С. 312–315. 

6. Пуристичні вияви в синтаксисі сучасної української мови / Руслана Яковець // Актуальні 
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науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; наук. ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 
2006. – С. 117–119. 

7. Особливості українського лінгвопуризму (синтаксичний аспект) / Руслана Яковець // 
Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – 
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8. Проблема культури мовлення у працях В. Сімовича (з історії українського лінгво-
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ФЕДУНОВИЧ-ШВЕД Оксана. Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв’язках із куль-
турно-писемною традицією української мови. – Рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ткач Людмила Олександрівна, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри сучасної укра-
їнської мови. 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Мойсієнко Анатолій Кирилович, 
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач ка-
федри сучасної української мови; кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу української мови Хобзей Наталія Василівна, Інститут українознавства ім. І. Крип’я-
кевича НАН України (м. Львів). 

Захист відбувся 6 грудня 2008 р. Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 
23, м. Чернівці, 58000. 

Актуальність дисертаційної роботи випливає з недостатньої зреалізованості багатьох 
мовознавчих аспектів дослідження перекладацької практики М. Лукаша, зокрема – у висвітленні 
зв’язків лексики, використовуваної М. Лукашем, з традиціями формування лексичного фонду 
української літературної мови. Вивчення конкретних лексичних одиниць, функціонування яких 
пов’язане з різними хронологічними рівнями або ж із новаторськими тенденціями, що їх при-
щеплювали такі талановиті українські письменники-перекладачі, як П. Куліш, І. Франко, А. Крим-
ський, дасть змогу значно повніше й переконливіше розкрити мовну лабораторію Лукаша-пере-
кладача й схарактеризувати роль і місце його творчості в історії літературної мови й загалом – в 
історії української культури. 

Мета роботи полягала в тому, щоб розкрити й проаналізувати зв’язки лексики, викорис-
таної М. Лукашем у перекладах монументальних творів світової класики, з традиціями форму-
вання лексичного фонду української літературної мови та чинниками розвитку її лексико-семан-
тичної системи від кінця ХІХ й упродовж ХХ ст., дослідивши й описавши такі факти слово-
вживання, які підтверджують унікальну роль М. Лукаша в історії української літературної мови та 
збагаченні її стилістичних надбань. 
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Для досягнення цієї мети у ході дослідження виконано такі основні завдання: 
1) систематизовано та проаналізовано праці українських мовознавців, присвячені творчості 

М. Лукаша в історії українського перекладу та перекладознавства; 
2) з’ясовано роль М. Лукаша у відновленні й поверненні до активного вжитку лексичних 

одиниць, засвідчених староукраїнськими пам’ятками, „Словарем української мови” за ред. Б. Грін-
ченка (далі – Словник Грінченка) та іншими джерелами української мови на підставі аналізу пред-
ставленості таких лексичних одиниць в українських лексикографічних джерелах кінця XVI – 
першої половини XVII ст., в бароковій поезії, у творах класичної літератури від кінця ХVIII ст. до 
початку ХХ ст., у творчості поетів-неокласиків тощо; 

3) проаналізовано використання в перекладах М. Лукаша загальновживаної народнорозмов-
ної експресивної та діалектної лексики; 

4) здійснено порівняльний аналіз лексичних одиниць, використаних М. Лукашем, з погляду 
вмотивованості їх стильового маркування в „Словнику української мови” в 11-ти томах (далі – 
„Словник української мови”); 

5) встановлено й проаналізовано випадки використання перекладів М. Лукаша для форму-
вання реєстрової та ілюстративної частин „Словника української мови”; 

6) виявлено спільні риси художнього лексикону М. Лукаша та творів інших українських 
письменників-перекладачів (П. Куліша, І. Франка, А. Кримського). 

Об’єктом дослідження послужила лексика пасивного фонду української мови, використана 
в перекладах М. Лукаша. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в сучасному україн-
ському мовознавстві: 1) здійснено спробу комплексного дослідження лексичної лабораторії М. Лу-
каша як видатного знавця української мови і перекладача; 2) для зіставлення обрано лексичний 
матеріал староукраїнської мови кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст., українських перекладів 
Біблії, здійснених П. Кулішем, І. Пулюєм, І. Нечуєм-Левицьким, західноукраїнського варіанта лі-
тературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 3) аналіз лексичних одиниць перекладів М. Лукаша 
виконано з погляду перспективи стилістичного розвитку української літературної мови. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі списку умовних позначень, назв джерел, 
вступу, чотирьох розділів з висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел 
(51 позиція), списку використаної літератури (271 позиція). Загальний обсяг дисертаційного дослі-
дження становить 262 сторінки, текстова частина – 196 сторінок. Додатки до роботи оформлено як 
окремий том дисертації, що включає: Додаток А. „Словотвірні особливості лексичних одиниць, 
ужитих у перекладах М.Лукаша” (38 с.); “Представленість лексики перекладів М.Лукаша у 
„Словнику української мови” в 11-ти томах” (10 с.); Додаток В. „Фактична база дослідження” 
(301 с.). Обсяг додатків – 352 с. 

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях: 
1. Юрій Федькович і Микола Лукаш: спільний історико-культурний контекст до однієї 

лексичної паралелі / Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швед // Науковий вісник Чернівецького 
національного університету [„Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літе-
ратури”]: зб. наук. пр. / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 274–275: Слов’янська 
філологія. – С. 266–280. 

2. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша у її зв’язках із традиціями західноукраїнського 
слововжитку / Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швед // Науковий вісник Чернівецького націо-
нального університету [до 130-річчя заснування Чернівецького університету] : зб. наук. пр. / 
наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, – 2006. – Вип. 276–277: Слов’янська філологія. – С. 324–336. 

3. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Людмила 
Ткач, Оксана Федунович-Швед // Дивослово. – 2006. – № 12 (597). – С. 33–39. 

4. Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному „Словнику української мови” / 
О. Т. Федунович-Швед // Наукові записки НаУКМА / Національний університет „Києво-Могилянська 
академія”; гол. ред. Моренець В. П. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т. 60: 
Філологічні науки. – С. 36–42. 

5. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту в перекладах Миколи Лукаша (на 
матеріалі Лукашевих перекладів) / Оксана Федунович-Швед // Урок Української. – 2007. – № 6 
(100). – С. 25–29. 
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6. Відтворення та збагачення у перекладах Миколи Лукаша українсько-німецьких зв’язків у 
лексиці та фразеології / О. Т. Федунович-Швед // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих 
учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літера-
тур”, (Донецьк, 29–31 січня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Донецький національний уні-
верситет, ф-т іноземних мов; відп. ред. Каліущенко В. Д. – Донецьк, 2007. – С. 110–111. 

7. Перекладацька практика М. Лукаша і відновлення староукраїнської лексичної спадщини 
в сучасній українській літературній мові / О. Т. Федунович-Швед // Актуальні проблеми філології 
та перекладознавства: у 2 ч.: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Хмельницький націо-
нальний університет, ф-т міжнарод. відносин, гуманітар.-педагог. ф-т; ред. кол.: В. В. Левицький, 
Л. І. Бєлєхов, В. В. Михайленко та ін. – Хмельницький, 2007. – Ч. ІІ, вип. 3. – С. 243 – 249. 

8. Внесок П. Куліша у розвиток української літературної мови та продовження започат-
кованих ним традицій у перекладацькій практиці М. Лукаша / Оксана Федунович-Швед // Науко-
вий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. пр. / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чер-
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