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Аспекти мовленнєвожанрової 
організації „неприродних” наративів 
(на матеріалі української та 
російської мов)
Aspects of speech-genre organization of „Unnatural” narratives 
(in Ukrainian and Russian)

The article reveals the mechanisms allowing the author’s intention to destruct the 
structural-content organization of speech genres and infl uence the formation and perception 
of an artistic narrative. The research gives ground to outline a set of devices to make the 
communicative sense of artistic narratives odd, which is explained by the author’s creation 
of „unnatural” ontology of the narrated world; to outline various ways of semantic destruc-
tion of speech acts, and intentional breaches of the pragmatic conditions of the eff ective 
speech-genre structures creation and functioning. The result of these devices use is the 
formation of the ontological, perceptional, behavioural, mental and some other types of 
textual (discursive, narrative) absurd. Mechanisms of creating intentional and/or non- 
intentional „unnatural” speech acts as constituents of artistic narratives are active sources 
of forming unusual communicative senses of aesthetic nature. 

Key words: speech acts, narrative, conditions of an eff ective narrative, „unnatural” 
narratives, making a narrative absurd, communicative sense

У статті виявляються механізми впливу умисних (інтенціональних) авторських 
деструкцій структурно-змістової організації мовленнєвих жанрів на формування та 
сприйняття художніх наративів. Обґрунтовується можливість виділення низки прийо-
мів „одивнення” комунікативного смислу художніх наративів, пов’язаних з авторським 
творенням „неприродної” онтології текстового світу, а також різноманітними способами 
семантичних деструкцій мовленнєвих жанрів, умисним порушенням прагматичних умов 
успішності породження і функціонування мовленнєвожанрових структур. Результат 
уживання цих прийомів – формування онтологічного, перцептивного, поведінкового, 
ментального та деяких інших типів текстового (дискурсивного, наративного) абсурду. 
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Механізми творення інтенційних та/або неінтенційних „неприродних” мовленнєвих 
жанрів як складників художніх наративів – активні джерела формування неузуальних 
комунікативних смислів естетичного характеру.

Ключові слова: мовленнєві жанри, наратив, умови успішності наративу, „непри-
родні” наративи, абсурдизація наративу, комунікативні смисли

Вступні зауваги. Мовленнєві жанри і художній наратив

У низці наратологічних праць останніх років стверджується необхідність 
виділення, класифікації, детального аналізу оповідних структур так званої 
„неприродної” наратології (англ. „unnatural” narratology)1. Об’єктами вивчення 
цього напряму наратологіічних студій повинні стати оповідні структури абсур-
дистських, нелогічних, парадоксальних текстів і дискурсів, текстів чорного 
гумору, „химерної прози”, оповідей, створених неантропним наратором, тек-
стів зі спотвореними часо-просторовими координатами та інші2. Усі ці опо-
відні структури, на нашу думку, можна об’єднати поняттям „одивнений” текст 
(у випадку аналізу оповідей – „одивнений” наратив)3. Низка дослідників уважає: 
підставою виділення нового напряму – „неприродної” наратології – той факт, 
що художня оповідь не лише міметично співвідноситься з реальним світом, 
а може вводити читача в віртуальні світи, які мають мало спільного з реальні-
стю4, тобто мати „нульовий рівень міметичності”5.

Спостереження показують, що одна з важливих лінгвальних причин фор-
мування „неприродності” художніх наративів (а також текстів і дискурсів) – 
умисні (інтенційні) девіації та деструкції формальної та/або змістової органі-
зації мовленнєвих жанрів (МЖ), які лежать в основі історії та дискурсу цих 
наративів, структури текстів і дискурсів.

Не вдаючись в аналіз дискусій щодо природи МЖ (це завдання іншого дослі-
дження)6, а також ураховуючи низку новітніх лінгвогенологічних підходів7, під 

1 Див., напр.: J. Alber, S. Iversen, H. S. Nielsen, B. Richardson, Unnatural Narratives, Unnatural 
Narratology: Beyond Mimetic Models [w:] „Narrative”, nr 2 (18), 2010; M. Fludernik, Towards 
a „Natural” Narratology, London – New-York 1996; B. Richardson, Unnatural Voices: Extreme 
Narration in Modern and Contemporary Fiction, Columbus 2006; Д. Барышникова, Беспорядок 
дискурса (обзор работ по „неестественной” нарратологии [в:] „Новое литературное обозре-
ние”, nr 6 (130), 2014.

2 Д. Барышникова, Op. cit., c. 234.
3 Див. обґрунтування цього поняття і огляд літератури в: Ф. Бацевич, Український одивнений 

художній текст: лінгвістичні виміри, Львів 2018.
4 Див., напр.: J. Alber et al., Op. cit., р. 47.
5 Ibidem, р. 48.
6 Спираємося на наші попередні жанрологічні розвідки, підсумовані в монографії: Ф. С. Баце-

вич, Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи, Львів 2005.
7 Див., напр.: В. В. Дементьев, Теория речевых жанров, Москва 2010; В. В. Дементьев, 

Что дало жанроведение современной лингвистике? [в:] „Жанры речи”, nr 3 (27), 2020.



АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОЖАНРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ... 13

мовленнєвим жанром розуміємо одну з базових категорій мовленнєвої діяль-
ності (поряд з дискурсом і мовленнєвим актом); пряме (безпосереднє) або опо-
середковане текстом типове дискурсивне ціле, що може складатися з одного або 
кількох (багатьох) мовленнєвих актів, об’єднаних конкретною комунікативною 
інтенцією адресанта і створюється за певною відпрацьованою у типових кому-
нікативних ситуаціях моделлю взаємодії учасників міжособистісної інтеракції. 
Такими типовими МЖ є, наприклад, привітання, прощання, вибачення, докори, 
рапорти, накази, інструкції, анкети і т. ін. У випадках художнього дискурсу 
природа уживаних у текстах або наративах МЖ обумовлюється функційно- 
комунікативними особливостями художньої фікціональності8. МЖ – достатньо 
гнучкі дискурсивні утворення-моделі, здатні до синхронного і діахронного варі-
ювання своїх категорійних складників, серед яких найчастіше виділяють осо-
бливості інтенційності, концепції адресанта і адресата, подійний (диктумний) 
зміст, чинники комунікативного минулого і майбутнього, складники мовного 
втілення9, особливості втілення жанрового комунікативного смислу10 та деякі 
інші. Згадані формально-смислові категорійні чинники в своїй сукупності іноді 
називають „паспортом” МЖ; в аспекті організації наративу вони виступають 
лінгвальними (семантико-прагматичними) „цеглинками” творення дискурсу 
художньої оповіді в цілому.

Зрозуміло, що згадані та деякі інші складники „паспорту” МЖ виділені 
дослідниками з опертям на аналіз „нормальних” текстово-наративних струк-
тур. З позицій умов успішності комунікативної взаємодії учасників спілкування 
виявляється низка чинників, що впливають на породження і сприйняття нара-
тиву в цілому. В художніх наративах це використання автором (наратором) 
низки умисних прийомів одивнення структури оповідної історії та засобів 
формування дискурсу, їх представлення адресатові з опертям на мовленнєво-
жанрові складники11.

Виклад основного матеріалу. Аспекти „одивнення” МЖ 
у художніх „неприродних” наративах

З позицій мовленнєвожанрової організації художній наратив може бути рів-
ним одному МЖ (наприклад, розповідь про подію в особистому житті героя), 
або ж складатися з сукупності МЖ, які певним чином взаємодіють у тексті.

8 Див. про це поняття, наприклад, у: В. Шмид, Нарратология, 2-е изд., Москва 2008, 
с. 89–102.

9 Т. В. Шмелёва, Речевой жанр: опыт общефилологического осмысления [в:] „Collegium”, 
nr1–2, 1995, с. 61–63. 

10 Ф. С. Бацевич, Речевой жанр и коммуникативный смысл [в:] „Жанры речи”, nr 4, 2005.
11 Низка прийомів одивнення МЖ у різних типах дискурсів підсумована в монографії: 

Ф. С. Бацевич, Український одивнений художній текст: лінгвістичні виміри, Львів 2018.
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В „неприродних” наративах, рівних одному МЖ, прийоми деформацій та 
деструкцій складників виявляються чіткіше і глибше впливають на одивне-
ність їх сприйняття адресатом. У цілому можна говорити про порушення 
„онтології” текстового світу, не пов’язані зі спеціальними мовними чинни-
ками, і власне лінгвальні прийоми одивнення МЖ, які формують структуру 
художнього „неприродного” наративу: 1) структурно-семантичні деформації 
та/або деструкції змістової організації МЖ і 2) порушення умов успішності 
породження і сприйняття МЖ, тобто прагматичні за своєю природою аспекти.

Перший з названих прийомів одивнення змістової організації МЖ може 
бути умовно названий „онтологічним”. Цей тип абсурдизації МЖ продемон-
струємо „рецептом” приготування алкогольних коктейлів, запозиченим з пові-
сті В. Єрофеєва „Москва – Пєтушкі”12. Зокрема, коктейль „Сучий потрох” 
готується так:

Пиво „Жигулевское” – 100 г.
Шампунь „Садко – богатый гость” – 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г.
Клей Бэ эф – 15 г.
Тормозная жидкость – 30 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 г.
Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов – и подается к столу.

„Неприродність” подібних „напоїв”, рецепти яких запропоновані потен-
ційному адресату, полягає в наборі їхніх складників, референтне наповнення 
яких представлена узуальними засобами природної (в даному випадку росій-
ської) мови.

Структурно-семантичні прийоми одивнення змістових чинників МЖ 
стосуються низки аспектів їхньої організації. Розглянемо декілька випадків 
порушень таких аспектів13.

Як уже згадувалося, кожен тип МЖ характеризується специфікою структури 
і вияву комунікативних смислів. У межах конкретних типів МЖ наявні свої 
закономірності формування узуальних (апріорних) і актуальних (апостеріор-
них) комунікативних смислів, їх взаємодії, сюжетного руху і т. ін. Так, напри-
клад, у дружньому листі як регулярному вияві спілкування смисл маніфесту-
ється в описово-інформативному дискурсі. Відповідно, стереотип регулярного 
листа виглядає як низка МЖ, які розвивають певну тему із сукупності проблем, 

12 В. В. Ерофеев, Москва – Петушки, Москва 1990, с. 59.
13 У процесі розгляду цієї проблеми використані результати досліджень, оприлюднені 

в наших публікаціях, зокрема: Ф. С. Бацевич, Умови успішності мовленнєвого жанру: спроба 
типології [в:] „Вісник Київського національного лінгвістичного університету”, Сер. Філологія, 
nr 1, t. 11, 2008; Ф. С. Бацевич, Елементи комунікативного абсурду в п’єсах Миколи Куліша 
[в:] „Slavia Orientalis”, t. LXIV, nr 3, 2015; Ф. С. Бацевич, Абсурдистські художні тексти: 
спроба типології [в:] „Мовознавство”, nr 1, 2016.
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важливих для міжособистісного узусу кореспондентів14. Інакше кажучи, у випадку, 
наприклад, регулярного дружнього листа для збереження умов успішності цього 
типу МЖ повинен прослідковуватися бодай мінімальний інформаційний „рух” 
смислів. В оповіданні Д. Хармса, яке починається словами Дорогой Никандр 
Андреевич, спостерігаємо недотримання саме цього типу умов успішності 
МЖ, оскільки в ньому наявне інформаційне „колування” без, так би мовити, 
„сюжетного просування вперед”15:

Дорогой Никандр Андреевич,
получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно 
вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то, было, 
подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты уже давно женился, потому что, когда 
человек женится на том, на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, 
чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что кажется, оно не 
от тебя, но потом подумал, что кажется, что не от тебя, но распечатал и вижу – 
точно от тебя. ?...? Я сразу, как получил твое письмо, сразу решил, что оно от тебя, 
и потом, я очень рад, что ты уже женился. ?...? Я очень обрадовался, как увидел 
твое пиьмо и сразу даже подумал, что оно от тебя. Правда, пока распечатывал, то 
мелькнула такая мысль, что оно не от тебя, но потом все-таки я решил, что оно 
от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это и очень рад за тебя. ?...? 
Я рад за тебя потому, что ты женился, и именно на том, на ком и хотел жениться. 
А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь жениться. 
Вот именно поэтому я так рад за тебя. А также рад и тому, что ты написал мне 
письмо. Я еще издали решил, что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал: 
а вдруг не от тебя. А потом думаю: да нет, конечно от тебя. ?...?.

Безумовно, з точки зору комунікативної організації „ідеального” дружнього 
листа наведений вище „шедевр” епістолярного жанру потрібно визнати ано-
мальним, навіть абсурдним. Разом з тим досить легко уявити адресата при-
близно такого ж рівня розвитку, як і адресант, для котрого подібний лист буде 
інформативним, комунікативно доречним, хоча б з причин інтуїтивного усві-
домлення важливості підтримування регулярного спілкування.

У повісті сучасного українського письменника Ю. Олійника „Хроніка абсур-
ду”16 домінують прийоми вживання різних типів змістового одивнення МЖ, 
пов’язаних з організацією текстового світу в цілому: одивнення онтологічне, 
поведінкове, ментальне, перцептивне, мовне17. Зокрема, виявляються:

14 Див. детальніше: Т. В. Радзієвська  , Текст як засіб комунікації, Київ 1993, с. 138.
15 Д. Хармс, О явлениях и существованиях, Санкт-Петербург 1999, с. 27–29.
16 Ю. Олійник, Хроніка абсурду. Україна від комети Галлея до комети Гейла-Боппа. Записки 

на зламі (1986-1996 рр.), Київ 2002. У круглих дужках подаються сторінки цього видання. 
Орфографія і пунктуація збережені.

17 Див. детальніше: Ф. Бацевич, Український одивнений художній текст: лінгвістичні 
виміри, Львів 2018, с. 104–109.
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1) аспекти онтологічного абсурду, пов’язані з наявністю „неможливих” 
референтів. Цей підтип одивнення фрагментів наративу, що мають природу 
МЖ, стосується:

а) життєвих ситуацій:

В київському Гідропарку триметрові прибульці з далеких світів дірявлять буравчи-
ками голову п’яному слюсареві Петі, аби довідатись, чим і про що він думає (с. 8);

Маленький кучерявий хлопчик у коротеньких штанцях на шлейках, змахуючи 
крильцями, з’явився у вікні й повідомив мені, що Бог чекає внизу, в кав’ярні (с. 38);

б) деякої „містичності” того, що оточує героїв:

Сьогодні до мене прилетів мій померлий друг у вигляді метелика (с. 42);

Астрономи Гейл і Бопп подивились в телескоп. / А на Гейла й Боппа дивились 
з телескопа (с. 185);

2) аспекти поведінкового абсурду:

Степан сидів у своїй майстерні на підлозі, серед маленьких степанів і степанчиків 
і дивився на власний пеніс. Мов за командою, прутень отой раптово піднімався і так 
само раптово падав. Загалом, то було схоже на заклинання кобри (с. 45);

Один із найліберальніших мерів міста, заграючи з народом і бажаючи хоча б якось 
поліпшити житлову проблему, дозволив селитися в механізмах годинників (с. 62);

3) елементи ментального абсурду:
а) абсурдна логіка оповідача і героїв твору:
– абсурдний висновок із „нормальних” засновків діалогу як складника 

наративу в цілому:

[Дружина:] – Чого ти такий сумний?
[Чоловік:] – Мізантропія заїла.
– Вибач, я забула, що це таке.
– Це схоже на харчове отруєння. Постійно нудить.
– Заварити тобі звіробою з м’ятою? (с. 29–30);

Що я можу залишити синові?
Моральний кодекс будівника комунізму й трохи власного смороду (с. 35);

Прибульці прилетіли на кометі, запалили землю і вкрали в людей масло. Отож 
доводиться колотити вершки в трилітровій банці й дивитись „Рабиню Ізауру”. 
Достоту цікавий зв’язок (с. 36);
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Астрологи Глоби сказали, що в 1999 році народиться другий Ісус Христос. Цікаво, 
хто ж його народить?
Не прикидайся ідіотом. Ти й сам чудово знаєш, хто.
То хто ж, хто?
Звичайно ж, дружина нашого президента (с. 40);

– абсурдні асоціації:

МПС – Министерство путей сообщения – мочеполовая система – статеві органи 
– нецензурні органи – цензурні органи (с. 9);

– абсурдні оцінки:

Епілог.
Я застрелився?
Нівроку собі поворотик… (с. 242);

б) абсурдне представлення історії:

Після ери дерев прийшли боги.
Ними були Джеймс Уатт в обнімку з братами Черепановими. Вони сказали: „Ну, 
всьо, товарищі!.. (After while. crocodiles). Наш паровоз уперьод летіть. (Nash parovoz 
went rushing througt)”.
Боги довго махали руками, відбуваючи на паровозі до нової ери (с. 5);

в) невідповідність назви фрагменту наративу і його змісту. Так, наприклад, 
у новелі „Демократія I” наратор розповідає про встановлення сигналізації 
в його квартирі:

Не знаю, що вони там установили, але звідтоді часом виникає незборна потреба 
підскакувати по команді „Струнко!” (с. 6). 

Семантико-прагматичні прийоми формування „неприродних” МЖ.
Прикладами використання подібних прийомів одивнення художньої опо-

віді можуть слугувати випадки девіацій змістової складової конкретного МЖ. 
Розгляньмо так звані „Правила для ув’язнених”, з якими знайомиться засуджений 
до страти Цинциннат Ц. – головний герой роману В. Набокова „Приглашение 
на казнь” („Запрошення на страту”)18:

1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы.
2. Кротость узника есть украшение темницы.

18 В. Набоков, Приглашение на казнь [в:] В. Набоков, Собрание сочинений в четырех 
томах, t. 4, Москва 1990, с. 27.
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3. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно.
4. Воспрещается приводить женщин.
5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему согла-
шению и в известные дни.
6. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас же 
сам пресекал, ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми 
с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со зна-
комыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном 
и в состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему 
будет рассматриваться законом, как насильник.
7. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен укло-
няться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, 
поскольку таковое участие будет предложено ему.
8. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого 
заключенного.

Перед читачем пародійна абсурдизація змісту узуального МЖ „Правила пове-
дінки (в конкретній установі)”. Відверто девіативними виглядають пункти (1) 
і (8) цих „Правил”. Зокрема, в контексті перебування головного героя в камері 
смертників абсурдно виглядає пункт (1). Пункт (8) – пародіювання звичних („нор-
мальних”) оголошень, наприклад, у гардеробі, де не передбачено чергового або 
охоронника. Особливо „чорногуморним” в аспекті очікуваної Цинциннатом Ц.
страти сприймається попередження щодо можливого „зникнення” самого ув’яз-
неного. Пункт (2) – стильова пародія на метасудження морального характеру, 
які в нормі можуть бути адресовані вільній людині, а не в’язню, засудженому 
до страти. „Онтологічно” абсурдними виглядають пункти (4) і (6). Пункт (3) 
сформульований так, ніби люди, які знайомляться з цими „Правилами”, пере-
бувають не у в’язниці, а, наприклад, у санаторії, де вони у зазначений час 
можуть відпочивати. В цілому перед нами фрагмент фантасмагорійного тексту, 
що має формально-змістову природу МЖ, з порушеними „онтологією” і „логі-
кою” смислового наповнення.

Прийоми умисного порушення умов успішності МЖ, які виформовують 
„неприродність” наративів у цілому, достатньо численні. Деякі з них:

1) порушення поточної (реальної на момент формування МЖ) моделі опові-
дача. Подібні прийоми можуть стосуватися неврахування (точніше, нерозуміння) 
наратором власного когнітивного, соціального, вікового, гендерного, комуні-
кативного статусу. Для прикладу розглянемо МЖ „декрет”, який оприлюднює 
перед натовпом Малахій – герой п’єси М. Куліша „Народний Малахій”19:

19 М. Куліш, Маклена Граса, Харків 2012. У круглих дужках подаються сторінки цього 
видання. Орфографія і пунктуація збережені.
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[Малахій] (Вийняв з кишені якусь саморобну дудку, задудів.) Всім, всім, всім 
декрет! Однині забороняємо купувати й продавати законсервовану в дерев’яних, 
тим паче у фанерних коробках любов. Ні, не так. Щоб не зламати принципів нашої 
економполітики, тимчасово дозволяємо купувати й продавати любов, тільки не 
в коробках, не законсервовану, а при місяцю, при зорях вночі, на траві, на квітах. 
Коли ж закортить кому вдень, то здебільшого там, де дзвонить у розгонах сонце 
і гудуть золоті бджілки, вдак: дз-з-з... Нармахнар. (Подумав.) Перший (с. 283–284).

У наведеному фрагменті „декрету” спостерігаємо комунікативну поведінку 
Малахія, немотивовану реальним соціальним станом головного героя, який не 
наділений повноваженнями оприлюднювати будь-які постанови влади. В цьому 
фрагменті також помітні абсурдизація і пародіювання форми виголошення 
такого офіційного документу, яким є декрет. „Класичний” декрет у час відсут-
ності засобів масової комунікації виголошувався на майданах перед значною 
кількістю спеціально зібраних людей і супроводжувався демонстрацією знаків 
правомочності посланця, який цей декрет оприлюднює. Малахій, формально 
дотримуючись цього ритуалу, Вийняв з кишені якусь саморобну дудку, задудів, 
що створює ефект пародії на офіційне дійство. Декрет створюється як доку-
мент державної ваги, а тому в ньому не може бути „самовиправлень” того, 
хто його виголошує, на зразок Ні, не так. Помітне також змістове одивнення 
„декрету” Малахія. Зміст цього типу документу як різновиду МЖ повинен 
мати офіційний характер, обов’язковий для виконання всіма, хто проживає 
в конкретній країні (чи на певній території), і стосуватися глобальних проблем 
держави, суспільства, нації, конкретної території і т. ін. Він окреслює проблему 
в цілому, без деталізації; остання, як правило, міститься в інших типах офі-
ційних документів, що мають нижчий статус і уточнюють окремі положення 
декрету. В „декреті народного Малахія” наявні деталі, що за своєю сутністю 
абсурдизують і пародіюють цей різновид МЖ, зокрема: забороняємо купувати 
й продавати законсервовану в дерев’яних, тим паче у фанерних коробках любов; 
тимчасово дозволяємо купувати й продавати любов, тільки не в коробках, 
не законсервовану, а при місяцю, при зорях вночі, на траві, на квітах. Коли 
ж закортить кому вдень, то здебільшого там, де дзвонить у розгонах сонце 
і гудуть золоті бджілки, вдак: дз-з-з...

Помітні абсурдизація і пародіювання функційно-стильових і регістрово-то-
нальних ознак жанру. МЖ „декрет” – документ, що належить до офіційно- 
ділового функційного стилю мовлення. Малахієвий „декрет” має всі ознаки 
розмовно-побутового стилю (дискурсу щоденного спілкування), що засвідчує 
значна кількість мовленнєвих форм утілення, особливо прикінцевих: гудуть 
золоті бджілки, вдак: дз-з-з...;

2) порушення поточної (реальної на момент формування МЖ) моделі адре-
сата оповіді. В цілому глибина і спосіб дискурсивного представлення подібних 
порушень різною мірою можуть впливати на глибину одивнення наративу: від 
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незначного непорозуміння до глибокої деструкції всієї оповіді (або ж спілкування 
між героями твору). Так, для прикладу, в оповіданні В. Ільченка „Стратеги”20 
головний герой протягом всієї оповіді несвідомо завищує соціальний статус 
незнайомця, який виявляється прибиральником, а не керівником підприємства. 
Загальну фантасмагорійність згадуваного роману В. Набокова „Запрошення на 
страту” виформовує також те, що смертник Цинциннат Ц., не знаючи цього, 
сприймає свого майбутнього ката месьє П’єра як того, хто може допомогти 
втекти засудженому з в’язниці;

3) невідповідність нормам функційного стилю, в межах якого вживається 
конкретний МЖ. Так, наприклад, у п’єсі М. Куліша „97” на зборах бідняків 
хутору приймають таке протокольне рішення:

Вася (починає читати). Протокол найбідніших граждан слобідки Рибальчанської. 
Слухали і постановили ми собі третього марта 1923 року, що дійсно придумали не 
треба лучче товариші в центрі, щоб забрати у церков срібло-злато і повернути на хліб 
голодним, котрі у нас дійсно пухнуть і мруть без соблюдєнія статистики... (с. 82).

Протокол зборів – офіційний документ, який створюється в кожному кон-
кретному випадку за певним жанровим взірцем. Основні комунікативні ознаки 
протоколу: офіційність; стереотипність форми втілення (дата і місце прове-
дення, порядковий номер і т. ін.); вживання стандартизованих висловлень на 
зразок слухали, постановили, рекомендували; уникання оцінних виразів, які 
стосуються формальних аспектів причини зібрання та деякі інші. В наведе-
ному прикладі фактично порушені всі згадані аспекти змістової та формальної 
організації протоколу як МЖ. Зокрема, недоречно вживається займенник ми 
у сполученні з часткою собі, що створює враження алюзії до казкових текстів, 
як, зрештою, форма срібло-злато; вираз дійсно придумали не треба лучче має 
оцінний і розмовно-побутовий характер поряд із офіційним товаришів у цен-
трі; розмовно-побутовий характер притаманний звороту повернути на хліб 
голодним. Висловлення пухнуть і мруть без соблюдєнія статистики – при-
клад поєднання розмовно-побутового виразу пухнути і мерти зі створеним за 
зразком російського офіційно-ділового мовлення виразом без соблюдєнія ста-
тистики. Останній вирізняється також механізмами девіативної контамінації 
висловлень без ліку і без внесення в статистичні дані.

У п’єсі „97” на зборах комітету незаможників приймають таку постанову:

Копистка. На біса по-писаному!. Пиши по-нашому. <...> Пиши: „Як у нашій сло-
бідці комнезами вимерли, Свєта нема, а контра висунула голову, сичить гадюкою, 
от-от укусить, то постановили...” <...> „Постановили призначити на ревком, поки 
повернеться з города Серьожа, на предсідателя Мусія Копистку, а на секретаря – 
товариша Стоножкина Василя...” (с. 94–95).

20 В. Ільченко, Оповідання [в:] „Кур’єр Кривбасу”, nr 6, 1999, с. 34–36.
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У порівнянні з протоколом постанова – менш формально стандартизований 
МЖ офіційного спілкування. Один із героїв п’єси „97” Копистка, інтуїтивно 
відчуваючи згадану особливість, пропонує відмовитися від стандартної форми 
написання постанови: На біса по-писаному!. Пиши по-нашому. Ця відмова сто-
сується як форми документу, так і засобів його мовного втілення. Вживаються 
форми розмовно-побутового мовлення: комнезами вимерли, свєта немає, кон-
тра висунула голову, сичить гадюкою, призначити на ревком, предсідатель; 
наявна форма побутового звертання Серьожа. Інакше кажучи, помітна спроба 
створити офіційний документ, формально схожий з постановою; це породжує 
ефект комічності, а в структурі п’єси в цілому – абсурдності комунікативних 
дій персонажів;

4) невідповідність загальній формально-змістовій природі дискурсу, 
в межах якого вживається конкретний МЖ. Так, наприклад, у п’єсі В. Сорокіна 
„Землянка”21 спостерігаємо 16 статей-повідомлень, які зачитує з фронтової газети 
(зима 1943 р.) один із учасників комунікації офіцер Пухов. Усім статтям при-
таманні ознаки МЖ; зміст більшості з них має абсурдистський або ж нонсен-
сний характер у контексті очікуваних слухачами повідомлень з фронту. Серед 
них низка МЖ, відверто недоречних у дискурсі фронтової газети. Саме так 
сприймаються опис церковної служби з формальним дотриманням церковно- 
слов’янського стилю (с. 207); інструкції щодо процесів циклювання і фарбування 
підлоги (с. 213) та приготування різних страв (с. 229); допис невідомого автора 
про розкопану стоянку неандертальців (с. 224); музикознавча стаття (с. 219);

 5) невідповідність формально-змістовій природі дискурсу, в межах якого вжи-
вається конкретний МЖ, поєднана з відчутними елементами перебування автора 
замітки у фронтовій газеті в зміненого стану свідомості. Так, наприклад, у зга-
дуваній п’єсі В. Сорокіна „Землянка” елементи шизодискурсу помітні у межах 
МЖ „оперативна військова інформація” щодо Курського напряму військових дій:

В ночь 26-27 декабря на Курском направлении после продолжительной артпод-
готовки умели делать по-гнилому. Мы делали по-гнилому, развертывали по-гни-
лому, и стаскивали по-гнилому, и клали по-гнилому, положение теплое по-гнилому, 
положение участливое по-гнилому, урон выщербленных по-гнилому, дислокация 
тебя по-гнилому, наматывание на вал по-гнилому, полевая батарея по-гнилому, 
пленный дивизион по-гнилому… (с. 206).

Такий спосіб викладу змісту повідомлення з нав’язливим „рефреном” – 
свідчення шизофренічності мислення людини22. Подібне поєднання елементів, 

21 В. Сорокин, Землянка [в:] В. Сорокин, Очередь, Москва 2002. У круглих дужках пода-
ються сторінки цього видання із збереженням орфографії та пунктуації.

22 Див. про це детальніше в: В. Руднев, Шизофренический дискурс [в:] „Логос”, nr 3-4, 
1999, с. 45; В. П. Руднев, Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II., 
Москва 2000, с. 98–101.
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що засвідчують змінений стан свідомості автора тексту, притаманне „заміткам” 
„патріотично-виховного” характеру (с. 221–222), власне „військового” змісту 
(с. 227), „порадам садоводу” (с. 232), „астрологічним прогнозам” (с. 231), 
„екскурсії школярів” (с. 237). Шизофренічний характер притаманний „замітці” 
„Фронтова бувальщина”, в якій варіюються форми непристойних висловів (с. 236);

6) пародії на лозунги епохи. Зокрема, в аналізованій п’єсі В. Сорокіна тра-
пляються пародії на радянські лозунги періоду Другої світової війни, зокрема:

Слушай нас, молодежь оккупированных Гитлером стран! У тебя была Печатка. 
Пришел кровавый фашизм и отнял ее. У тебя была Фистула. Гитлеровские бандиты 
отняли ее, превратили тебя в раба. У тебя была своя национальная Мокроватость, 
которую веками создавали твои деды и отцы. Гитлеровские варвары растоптали ее. 
У тебя был Мех и домашний Коловорот. Фашисты разграбили и сожгли его. <…> 
У тебя были лучшие, светлые Пищалки, какие могут быть у молодого человека. 
Фашизм налетел, как смерч, и разрушил эти Пищалки. Гитлер вероломно напал 
на нашу миролюбивую Печатку. Он помышляет закабалить наш многомиллион-
ный Соплевиум. Но этому не бывать! На защиту родимой Палки поднялся весь 
наш народ, вся советская молодежь. Наше поколение должно быть и будет поко-
лением Рубилки… (с. 209);

7) ускладнений тип, у якому суміщається низка прийомів формування 
„неприродності” тексту в цілому і МЖ, які формують цей текст. Зокрема, в п’єсі 
В. Сорокіна „Землянка” зустрічаємо газетну „статтю”-пародію на теологічний 
текст, партійні лозунги відповідної епохи, елементи повідомлень виробничої 
тематики і т. ін.

Процесс запхания Христа в Богородицу зависит, как правило, от расположенно-
сти различных заводских частей и агрегатов, а также от готовности начальства 
к данному процессу. Начинать запхание рекомендуется с вычленения полуавтома-
тической линии, необходимой для первичной механической обработки влагалища 
Богородицы. Вычленение должно производиться в соответствии с внутризавод-
ским планом и под пристальным контролем архангела Михаила …Служба совер-
шается по Марковой главе Типикона под 12 сентября „… Аще случится отдание 
Рождества Богородицы в неделю” … (с. 216-217);

8) гра з семантико-прагматичною структурою слова. Зокрема, це можуть 
бути випадки сприйняття адресатами прагматичного смислу дискурсивного 
слова як повноцінного його семантичного складника. Подібне спостерігаємо 
в повісті Ю. Олійника „Хроніка абсурду”23:

– Послухайте, добродію, чи будуть бити євреїв?
– Не знаю, побачимо…

23 Ю. Олійник, Op. cit.
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– Ну, як побачите, то скажете, бо я, знаєте, зроду невеликий, мені не видно 
буде (с. 57);

– Я, брат, художник.
– Я, брат, тоже.
– Тоді який ти мені в чорта брат (с. 43).

Важливо зазначити, що, наприклад, у згадуваній п’єсі В. Сорокіна „Землянка” 
спостерігаємо невідповідність „висновуваним” адресатами комунікативних 
смислів структурі й змісту конкретних узуальних газетних МЖ. Слухачі абсурд-
них газетних мовленнєвожанрових „повідомлень”, які зачитує офіцер Пухов, 
сприймають ці тексти як повідомлення з важливою зрозумілою їм інформацією, 
супроводжуючи репліками: Ну и правильно. Давно пора эту пробку вышибать 
(с. 206); Вот надо как, чтобы разговор был проще (с. 207); Верно… (с. 209); 
Нет, ну я все-таки понять не могу – вот так вот неожиданно немцы напали? 
(с. 217); А вот это верно, братцы! (с. 220).

Висновки і перспективи дослідження

МЖ як категорії лінгвальної діяльності витворюються їх авторами з орі-
єнтацією на відпрацьовані в комунікації структурно-смислові зразки. Згадані 
категорійні утворення здійснюють значний уплив на формально-змістову орга-
нізацію, вживання і функціонування текстів, дискурсів, а також таких текстово-
дискурсивних складників, якими є художні і нехудожні наративи. Інтенційні 
та/або неінтенційні девіації і деструкції мовленнєвожанрових структур мають 
своїми наслідками різноманітні текстово-дискурсивні „одивнення”, створення 
„неприродних” художніх наративів. Найважливішими інтенційними прийо-
мами формування мовленнєвожанрової „одивненості” художніх наративів слід 
уважати авторське створення „неприродної” онтології текстового (дискурсив-
ного, наративного) світу, а також різноманітні способи семантичних девіацій 
та деструкцій мовного коду, умисне порушення прагматичних (в своїй основі 
комунікативних) умов успішності породження і функціонування мовленнєво-
жанрових утворень. Результат уживання цих прийомів – формування онтоло-
гічного, поведінкового, перцептивного, ментального, мовного та деяких інших 
типів текстового (дискурсивного, наративного) абсурду. Механізми творення 
інтенційних та/або неінтенційних „неприродних” МЖ як складників художніх 
наративів – одні з активних джерел формування неузуальних комунікативних 
смислів естетичного характеру. У цілому ж дослідження так званого „негатив-
ного” мовного матеріалу, прийомів формування „нестандартних”, „неузуаль-
них”, „неприродних” текстів, дискурсів, наративів – важливе завдання сучасної 
функційно, комунікативно і когнітивно зорієнтованої лінгвістики, зверненої до 
всіх без винятку проявів лінгвальної діяльності людини.
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Вербалізація емоції страху в дитини 
в художньому тексті
Verbalization of a child’s fear emotion in an literary text

Emotion linguistics is a new trend in philology which develops rapidly. Language tools 
of revealing specifi c aspects of a child’s emotional world in literary tests are analyzed in 
the paper, in particular the specifi city of experiencing a fear emotion. Linguists who study the 
ways of a language expression of emotions frequently refer to artistic texts. However, 
the specifi city of emotion expression and its verbal denotation depending on the age pecu-
liarities of man is not a suffi  ciently studied phenomenon. The materials for the research 
are the literary texts created by the Ukrainian writers at diff erent times, in which chil-
dren are the main characters (works of P. Myrnyi, M. Kotsiubynskyi, І. Franko, B. Lepkyi, 
М.  Stelmakh, Ye. Hutsalo, М. Matios). The value of the literary texts consists in the fact 
that they have generally reliable information about a child’s psycho-emotional world since 
usually children’s images are autobiographical and the emotion description is in most cases 
the expression of psychical feelings of the authors of the texts. There are several ways to 
express a child’s fear emotions: a lexical nomination of emotion and emotion descriptors; 
a description of a non-verbal behavior of a child, a description of a body reaction 
to emotion.

Keywords: emotion linguistics, emotion verbalization, vocabulary to denote emotions, 
emotions, fear, emotion descriptors, a child’s psychology. 

Лінгвістика емоцій є новим напрямом у мовознавстві, який стрімко розвивається. 
У статті проаналізовано мовні засоби розкриття особливостей емоційного світу дитини 
в художніх текстах, зокрема специфіку переживання емоції страху. Матеріалом цієї 
розвідки слугували створені в різні часи художні тексти українських письменників, 
героями яких є діти (твори П. Мирного, М. Коцюбинського, І. Франка, Б. Лепкого, 
М. Стельмаха, Є. Гуцала, М. Матіос). Цінність художніх текстів полягає в тому, що вони 
фіксують загалом достовірну інформацію про психоемоційний світ дитини, бо зазвичай 
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дитячі образи ґрунтуються на автобіографічній основі, і опис емоцій є здебільшого фік-
сацією психічних переживань авторів текстів. Мовна фіксація емоції страху в дитини 
передається різними способами: шляхом лексичної номінації емоції та дескриптами 
емоцій: описом невербальної поведінки дитини, описом тілесних реакцій на емоцію.

Ключові слова: лінгвістика емоцій, вербалізація емоцій, лексика на позначення 
емоцій, емоції, страх, дескрипти емоцій, психіка дитини.

Антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики зумовила вели-
кий інтерес до вивчення мовного втілення емоцій людини. На думку вчених, 
у мові зафіксовано досвід тисячоліть психологічної та культурної інтроспекції 
її носіїв, достовірність якої нічим не поступається даним експериментальних 
досліджень1. У слов’янському мовознавстві інтерес до вивчення лексики, що 
відображає психічне життя людини, посилився на початку 70-х років ХХ сто-
ліття, що було зумовлено загальними процесами в лінгвістиці і розвитком науки 
в пізнанні психічних процесів2.

Лінгвісти, які вивчають способи мовного вираження емоцій, часто звер-
таються до художніх текстів, у яких письменники описують психічне життя 
персонажів, і покликаються на працю німецького вченого-психіатра Карла 
Леонгарда, який визнавав багатьох письменників прекрасними психологами, 
бо їхня спостережливість дає змогу глибоко проникнути у внутрішній світ 
людини, а літературний талант – утілити побачене у вишукану літературну 
форму3. Дослідники С. Іонова, О. Штеба висловлюють суголосну думку і теж 
переконують у достовірності відображення емоційного світу людини в худож-
ніх текстах та об’єктивності фіксації процесу протікання і розвитку емоцій4. 
На вагомості художніх текстів для вивчення психології людини наголошує 
В. Шаховський і зазначає, що література завжди існувала для того, щоб відо-
бражати реальне життя в усій його повноті, а особливо його емоційну складову. 
Учений кваліфікував художню літературу як скарбницю слів, що позначають, 
виражають і описують емоції людини, набір категоріальних емоційних ситуа-
цій людського спілкування, способи їх презентації, засоби входження і виходу 
з емоційного спілкування, його тактики і стратегії5. 

Психіка дитини – дуже специфічний об’єкт для дослідження. Цінність худож-
ніх текстів полягає в тому, що вони фіксують загалом достовірну  інформацію про 

1 В. Апресян, Ю. Апресян, Метафора в семантическом представлении эмоций [у:] „Вопросы 
языкознания”, №3, 1993, с. 27.

2 А. Камалова, Г. Берестнев, Эмоции как предмет лингвистического изучения (на материале 
русского языка) [у:] „Рrzegląd wschodnioeuropejski”, №2, 2019, с. 350.

3 Ibidem, s. 350.
4 С. Ионова, А. Штеба, Смешанные эмоции: к вопросу о лингвистической репрезентации 

и метаязыке описания [у:] „Вопросы психолингвистики”, № 2, 2019, c. 64. 
5 В. И. Шаховский, Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка, Москва 

2008, c. 208.
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психоемоційний світ дитини, бо зазвичай дитячі образи ґрунтуються на автобіо-
графічній основі, письменники передають власні переживання. К. Якубовська-
Кравчик слушно зауважила, що „розповіді про дитинство – це той елемент, 
на якому письменники будують образ майбутнього, це складник внутріш-
ньої метанарації, яка дозволяє героєві орієнтуватися у світі6. В україністиці 
дослідження, у яких описано специфіку світовідчуття дитини, її переживання 
представлено у літературознавчих працях. До прикладу, Н. Ковальчук вивчала 
концепт дитини і дитинства у творчості Варвари Чередниченко і з’ясувала 
принципи зображення характерів дітей, особливості зображення їхнього світу7. 
Тему зруйнованого через війну дитинства, що має, за словами дослідниці, 
понадчасовий і понадрегіональний вимір, К. Якубовська-Кравчик досліджувала 
на матеріалі репортажів Є. Гончарової8. Цінним науковим доробком є збірник 
„Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość” (Варшава 2020), 
у якому автори публікацій осмислювали специфіку уявлень про цей період 
життя в українській літературі та культурі9. За редакцією К. Якубовської-
Кравчик підготовлено ще одне видання Літературний образ дитинства в часи 
кризи XX–XXI ст. (Варшава 2021)10. У передмові до книги зазначено, що в ній 
польські й українські дослідники зосередилися на образі складного дитинства, 
починаючи від літератури зламу XIX–XX століть і закінчуючи творами остан-
ніх років. Життя дитини відображається через призму соціальних, політичних, 
економічних й інших факторів середовища, в якому вона живе11.

У цій статті ми поставили за мету проаналізувати мовні засоби розкриття 
особливостей емоційного світу дитини в художніх текстах, зокрема специфіку 
переживання емоції страху. Вербальному вираженню емоції страху загалом 
і на матеріалі художніх текстів присвячено багато мовознавчих досліджень, 
проте специфіка прояву емоції і вербального її позначення залежно від вікових 
особливостей людини є ще малодослідженим феноменом. Серед таких студій 
можемо вказати на праці К. Іванової, у яких представлено експериментальні 
дані про вікові та гендерні відмінності у вербалізації емоцій12.

6 K. Якубовська-Кравчик, Дитинство в контексті історії [в:] „Слово і час”, № 1, 2020, с. 53.
7 Ковальчук Н., Концепт дитини і дитинства в творчості Варвари Чередниченко [в:] 

[v:] „Science and Education a New Dimension: Philology”, I(2), Issue 11, Nov., 2013, s. 136–140.
8 К. Jakubowska-Krawczyk, „Інколи жах і обстріли – історією народження твоєї дитини”… 

Obraz dziecka w reportażach Jelizawety Honczarowej Des poruch viina Obraz dziecka w reportażach 
Jelizawety Honczarowej Десь поруч війна [v:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 7, 2019, s. 61–75.

9 Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość, pod red. Katarzyny Jakubow-
skiej-Krawczyk, Warszawa 2021.

10 Літературний образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст., nauk. red. Katarzyny Jakubowskiej-
-Krawczyk, Warszawa 2021.

11 Ibidem, s. 10.
12 Е. Иванова, Вербализация эмоций: возрастные и гендерные различия [у:] „Известия 

Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры”, 
№ 4 (95), 2011, с. 180–188.
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Матеріалом цього дослідження слугували створені в різні часи художні тексти 
українських письменників, героями яких є діти (П. Мирного, М. Коцюбинського, 
І. Франка, Б. Лепкого, М. Стельмаха, Є. Гуцала, М. Матіос, Панаса Мирного).

Найбільш виразно і продуктивно об’єктивація емоцій у мові відбувається за 
допомогою лексичних засобів – номінація емоції, емоційного стану. Ще один 
спосіб об’єктивації емоцій – дескриптивний. Емоційні переживання взаємодіють 
із психічним і фізичним світом людини і супроводжуються психосоматичними 
корелятами13. Ця форма експлікації емоцій демонструє розмаїття мовних засобів 
вираження для розкриття порухів людської душі та поведінкових конструкцій.

Твори українських письменників про дітей презентують розлогий синоні-
мічний ряд на позначення емоції страху. Описуючи емоційний стан дитини, 
автори використовують такі ж лексико-фразеологічні ресурси мови, як і у тво-
рах, героями яких є дорослі особи.

Безпосередніми знаками емоцій є лексичні одиниці, що номінують емоцію 
або емоційний стан. Передусім зауважимо, що в художніх текстах широко пред-
ставлена іменникова репрезентація емоційного стану страху, вона реалізову-
ється лексемами страх, острах, перестрах, переляк, переполох, жах. Чимало 
з наведених лексем можуть виступати з персоніфікованим значенням, номіну-
ючи антропоморфізованих міфічних істот, які є втіленням страху: перестрах, 
страхіття, страховище. На позначення об’єктів, що викликають страх, ужи-
вають плюральну форму страхи, напр.: Поманили його до себе діти з вулиці, 
то пішов гратися з ними, на якийсь час позабував страхи (Є. Гуцало, Дениско). 
Цією ж формою у слов’янській народній культурі позначають напівдемонічних 
істот, предмети, а також незрозумілі об’єкти, дивні голоси й шуми, що виклика-
ють страх, неспокій, жах14. Зразки такого вживання буде наведено далі в статті.

Формою репрезентації емоції страху дитини в художньому творі є дієслова. 
У досліджуваних текстах засвідчено лексичні одиниці: боятися, перестраши-
тися, перелякати(ся), дієслівні словосполучення почувати страх. Для вира-
ження емоційного стану активно вживають і прислівники страшно, лячно, напр.: 
Прислухався, як у димарі тонесенько висвистує чи то вітер, чи то відьма … 
Денискові ставало тоскно й лячно (Є. Гуцало, Дениско).

Досліджувані тексти засвідчують вербальне втілення інтенсивності прояву 
страху у словосполученнях з лексемою на позначення страху. У наведеному 
фрагменті ступінь неглибокого прояву емоції передано, наприклад, ад’єкти-
вом легкий, що є безпосередньою вказівкою на інтенсивність, та метафорою 
голочки страху, де інформацію про помірний вияв емоції передає зменшувальна 
форма іменника, напр.: Тільки загледів балочку, через яку треба йти, як прой-
нялось тіло легеньким ляком, і повтікали від Дениска всі легкі та гарні думки, 

13 В. И. Шаховский, Op. cit., c. 27.
14 І. Аскерова, Образ страху в науковій та наївній картині світу (на матеріалі польської 

мови) [в:] „Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”, №6, 2005, с. 11.
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а  позоставалися голочки страху ... А що, як і справді пробіжить попереду між 
кущами, як воно прокотиться, біленьке й невеличке? Що тоді? (Є. Гуцало, 
Дениско). Словосполучення перший страх позначає стан, коли дитина ще 
здатна перебороти страх, не піддатися опануванню емоції, напр.: Поборюючи 
перший страх, дівчинка підняла голову на звук голосу, тримаючи напровсяк руку 
над хусткою – нібито тонка матерія могла обернутися зброєю (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері). На позначення глибини переживання в художніх 
текстах засвідчено якісні прикметники огидний, гидкий, потворний, божевіль-
ний, безтямний, що виконують роль епітетів. Ужиті з переносним значенням, 
вони несуть інформацію про те, що емоція є більш інтенсивною, викликає 
дуже неприємні відчуття і негативно впливає на загальний психічний стан 
дитини, напр.: Огидний страх сковував їй ноги (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); Якби не торішня нічна пригода по дорозі в Дідькову Яму, не знати би 
їй цього гидкого страху, що заповзає у груди змією, лиш тільки надворі стем-
ніє (М. Матіос, Черевички Божої Матері); Божевільний жах охоплює дитину 
(М. Коцюбинський, Хо); Один безтямний жах перед тією великою тайною, 
яку йому силкувався з’ясувати батько (Б. Лепкий, Казка мого життя).

Глибину переживання маркують також ад’єктиви на позначення тактильних 
відчуттів – жалючий, слизький. Емоція є настільки сильною, що стає фізично 
відчутною на дотик, напр.: І в Іванку вповзає слизький страх (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері); Жалючий страх, що був притаївся поза котримсь 
деревом чи хатою … жене її швидше з дороги (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері). Такі характеристики емоційного стану є проявом індивідуальності 
авторського відображення.

Високий ступінь охоплення почуттям виражено словосполученням переля-
кати на смерть, напр.: І придумав же таке! Та ти хочеш ту дитину переля-
кати на смерть? Дитину оте химороддя перелякало на смерть, може, й пере-
ляк доведеться виливати, (Є. Гуцало, Дениско).

Емоція страху має зовнішні вияви, виражені у двох формах: 1) неконтро-
льовані фізіологічні реакції тіла на причину, що зумовила емоцію чи на саму 
емоцію, та 2) контрольовані рухові та мовні реакції, які виникають унаслідок 
інтелектуальної оцінки її причини15. Страх зумовлює різні реакції організму 
людини, такі як тремтіння, зміну кольору обличчя, порушення функціонування 
дихальної системи, втрата здатності рухатися. Опис цих змін є мовним засобом 
змалювання емоційного стану страху.

З описів, представлених у художніх текстах, можемо вичленувати набір 
фізіологічних і фізичних тілесних ознак, зумовлених страхом.

Передусім звернемо увагу на описи відчуття холоду під дією страху. Саме 
цю рису можемо кваліфікувати як мовну універсалію. Ю. Апресян зазначив, 

15 Ю. Апресян, Образ человека по данным языка: попытка системного описания [в:] „Вопросы 
языкознания”, №1, 1995, с. 52–53.
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що страх викликає такі ж неприємні відчуття в душі людини, як і в тілі холод, 
чим і зумовлено поєднання слів у словосполученні: заціпеніти від страху, 
похолонути від страху, дрижати від страху, страх сковує людину16.

Описуючи дітей, письменники вживають різноманітні мовні конструкції для 
репрезентації цього стану, напр.: Василько похолов з остраху (М. Коцюбинський, 
Ялинка); Якийсь холод торкається делікатного дітського тіла, щось бере з-за 
плечей, лячно так, плакати хочеться (М. Коцюбинський, Хо).

Страх спричиняє втрату здатності рухатися. Часто цю ознаку об’єктивують 
за допомогою соматизму ноги, який уживають в асоціативно-переносних контек-
стах, знерухомлення ніг чи всього тіла асоціюють із каменем чи непосильним 
тягарем, напр.: Огидний страх сковував їй ноги (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); І тоді камінні ноги приростали до землі (М. Матіос, Черевички 
Божої Матері); Вона відірвала присмолені ноги від гарячої землі, щоб зробити 
кілька останніх кроків (М. Матіос, Черевички Божої Матері); Ступає крок 
уперед, але ноги поналивалися вагою, не несуть: одна важка, а друга ще важча. 
З якої б це хороби? Якби ж хоч і справді щось було там, то можна боятися, 
а так ... (Є. Гуцало, Дениско); Серце закалатало Хариті в грудях з переляку; 
далі наче спинилось, і Харитя скаменіла на місці (М. Коцюбинський, Харитя).

Протилежною ознакою прояву емоції є підвищена рухова активність, зумов-
лена прагненням утекти від загрози. У стані страху людина прагне припинити 
дію на себе того чинника, що несе загрозу17, напр.: Раптом гуркнуло щось – 
і Дениско аж присів. Присів, голову в плечі втягнув, так, здавалося б, вріс 
у землю, так би й зарився в неї. Тільки, скочивши на рівні, взявся щодуху тікати 
від нього. Біг так прудко, що тулуб ледве встигав за ногами, так і жди, що 
залишиться позаду, а ноги вперед побіжать (Є. Гуцало, Дениско). Описи прояву 
цього стану свідчать, що така реакція може бути неконтрольована свідомістю, 
на що вказують лексичні маркери, наприклад прислівник в нестямі: Василько 
похолов з остраху. Волосся полізло догори, серце перестало стукати в грудях. 
Думка про вовків промайнула у його в голові. Він в нестямці затяв коней і зник 
поміж деревами (М. Коцюбинський, Ялинка).

У художніх текстах широко представлено описи такої тілесної реакції як 
порушення роботи серця, яке може прискорено битись, або навпаки – упо-
вільнити свою роботу. Описи цих реакцій представлено численними конструк-
ціями: серце калатало, пустилось галопом, перестало стукати, спинилось, 
зупинилось, напр.: Серце закалатало Хариті в грудях з переляку; далі наче 
спинилось. За хвилинку Харитя трохи відійшла. Серце знов застукало в гру-
дях (М. Коцюбинський, Харитя); Шум вітру у кронах чи поодинокий змах 
крил сполоханого птаха над головою знову пускає галопом її перелякане сер-
денько (М. Матіос, Черевички Божої Матері); Волосся полізло догори, серце 

16 Ibidem, c. 53.
17 В. Апресян, Ю. Апресян, Op. cit., c. 28.
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перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула у його в голові 
(М. Коцюбинський, Ялинка); Та коли серце вже зупинялося од переляку, при-
ходила полегкість: десь зовсім недалеко глупу ніч прокльовували голоси півнів 
(М. Стельмах, Гуси-лебеді летять).

Дрижання тіла від страху зазвичай позначено дієсловами дрижати, трем-
тіти, напр.: Серце дрижить їй у грудях; І ніжки дрижать дуже (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері); Дотепер вона сиділа, як мишка за лубом, трем-
тячи зо страху і зомліваючи від почутого (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); Ой, там щось руками маха, аж по вікні шкряба! – тремтить хло-
пець ... (М. Коцюбинський, Хо). Описи тремтіння від страху увиразнюються 
порівняннями, зокрема до стійких сполучень належить порівняння з осиковим 
листом, напр.: Я дрижав, мов осиковий лист. Слова промовити не міг і не 
смів (Б. Лепкий, Казка мого життя). В українській літературі натрапляємо на 
контексти, де семантику „осиковий” реалізує діалектна лексема трепетовий 
(від трепета „осика”): я тремтів, мов трепетовий лист (І. Франко, Олівець).

Описуючи тілесні реакції на емоцію страху, письменники зазвичай не 
обмежуються вказівкою тільки на один прояв. Вербалізація емоційних реак-
цій поєднує описи зовнішніх і внутрішніх ознак, зміни в функціюванні кіль-
кох органів і частин тіла. Портретні характеристики включають вказівку і на 
колір обличчя, і на розширення зіниць, рух волосся, напр.: Лице пополот-
ніло. Здорові сиві очі з жахом дивилися в жито (М. Коцюбинський, Харитя); 
Волосся полізло догори, серце перестало стукати в грудях (М. Коцюбинський, 
Ялинка); Божевільний жах охоплює дитину, поширшує зіниці, витяга обличчя, 
ворушить волоссям на голові, душить за горло ... (М. Коцюбинський, Хо); 
Холодний піт від голови до п’ят облива дитину, божевільний жах побільшує 
зіниці, відбира голос, деревить тіло ... І довго так лежить бідне хлоп’ятко, 
нерухоме, тремтяче від жаху, мокре від поту, аж тривожний сон, прилинувши, 
заспокоює нарешті змордовану офіру полохливості ... (М. Коцюбинський, Хо); 
Ось, либонь, вискочить щось, вихопиться, сипнувши йому в душу морозу, ось 
воно перестрашить його, Дениска, так, що в нього волосся стане дротом ...
(Є. Гуцало, Дениска).

Матеріал художніх текстів дає підстави констатувати, що виразною особли-
вістю дитячої психіки є плач як прояв емоційної реакції на страх. Цю емо-
ційну реакцію позначають різними лексичними і фразеологічними засобами 
мови: дієсловами плакати, заплакати, фразеологізмом зайтися плачем. Автори 
розгортають опис послідовно, відтворюючи спочатку ситуацію, що викликає 
емоцію страху, після чого у сконденсованій формі передають наслідок, напр.: 
Шум вітру у кронах чи поодинокий змах крил сполоханого птаха над головою 
знову пускає галопом її перелякане серденько – і дитина хіба лише не плаче, 
притулившись чолом до бука коло роздоріжжя (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); Дитина зрозуміла, що хтось іде за нею назирці. Вона не запла-
кала – лише перехрестилася тричі на схід сонця (М. Матіос, Черевички Божої 
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Матері); Василько заблудивсь. Йому було холодно й страшно. Він заплакав 
(М. Коцюбинський, Ялинка).

Майстерний опис наростання психологічної напруги, яка завершується пла-
чем, спостерігаємо в оповіданні Харитя М. Коцюбинського. Головна героїня, 
маленька дівчинка, ще до сходу сонця вийшла одна в поле жати, бо мати її була 
дуже хворою. Через зображення природи письменник показує наростання сили 
переживань героїні і боротьбу в неї різних почуттів, напр.: От вже і крайню 
хату минула, вийшла на поле й стала, задивившись в далечінь на чудовий крає-
вид. І справді було гарно на ниві, несказанно гарно! Погідне блакитне небо 
дихало на землю теплом. Половіли жита й вилискувались на сонці. Червоніло 
ціле море колосків пшениці. Логічно вмотивованим для малої дитини є страх 
від того, що вона опинилася сама серед широкого простору, далеко від дому, 
її огортає страх, який пересилює естетичний вплив ранкового пейзажу, напр.: 
І добре Хариті на полі, і страшно … Якось обернулась Харитя назад, щоб 
покласти нажату жміньку, глянула навкруги – і страх обхопив її. Адже вона 
одна на ниві! Письменник відтворює поступове наростання емоційної напруги 
дитини від моменту, коли емоційна реакція зовні виразно ще не проявлялася, 
до її повного вибуху: спочатку сльози душили її, потім посипались, мов град, 
і врешті вона – голосно, хлипаючи заридала, напр.: Враз Харитя почула, що 
сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері, дуже забо-
лів той пальчик, що втяла серпом, заболіли ноги, наколені стернею, згадався 
переляк недавній, – сльози, мов град, посипалися на землю, і Харитя, голосно 
хлипаючи, заридала.

У художніх текстах знаходимо описи ситуацій, коли дитина намагається 
перебороти страх, не піддатися емоціям і не втратити контролю над собою. На 
позначення процесу регуляції емоції у досліджуваних текстах ужито метафо-
ричні словосполучення відігнати страх, страх перейде, страх задкує. Дієвим 
засобом регуляції емоції страху стає читання в думках чи вголос молитви або 
переключення уваги на інший об’єкт. У наведеному далі фрагменті з худож-
нього тексту описано процеси як послідовні: у першому до переключення уваги 
вдається сама дитина, а в іншому – вона отримує таку пораду від старших, 
напр.: Щоби відігнати страх, Іванка то молиться, то тихо насвистує якусь 
лише їй відому співанку. Та це не дуже допомагає (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); Огидний страх сковував їй ноги, мурашки повзали по спині, волосся 
ставало дибки, а вона, повторюючи одні й ті ж слова молитви „… заступи- 
заборони людських дітей і мене ...” (М. Матіос, Черевички Божої Матері). При 
нападах страху дітям дають пораду думати про щось потаємне, напр.: Як стає 
страшно, молися і думай про те, про що ні з ким не говориш. Ти ж нікому не 
кажеш, що хочеш ходити небом?.. І не кажи. А як будеш думати про те, про 
що ніхто не знає, тобі легше перейде страх. Страх, Іванко, не народжується 
з людиною. Страх людину наздоганяє. Але як людина не дається, то навіть 
страх від неї задкує (М. Матіос, Черевички Божої Матері). 
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Лінгвісти вказують на сценарне представлення емоцій у мові і виокрем-
люють у ньому п’ять фаз: 1) першопричина емоцій, зазвичай опис фізичного 
сприйняття, ментального осягнення певного стану дійсності; 2) безпосередня 
причина емоції, зазвичай це інтелектуальна оцінка дійсності як вірогідної, неочі-
куваної, бажаної або небажаної для суб’єкта; 3) власне емоція або стан душі, 
зумовлений інтелектуальною оцінкою; 4) відповідно до оцінки (позитивної чи 
негативної) прагнення зупинити чи продовжити причину появи емоції; 5) зов-
нішній вияв емоції18. Тексти художньої літератури засвідчують, що для дитини 
специфічними є перші дві фази сценарного розвитку емоції. Особливістю пси-
хіки дітей є те, що в них може виникати страх унаслідок ілюзорних причин, 
їхньої бурхливої уяви, нафантазованих історій.

Письменники описують ситуації, коли дорослі розповідають казки чи якісь 
реальні історії, а діти потім їх переосмислюють, глибоко переживають. Епізоди 
з прослуханих розповідей, що потенційно спричиняють емоцію страху, можуть 
глибоко закарбуватися у свідомості дітей, особливо коли дитячий розум не 
може повністю осягнути сутності почутого, причин, що зумовлюють певний 
стан речей. Промовисто на це вказано у творі М. Матіос, напр.: Скільки бабця 
переповідала всілякого – страшного й смішного – а Іванка найдужче пам’я-
тає історію небесної ворожнечі двох братів, і та історія гризе її дуже, бо 
вона не розуміє, чому так є на світі (М. Матіос, Черевички Божої Матері). 
Домислені сюжети, змодельований дитячою свідомістю розвиток подій виклика-
ють подальші напади страху. Емоційний стан дитини в таких випадках переда-
ють лексико-фразеологічні одиниці переляк, тремтіти, завмирати, зупинялося 
серце, які показують, що емоційне переживання страху внаслідок уявної події 
таке ж, як і при наявності реальної загрози, напр.: Вночі тремтів і завмирав над 
тими казками, з яких, наче з лантуха, аж сипалася різна страховина. Та коли 
серце вже зупинялося од переляку, приходила полегкість: десь зовсім недалеко 
глупу ніч прокльовували голоси півнів (М. Стельмах, Гуси-лебеді летять). Цю 
особливість психіки М. Коцюбинський називає словосполученням розпалена 
уява, напр.: Смішно, коли причиною страху бува лиш розпалена уява, а жаль ... 
Бо хто раз спізнається з почуттям страху, не хутко зможе відкараскатися 
від нього ... (М. Коцюбинський, Хо).

Описуючи емоційні переживання дітей, письменники акцентують на тому, 
що їхня уява настільки глибока, що вони бачать ірреальні картини, які ста-
ють причиною розвитку емоції страху. Мовними виразниками цього феномену 
дитячої психіки слугують лексичні одиниці на позначення процесів зорового 
сприйняття: ввижатися, здаватися, привидітися, вдивлятися, очі бачать, ста-
вати перед очима тощо, зокрема підтверджуючи, що зір є одним із найважли-
віших шляхів отримання інформації. E. Ciprianová, Z. Kováčová зауважують, 
що у словацькій картині світу очі слугують для концептуалізації емоцій та рис 

18 Ю. Апресян, Op. cit., c. 52–53.
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особистості, зокрема підняті брови, підтягнуті повіки свідчать про метонімічну 
концептуалізацію страху. Саме цим дослідниці пояснюють вербалізацію гіпербо-
лічності страху відповідно до розміру очей (у страху очі великі) та їх кількості 
(у страху сто очей)19. Аналізовані нами твори також засвідчують вагому роль 
„зрячого” критерію в зображенні страху, що отримує полюсну вербалізацію – 
від „не бачити”, коли хтось/щось видається настільки страшним, що краще 
заплющити очі, до „бачити”, коли споглядання когось/чогось, навіть незважа-
ючи на гіпотетичне усвідомлення загрози від нього, робить очі первинним, але 
проміжним етапом набуття людиною психоемоційного стану страху, перемі-
щаючи концептуальне ядро, наприклад, у ноги: Може, заплющити одне око, 
щоб менше бачити? Або ж заплющити обоє очей, щоб зовсім не бачити? Ні, 
найліпше – знову кинутись бігцем. Щоб менше бачити по боках, щоб воно не 
змогло наздогнати ... Й тільки залопотіло за Дениском (Є. Гуцало, Дениско); 
Денискові здалось, що то відьма перебігає за ним дорогу, і весь він зіщулився 
від морозного ляку, а ноги поприставали до землі й ні руш! Оте щось уже 
зникло в кущах, навіть не шелеснувши, а він усе стояв і дивився перед собою 
виряченими очима, наче його заворожили (Є. Гуцало, Дениско).

Автори художніх творів описують, що дітям часто ввижаються різноманітні 
істоти, яких вони бояться, з-поміж них можуть бути особи та істоти реальні, 
і фантастичні створіння, які оживають в їхній уяві, напр.: З того часу, Іванка 
боялася Митая, який уже вмер, але вона його мертвим не бачила. Їй при-
виджувалося, що в сутінках за кожним деревом підстерігає дід, щоб укинути 
її в чорно-білі бесаги, а тоді знову втекти на небо (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері); Усі страхіття казкові, що я їх чув від Яницької і всі оповідання про 
розбійників, які розказував Василь, ставали перед очима (Б. Лепкий, Казка мого 
життя). Під впливом страху в уяві дітей неживі об’єкти постають як живі, 
набувають здатності рухатися, говорити.

Серед суто дитячих причин, що спричиняють страх, є ситуація, коли маленька 
дитина залишається сама навіть у звичній для себе обстановці, вдома. За спо-
стереженнями письменників, дитина в цьому випадку чітко ідентифікує свій 
стан, напр.: Візьміть і мене з собою, мамуню! – говорить маленька Гандзя, 
ламаючи свої тонкі губки. – Мені самій страшно в хаті!(І. Франко, Мавка); 
А коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається сам, але 
не в хаті. В хаті він боїться (І. Франко, Малий Мирон). Наодинці із собою 
в дитини починає посилено працювати уява, часто увага загострюється на різ-
номанітних звуках, яким вона не знаходить раціонального пояснення, напр.: 
Хлопець любив самоту, але й боявся її. Покої такі великі-великі … в комині 
щось зітхає, за комодою щось шкребе. Кажуть: миш, або ж то знати, чи 
миш? (Б. Лепкий, Казка мого життя).

19 E. Ciprianová, Z. Kováčová, Figurative ‘eye’ expressions in the conceptualization of emotions 
and personality traits in Slovak [v:] „Jezikoslovlje”, №19 (1), 2018, s. 24.
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Художні тексти презентують описи наростання емоції страху від спогля-
дання речей, що оточують дитину в побуті, напр.: Боїться „дідів у кутах”, 
… тіней, боїться череватого комина, чорного внутрі від сажі, боїться грубої 
дерев’яної клюки, вбитої в віконце, що в повалі для пропускання диму від 
скіпок, якими світять зимою (І. Франко, Малий Мирон); Та ще боявся, щоб 
йому хтось у тому дзеркалі не привидівся, бо кажуть, що хто тільки туди 
глянув, того образ і залишився на шклі на все життя (Б. Лепкий, Казка 
мого життя).

Розлогий сценарний опис розвитку емоції страху подає І. Франко: за сюже-
том, маленька дівчинка, залишена сама вдома, вдивляючись у побутові речі кім-
нати, поступово сприймає їх як живих небезпечних істот. Лексичні одиниці на 
позначення зорового сприйняття відтворюють поетапне „вимальовування” в уяві 
дитини реальної картини: озирнулася, тривожно поглянула, довго вдивлювалася, 
чим довше дивилася, тим виразніше здавалося. Із процесом увиразнення уявної 
картини корелює опис наростання інтенсивності емоційної реакції: заплакала; 
затремтіла; заверещала перелякана. Емоційна реакція завершується втечею 
від об’єкта, що несе загрозу і викликає страх: скочила з припічка на землю; 
відси вилізла на лаву, до вікна; вилізла вікном із хати; побігла через обору до 
ліси. Подамо цілісний фрагмент аналізованого тексту: Мати пішла. Залізний 
ключ закалатав у дверях, засуваючи дерев’яний засув. Гандзя заплакала. Вона 
озирнулася по хаті. Як тут нужденно, вогко, понуро! В кутах діди стоять – 
страшно! Вона затремтіла і тривожно поглянула на стелю, в якій стримів 
забитий чорний, грубий, дерев’яний гак, дивачно понакарбовуваний. Сей гак 
в її уяві був „кусікою”. Вона, лежачи в постелі, не раз довго вдивлювалася в нього 
і все почувала таємний страх; усі страшні повісті, які їй наговорила баба, 
вона в’язала з тим гаком. І тепер у німій тривозі вона почала вдивлюватися 
в кусіку, і чим довше дивилася на неї, тим виразніше їй здавалося, що ся кусіка 
жива, що се така стара, погана, зморщена баба з величезною торбою, в яку 
забирає малих дітей. Ось вона випростовується, тупає своїми дерев’яними 
ногами, лізе, лізе чимраз ближче до Гандзі!.. Гандзя заверещала, перелякана, 
і скочила з припічка на землю, відси вилізла на лаву, до вікна. Ні, вона не видер-
жить у тій поганій хаті, з тою страшною кусікою, вона вилізе крізь вікно надвір 
і побіжить у ліс, на хвильку, заки верне мама … Гандзя вилізла вікном із хати 
(І. Франко, Мавка).

Згадуючи дитинство, Б. Лепкий описує, як він залишився один, а мати 
зимовим морозним ранком пішла до церкви. Очікування виявилося надто 
довгим, і дитина уявила, що мороз – це реальна істота, яка може зашкодити 
матері, напр.: … мороз може по дорозі вхопити маму й задусити. Гадка та, 
як звичайно в дітей буває, обхопила його всеціло. Ніякої другої в цей мент 
у його голові й не було, і він зайшовся плачем (Б. Лепкий, Казка мого життя). 
Наведений фрагмент тексту фіксує ще одну особливість дитячої психіки – 
це цілковите охоплення почуттям, повна концентрація на об’єкті, який несе 
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загрозу, що повністю виключає інтелектуальну оцінку: Гадка та … обхопила 
його всеціло. Зауважимо, що письменник подає коментар як звичайно в дітей 
буває, вказуючи на типовість такої ситуації для дитячого віку.

Особливо гіпертрофованої форми набуває розбурхана дитяча уява в нічну 
пору. Темрява стає важливим чинником, який зумовлює появу емоції страху 
та впливає на глибину її переживання. Ю. Щербатих розрізняє страх у тем-
ряві та страх темряви, зауважуючи, що перший, спричинений „суб’єктивною 
небезпекою”, властивий немовлятам і дітям, згодом специфіка людського життя 
трансформує перший у другий. Психолог називає чотири об’єктивні причини 
появи емоції страху, пов’язаного з настанням темряви: 1) наші органи чуттів 
погано пристосовані до життя в умовах незначної освітленості; 2) наш мозок 
вимагає не „половинчастої”, а повної інформації, тому намагається „запов-
нити” відсутні компоненти елементами минулого досвіду; 3) бажання людини 
бути з подібними собі: без освітлення людина опиняється ізольованою від 
суспільства; 4) темрява ослаблює соціальний контроль20. Досліджувані тексти 
засвідчують поєднання „суб’єктивної небезпеки” з об’єктивними причинами, 
принаймні із трьома з наведених. Прозаїки неодноразово подають опис від-
чуттів дітей, які опиняються в темряві, напр.: Від недавньої пори понад усе 
Іванка боїться темряви (М. Матіос, Черевички Божої Матері); Вона більше 
не може ходити за цвітом папороті. Не може – боїться темені (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері); Правду сказати, ліс був страшний, та ще під вечір, 
як стало сутеніти й не видно було ні сонця, ані поля, лиш дерева й дерева кру-
гом. А хто його зна, що там твориться поміж тими деревами, далеко? I хто 
може сказати, чи це розбійник засівся у корчах, чи лісовик? (Б. Лепкий, Казка 
мого життя). Синтаксичні конструкції з контактним уживанням предикатів 
темно і страшно вказують на тісний зв’язок між цими реаліями, напр.: Іванка 
зупиняється на останній сходинці, щоб віддихатися. Так, ніби за нею хтось 
женеться. Дуже темно. І страшно. Хоч би крапельку світла (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері). Ідентифікатором темряви є опис нічного неба: Синє 
небо всипане було зорями. Зорі тихо тремтіли … „А що, якби тепер вийти 
на ниву? Е, ні, страшно, вовк вибіжить з лісу, русалки залоскочуть, страхи 
повилазять з пшениці ...” І Хариті справді стало страшно, вона знов покла-
лася на лаві і одвернулась од вікна (М. Коцюбинський, Харитя). 

Прикладом розпаленої уяви, зумовленої темрявою, є опис природи в опо-
віданні Ялинка М. Коцюбинського. Автор описує природу через сприйняття 
дитини, яка заблукала зимою вночі в лісі. Наляканій дитині дерева ввижалися 
страшними фантастичними істотами, сніг на гілках видавався білим покрива-
лом покійників, а замість гілок герой оповідання бачив міцні чорні руки, які 
хотіли схопити його, напр.: Він глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі, 
мов страховища, і звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові 

20 Ю. Щербатых, Психология страха, Москва 2005, c. 62–63.
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здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до його свої 
руки. Йому стало страшно (М. Коцюбинський, Ялинка).

В уяві дітей сам страх може набувати антропоморфних рис і уявлятися також 
живою істотою, на позначення якої засвідчено назви страх, страхіття, стра-
ховисько, напр.: В уяві малого хлопця виринуло страхіття. Перестрашився; Усі 
страхіття казкові, що я їх чув від Яницької і всі оповідання про розбійників, які 
розказував Василь, ставали перед очима (Б. Лепкий, Казка мого життя); А то 
ж то йому, малому! – без одежі теплої, без чобіт добрих. Хай трохи попом-
ліє душею від страху, а як засне, переспить. Страх минеться, забудуться ті 
страховища, що душу лякали, сон своїм спокоєм все те заснує, а все ж зоста-
неться споминка про ту страховину, й та споминка одсахне сина від лихого 
заміру (П. Мирний, Морозенко); Погляд його ганяється за таємною думкою, 
що стоїть перед ним нерозгаданою марою, як той нерозгаданий страх, що 
опанував його душу й серце. Що воно, відкіля воно, не питайте! Чутно тільки, 
як оте страховище пронизує його мале серце, як воно кидається в кожній 
жилочці, озивається в кожному суставі….Так пробігає блискавиця через наше 
тіло, незчуєшся, звідки світне, прониже і не знать куди зникне (П. Мирний, 
Морозенко). Такий стан описує М. Коцюбинський в оповіданні Хо, одному із 
героїв якого – маленькому хлопчику страх увижався істотою в людській подобі, 
він виразно бачив діда неприємної зовнішності, який збирав у величезну торбу 
неслухняних дітей, напр.: В очах, ще мокрих од сліз, малюється жах ... Так, ті 
очі бачать у таємничій пітьмі постраха дітей – Хо, страшного, бородатого 
діда, з величезною торбою за плечима, повною неслухняних дітей. Якийсь холод 
торкається делікатного дітського тіла, щось бере з-за плечей, лячно так, 
плакати хочеться, а не можна ... (М. Коцюбинський, Хо). В іншому контек-
сті згадано міфічних істот страхів, які сприймаються такими ж реальними, як 
і вовки та русалки: Е, ні, страшно, вовк вибіжить з лісу, русалки залоскочуть, 
страхи повилазять з пшениці (М. Коцюбинський, Харитя).

Письменники спостерегли один з неординарних емоціогених чинників нападу 
страху в дитини, який полягає в неспроможності через малий вік осягнути 
розумом сутність багатьох реалій довкілля. Причина цього криється у несфор-
мованості понятійного мислення: „Поки в дітей не сформувалося понятійне 
мислення, вони можуть неадекватно сприймати деякі ситуації і відчувати страх 
там, де дорослий швидко знайде причину реальної чи вигаданої загрози”21 
(Щербатых 2005: 130). І. Франко описує епізод, як малий хлопчик переходив 
убрід неглибоку річку. Він завжди бачив дно ріки, камінчики, водорості на дні, 
але одного разу замість дна побачив темну глибінь – то було відображення 
у воді синього неба. Однак цього явища він не міг зрозуміти, що і викликало 
страх. Далі йде опис стереотипного сценарію: уява загострюється, дитина 
моделює різні ситуації, що можуть статися з нею, і почуття страху наростає. 

21 Ibidem, с. 53.
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Мікроситуація мисленнєвої діяльності маркується питальними реченнями: 
Як же тут іти в таку глибінь? І відки вона взялася нараз? Він став і почав 
уважно розглядати глибінь … І довго так стояв малий Мирон, то схиляю-
чись, то повертаючись над бродом, але лізти в воду все якось не смів. Усе 
здавалося йому, що ось-ось серед плиткого камінчастого броду земля розско-
читься, і зіне бездонна блакитна глибінь під річкою, між високими берегами, 
і полетить він у ту глибінь далеко-далеко, щезне в ній, мов трісочка, кинена 
в глибоку, темну криницю (І. Франко, Малий Мирон). Схожий опис засвідчено 
й у творі Б. Лепкого: батько намагався пояснити малій дитині особливості сві-
тобудови, рух Землі навколо Сонця, добирав порівняння, однак дитячий розум 
ще не був готовим сприйняти таку інформацію, наростання емоції страху було 
таким стрімким і потужним, що дитина непритомніє. Інтенсивність емоційного 
переживання письменник передає лексемою жах, потім словосполученням без-
тямний жах та візуалізує зовнішню ознаку прояву емоції словосполученням 
перестрашені очі, напр.: Хлопець мовчав. З його очей вже й цікавість пропала, 
лишився тільки жах. Один безтямний жах перед тією великою тайною, яку 
йому силкувався з’ясувати батько. Перестрашеними очима дивився на лямпу: 
„Сонце таке велике, велике, а земля така мала, маленька ..!” – і коміть голо-
вою повалився на подушку (Б. Лепкий, Казка мого життя).

Наведені описи засвідчують, що особливістю протікання емоції страху 
в дитини є домінування почуттєвої сфери, яка поступається місцем інтелекту-
альній оцінці: перебуваючи під дією емоції, дитина може втратити здатність 
адекватно сприймати реалії довкілля.

Письменники неодноразово акцентують на тому, що для дитячої психіки влас-
тива боротьба між страхом і цікавістю. Саме надмірна цікавість змушує дитину 
не зважати на страх, не зважати на небезпеку і виконувати задумані дії. Мовна 
об’єктивація цієї риси здійснюється за допомогою лексичних одиниць із загаль-
ним значенням „страх” і „цікавість”, уведених у синтаксичні конструкції різної 
будови: цікавість взяла верх над страхом, цікавість перемогла, хоч страшнувато, 
зате цікаво. У творі „Казка мого життя” Б. Лепкого, що є спогадами самого 
автора, спостерігаємо безпосередню констатацію цього факту, напр.: Діточа 
цікавість взяла верх навіть над страхом. I тихенько, так тихо, щоб ніхто не 
вчув, зсунувся я з ліжка і зирнув крізь недімкнені двері (Б. Лепкий, Казка мого 
життя); схожий контекст читаємо і в І. Франка: Але хоч і як ми боялися подібних 
казок, якими нас лякано відмалку, то все-таки цікавість перемогла (І. Франко, 
Микитичів дуб); в іншому контексті дитяча цікавість об’єктивується за допомо-
гою предикатів, поєднаних зіставно-протиставним сполучником, напр.: Денискові 
кортіло, аби ще розповідали щось, бо хоч страшнувато, зате цікаво. А він слу-
хав матір і хоч зараз дуже боявся відьми, але навіть і на хвилю не міг припу-
стити, що оце візьме й перестане ходити до баби Рузини (Є. Гуцало, Дениско).

У наведеному далі фрагменті із твору М. Матіос ідеться про те, що всу-
переч страху, обставинам, які його посилювали (темрява), дитина все одно 
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прагне задовольнити свою цікавість. Ситуацію перемоги цікавості над страхом 
авторка описує, використовуючи виражальні можливості синтаксису української 
мови. У першій частині складного синтаксичного цілого (надфразної єдності) 
лексичними виразниками емоції страху стають предикати, виражені дієсловом 
боятися та прислівником моторошно. Однак саму ідею про те, що дитина не 
зважає на страх через цікавість, виражено синтаксичним засобом – парцельо-
ваною конструкцією, у якій сполучник але є маркером протиставно-допусто-
вих відношень, а парцеляція спрямована на смислове увиразнення інформа-
ції, напр.: Вона боїться підійти до вікна, яке раз за разом пронизують гострі 
леза світла. Інші віконниці забиті образами, тому на дзвіниці темно і мото-
рошно. Але їй конче треба подивитися, що робиться на нічній вулиці, яка 
ураз незвично ожила звуками і приглушеними голосами (М. Матіос, Черевички 
Божої Матері). В іншому творі боротьбу страху і цікавості письменник пере-
дає за допомогою внутрішнього діалогу. Прагнення дитини оцінити ситуацію, 
боротьбу різних думок і цілковите визнання нездатності перебороти цікавість 
передано за допомогою синтаксичних засобів. Після короткого питального 
речення, яке за змістом виражає вагання дитини, йде градаційний ряд стверджу-
вальних речень. Вони поетапно оприявнюють процес утвердження у свідомості 
рішення про те, що дитина, незважаючи на страх, здійснить задумане, напр.: 
Дивлюся, а Василь стоїть на порозі своєї стайні й киває на мене пальцем ... 
Чи можливо?.. Так, він ... Боюся, але йду. Не можу не піти. Щось мене туди 
тягне ... (Б. Лепкий, Казка мого життя).

Письменники описують таке явище, як тривале порушення психічного стану 
дитини, зумовлене пережитим раніше страхом, коли дитина сильно чогось 
злякалася. Прояв психічного порушення полягає в тому, що відчуття страху 
постійно переслідує її, дитина стає неспокійною, може втратити сон, упадати 
в безпричинні істерики тощо. У народі такі порушення у психіці дитини номі-
нують словом переляк, рідше страх, переполох, напр.: Коли б не отой давній 
переляк, що зробив її хворою і боязливою, Іванка й дотепер ходила би літніми 
стежками у пошуках цілющих трав (М. Матіос, Черевички Божої Матері). 
У художніх текстах представлено описи таких станів, напр.: Ох, вона вже боїться 
знову відчути на грудях холодну гадину страху, яку не може потоптати в собі 
з тої страшної ночі, що налякала її до смерті (М. Матіос, Черевички Божої 
Матері). За народними уявленнями, переляк можна було вилікувати тільки за 
допомогою магічних дій, які здійснювали здебільшого знахарі. На позначення 
названої магічної дії, яку виконував знахар, уживається стійке словосполу-
чення відливати переляк (переполох), напр.: Той сміх розізлив бабу, яка все ще, 
заклякнувши, не злазила з печі. І чого смієшся? Дитину оте химороддя переля-
кало на смерть, може, й переляк доведеться виливати, а ти регочеш. – Та він 
нічого не боїться, правда? – сказав заспокійливо батько (Є. Гуцало, Дениско).

Крім того, у художніх творах засвідчено перекази різноманітних народних 
порад про те, як подолати переляк самостійно, наприклад, піймати свою тінь 
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від місяця або потримати за руку покійника: А було би добре – піймати тінь 
свою від місяця. Тоді навіки її покинув би страх. Десь-то на світі є люди, 
що бачилися з власною місячною тінню, – то й нічого в житті не бояться. 
То люди на них вигадують, щоб дітей сварливою фамілією лякати (М. Матіос, 
Черевички Божої Матері); Слухайте мене і добре буде: поведіть дитину до 
тіла, коли хтось у селі спокійниться, і най вона трохи потримається за мерця 
– страх як рукою зніме (М. Матіос, Черевички Божої Матері).

Отже, аналіз художніх текстів, персонажами яких є діти, показує широку 
мовну палітру, в якій об’єктивовано емоційний стан страху. Мовна фіксація 
емоції страху в дитини передається різними способами: шляхом лексичної номі-
нації емоції та дескриптами емоцій: описом невербальної поведінки дитини, 
описом тілесних реакцій на емоцію. 

Твори художньої літератури презентують описи стереотипних емоціогенних 
ситуацій, які специфічні для дитячої психіки або ж мають своєрідний прояв: 
розмірковування над почутими оповідями з подальшим моделюванням розвитку 
подій, нездатність осягнути причини і сутність явищ довкілля, підвищений 
рівень цікавості, перебування на самоті і в темряві. 

Представлення емоцій у мові має сценарний характер. Описані в художніх 
текстах сценарії протікання емоцій засвідчують, що специфічною для дітей 
є фази ментального осягнення першопричини емоції та інтелектуальної оцінки 
дійсності. Особливістю психіки дітей є те, що у них може виникати страх 
внаслідок ілюзорних причин, їхньої бурхливої уяви, нафантазованих історій. 
Неспроможність дати адекватну оцінку обставинам, які викликають емоцію 
страху, зазвичай проявляється у недооціненні загрози реальної, особливо під впли-
вом цікавості, та перебільшення загрози чинників, які насправді є несуттєвими.

Крім лексичних, когнітивні операції дитини, спрямовані на оцінку ситуації, 
що викликає страх, передаються синтаксичними засобами. 
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Incongruity of civil law terms under 
German, British and Ukrainian legal 
systems – case study

In the paper there are analysed fi ve British and German incongruent civil law terms. 
German terms appear in the German act of law called Bürgerlicher Gesetzbuch. British 
terms name the terms characteristic of each of the three separate legal systems: of England 
and Wales, Scotland or Northern Ireland. All terms constitute legal terms according to the 
defi nition by Morawski1. The research problem is to verify whether the published typology 
of translation methods used in the Polish-English translation of succession and family law 
terms (which are civil law terms)2 encompasses translation methods applied when trans-
lating civil terms from German into English. The term translation  method is defi ned accord-
ing to Hejwowski3. In order to determine the translation methods applied while producing 
equivalents, the defi nitions of the source terms and the equivalents in question are analysed. 
Furthermore, the appearance of the suggested equivalents in the sources of the British law 
as well as the corpora of the English language is verifi ed. Finally, having examined the 
translation methods employed, it is concluded that the equivalents suggested have been 
formed with the application of as many as 4 diff erent methods listed in the abovementioned 
classifi cation. Moreover, the Ukrainian terms denoting the legal institutions discussed have 
been analysed compared to the Polish terms. With regard to the translation of the terms 
under analysis from Ukrainian into English two diff erent methods have been employed
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Introduction

The translation of terms denoting institutions characteristic for a given legal sys-
tem (system-bound terms), terms that „designate concepts and institutions peculiar 
to the legal reality of a specifi c system or related systems” and for which there are 
no „comparable counterparts in other legal systems or legal families”4 constitutes 
an extremely time-consuming activity.

With regard to German-English translation it should be stated that the German 
system belongs to civil law systems (together with the Polish legal system), while 
the British legal system is an example of a common law system. The hypothesis 
herein is based on the classifi cation of translation methods applied while translating 
terms denoting the elements characteristic for a civil law system into a language 
(language elements) illustrating a system of law belonging to common law systems. 
In the analysis the terms that name legal institutions of the legal systems of England 
and Wales, Scotland and Northern Ireland are called British legal system terms.

In 2018 a typology of translation methods used in the Polish-English transla-
tion of civil law terms was published5. The research problem is to verify whether 
the mentioned typology of translation methods encompasses translation methods 
applied when translating German civil law terms into English. Moreover, the aim 
of the paper is to determine the translation methods employed while translating the 
terms under analysis from Ukrainian into English and verify whether they appear 
in the typology in question.

Methods used

The German criminal law terms under analysis constitute terms according to the 
defi nition by J.-C. Sager: „The items which are characterised by special reference 
within a discipline are the terms of that discipline (…)6”. Furthermore, they are legal 
terms according to the division of terms by L. Morawski7 a legal term is a term 
occurring in teksty prawne. The term teksty prawne (normative texts) are interpreted 
according to the defi nition by T. Gizbert-Studnicki8 as normative texts. The German 
terms under analysis appear in the German civil code: Bürgerliches Gesetzb uch 
(BGB) (https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/inhalts_bersicht.html). The English 
equivalents of each German term researched appear in two translations of the 

4 S. Šarčević, New Approach to Legal Translation, The Hague 2000, s. 233.
5 A. Kizińska, Op. cit., s. 247–251.
6 J. C. Sager, Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam 1990, p. 19.
7 L. Morawski, Op. cit., s. 187.
8 T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej [w:] „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych”, no. 26, 1986, s. 95–102.
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) into English. The fi rst translation is available at the 
Federal Ministry of Justice website (https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
index.html). The second translation is „German Civil Code BGB” prepared by the 
Langenscheidt Translation Service, 2009 (fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/
Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english-version.pdf).

The stages of the research include: 1) presenting a defi nition of a German source 
term, 2) listing the English equivalents of a source term and a comparison of their 
defi nitions (as long as they appear in English law dictionaries: Jowitt’s Dictionary 
of English Law, 2015, Osborn’s Concise Law Dictionary 2001, Dictionary of Law 
2018, Words and Phrases Legally Defi ned, 2007 or American one – Merrian-
Webster Dictionary of Law, 2016), with the defi nition of a given German source 
term, 3) checking whether or not an English equivalent appears in the sources of the 
British law – legislation.gov.uk database9 as well as the English language – sketch-
engine.eu database10, 4) identifying the translation method that has been applied 
while forming an English equivalent. The translation methods are defi ned according 
to K. Hejwowski11 as a given type of action undertaken during the translation process 
as well as given translation solutions the implementation of which is the target text.

Having determined the translation methods applied, it is fi nally possible to con-
fi rm or reject the hypothesys stated above, namely whether the published typology 
of translation methods used in the translation of incongruent Polish and English civil 
law terms include the translation methods applied when translating German law terms 
into English. The typology mentioned classifi es methods as follows: 1) „functional 
equivalent method by K. Hejwowski that involves replacing a name of a phenom-
enon (or a reference thereto) which is more commonly known in the source culture 
with a name of a phenomenon (a reference thereto) which is more commonly known 
in the target culture; 2) hypernym method involves replacing a hyponym in the 
source text with a hypernym in the target text; 3) hyponym method involves replac-
ing a hypernym in the source text with a hyponym in the target text; 4) descriptive 
equivalent method by K. Hejwowski involves replacing a term with a description 
or a defi nition; 5) partial semantic shift method involves using in the target text 
a phrase of the target language that appears in the texts of the sources of law of 
the target language the meaning of which is partially diff erent from the meaning 
of a phrase of a source language that appears in the texts of the sources of law of 
the source language. As a result, the meaning of a phrase of the target language 
in the target text is partially changed; 6) complete semantic shift method involves 
using in the target text a phrase of the target language that appears in the texts of 

9 legislation.gov.uk database that carries most types of legislation and their accompanying 
explanatory documents and the English language

10 sketchengine.eu database that contains fi ve hundred ready-to-use corpora in over ninety lan-
guages, each having a size of up to thirty billion words

11 K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teroria przekładu, Warszawa 2004, s. 76.
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the sources of law of the target language the meaning of which is completely dif-
ferent from the meaning of a phrase of a source language that appears in the texts 
of the sources of law of the source language. As a result, the meaning of a phrase of 
the target language in the target text is changed; 7) terminologisation method 
involves using in the target text a phrase that appears in the target language but is not 
a legal term. The result of its application is a phrase of a general language becom-
ing a legal term in the target language; an equivalent appears in English texts but 
does not signify a legal institution; 8) calque method that encompasses the calque 
method or procedure by J.-P. Vinay and J. Darblenet, the translation procedure by 
P. Newmark called the calque, as well as partially the calque and loan strategies 
by A. Chesterman. As a result new phrases that do not appear in the target language 
are formed” (Kizińska 2015: 159); 9) „transposition method that involves replac-
ing one part of speech by another; 10) translation doublet involves a) replacing 
a source term with two descriptive equivalents in the target text (the second of the 
descriptive equivalents used is in the round brackets in the target text); or b) replac-
ing a source term with two equivalents in the target text that have been formed with 
the application of two methods where the second equivalent (that is in the round or 
square brackets or partially in round brackets) has been formed with the applica-
tion of the functional equivalent method or descriptive equivalent method; 11) rec-
ognized translation method by P. Newmark which is of a secondary character in 
comparison with methods 1-9, as each equivalent to be widely used (and acquiring 
the status of the above-mentioned recognized translation) must have been formed 
with the application of one or more of methods 1-9”12. With reference to the above-
mentioned functional equivalent method it should be underlined that the term func-
tional equivalent is defi ned in translation studies in various ways (e.g. K.лReiss and 
H. Vermeer 1984). The defi nition by S. Šarčević is: „a term designating a concept 
or institution of the target legal system having the same function as a particular 
concept of the source legal system”13. Finding a functional equivalent is the fi rst 
step in the decision-making process14. „In order to determine the acceptability of 
a functional equivalent, translators must compare the target and source concepts to 
establish their degree of equivalence”15.

In this paper fi ve legal terms and their suggested equivalents constitute concep-
tually incongruent terms defi ned by S. Šarčević16. „Due to the conceptual incongru-
ency of terminology of diff erent legal systems, it is sometimes extremely diffi  cult 
to select equivalents that will guarantee uniform interpretation and application of 
the propositional content of a legal norm”17. The concept of equivalence is closely 

12 A. Kizińska, Op. cit., s. 247–251.
13 S. Šarčević, Op. cit., s. 236.
14 Ibidem.
15 Pigeon 1982: 280 in S. Šarčević, New Approach to Legal Translation, The Hague 2000, p. 236.
16 S. Šarčević, Op. cit., p. 232.
17 Ibidem, p. 149.
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connected with the phenomenon of incongruity of terms, i. e. non-coincidence of 
their semantic fi elds. The legal terminology characteristic of diff erent legal systems 
is to a large extent conceptually incongruent18 . Moreover, A. Jopek-Bosiacka19 
states that the multitude of legal systems is often the source of non-equivalence 
of concepts or non-coincidence of semantic fi elds of terms. Moreover, the transla-
tion methods employed while forming the Ukrainian terms have been determined 
as the Ukrainian legal system constitutes still another civil law legal system apart 
from the German and Polish one. The defi nitions of the Ukrainian terms appear on 
websites on the Ukrainian legal system and the Civil Code of Ukraine, while their 
English equivalents have been applied in the CIS.legislatio.com. tra nslation of the 
Ukrainian Civil Code20.

Discussion

Table 1. Ukrainian terms and their equivalents

German term Federal Ministry of Justice 
website German Civil Code BGB

Elterliche Sorge parental custody parental custody

Gesamtgut marital property marital property

 Eheverbote impediments to marriage impediments to marriage

  Aufhebung der Ehe annulment of marriage annulment of marriage

Drohung duress duress

The fi rst term under analysis is  Elterliche Sorge. According to its defi nition the 
legal institution mentioned „refers to the duty and right of the parents to care for 
the minor child (Art. 1626 BGB). The defi nition makes it clear that custody is not 
granted to parents for their own sake, but for the sake of the child. It is a compul-
sory right. Objects of the Elterliche Sorge are the personal and asset care. In terms 
of content, it corresponds to the state-oriented parental right [Art. 6 Grund Gesetzes 
(GG)]21”22. The equivalent used, parental custody, does not appear in the sources of 

18 Ibidem, p. 278.
19 A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2008, s. 47.
20 https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=8896.
21 Staats Lexikon, www.staatslexikon-online.de, [03.03.22].
22 Als elterliche Sorge bezeichnet man die Pfl icht und das Recht der Eltern, für das minderjährige 

Kind zu sorgen (§ 1626 Abs. 1 BGB). Die Defi nition verdeutlicht, dass das Sorgerecht den Eltern 
nicht um ihrer selbst, sondern um des Kindes willen verliehen ist. Es handelt sich um ein Pfl ichtrecht. 
Gegenstände des e.n S.s sind die Personen- und Vermögenssorge. Inhaltlich korrespondiert es mit 
dem staatsgerichteten Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 GG).
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British law or British law dictionaries or the corpora of the English language. Thus 
it may be assumed that the equivalent is just a calque of the source term – a new 
phrase in the target language has been produced.

Furthermore, it may be assumed that the most accurate English equivalent for 
the German source term is parental responsibility as they both name a set of rights 
and obligations of a parent towards a child and their property. „All mothers and 
most fathers have legal rights and responsibilities as a parent – known as parental 
responsibility23”. Furthermore, parental responsibility appears in the acts of law of 
Scotland, England and Wales and Northern Ireland. The following statement proves 
that parental responsibility refers to the set of rights and obligations of the parents 
towards the child if the parents are married at the time a child is born: „If the father 
was not married to the mother at the time of the child’s birth than he may acquire 
parental responsibility by agreement of the mother or by order of the court”24.

Another term under research is Gesamtgut which is defi ned as „The property 
of the husband and the property of the wife, as a result of community of property, 
become the joint property of both spouses (marital property). The marital property 
also includes the property that the husband or the wife acquires during the period 
of community of property (Art. 1416 GG)25”. The equivalent marital property is 
defi ned as „property acquired by either spouse during the course of a marriage that 
is subject of division upon divorce (…)” (Merrian-Webster’s Dictionary of Law 
2016: 387). The suggested equivalent has a less extensive lexical fi eld compared to 
the meaning of the source term, as the German term denotes the property acquired 
by the spouses before a marriage is solemnised, which proves the incongruity of 
terms under analysis. It may be assumed that the equivalent has been formulated 
with the application of the hyponym method defi ned above.

The third source term, Eheverbot is defi ned as: legal prohibition on marriage 
in certain circumstances26 27. Law regulations that exclude persons from marriage 
on the basis of certain facts or legal relationships28. Currently, German law prohib-
its to enter into a marriage in the following circumstances: if a marriage or a civil 
partnership exists between one of the persons who intend to be married to each 
other and a third party (Article 1306 BGB)29; a marriage is to be entered between 

23 www.gov.uk, [03.03.22].
24 J. Black, J. Bridge, T. Bond, P. Grewcock, M. Gribbin, M. Reardon, A Practical Approach to 

Family Law, Oxford 2015, p. 156.
25 (1) Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird durch die Gütergemeinschaft gemeinschaftliches 

Vermögen beider Ehegatten (Gesamtgut). Zu dem Gesamtgut gehört auch das Vermögen, das einer 
der Ehegatten während der Gütergemeinschaft erwirbt (Art. 1416 BGB).

26 Duden.de, www.duden.de, [03.03.22].
27 gesetzliches Verbot der Eheschließung bei Vorliegen bestimmter Umstände.
28 Eheverbot (umgangssprachlich auch Heiratsverbot) nennt man Vorschriften, die aufgrund 

bestimmter Tatsachen oder Rechtsverhältnisse Personen von der Eheschließung ausschließen.
29 Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn zwischen einer der Personen, die die Ehe miteinander 

eingehen wollen, und einer dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft besteht (Art. 1306).
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relatives in direct line and between brothers and sisters of the whole blood and of the 
half-blood (the ban applies if the relationship ceases to exist as the result of adop-
tion) (Article 1307 BGB)30; a marriage is to be entered between persons whose 
relationship in the meaning of section 1307 was created by adoption but the ban is 
no longer valid in the case of the dissolution of an adoptive relationship (Article 
1308 BGB)31. The equivalent, impediments to marriage is defi ned as „a bar to the 
formation of a valid contract of marriage” in Merriam-Webster Dictionary of Law. 
In Jowitt’s Dictionary of English Law the impediments to marriage are „1) the con-
tinuance of a prior marriage or pre-contract 2) affi  nity or consanguinity within the 
prohibited degrees 3) force, fraud, or error; 4) want of suffi  cient age or of mental 
or physical capacity (…)”.

To sum up, both the source term and the equivalent denote a set of rules that 
prohibit marriage thus it may be deduced that the equivalent serves as a functional 
equivalent. On the other hand, the number and details of the rules preventing the 
conclusion of a marriage are diff erent under the legal systems discussed.

The fourth term discussed, Aufhebung der Ehe is defi ned as a court-ordered ter-
mination of a marriage due to erroneous marriage. It must be distinguished from 
divorce. The reasons for annulment of a marriage include entering into a marriage 
despite the existing prohibition of marriage, the situation where one of the fi ancées 
is not of legal age or one of the fi ancées is incapacitated32,33. It should be empha-
sised that Aufhebung der Ehe is also Annullierung34. The suggested equivalent, 
annulment of marriage does appear in the sources of the British law in, among 
others, in „Law Reform (Succession) Act 1995”: „In section 18A of the Wills Act 
1837 (eff ect of dissolution or annulment of marriage on will), in subsection (1) for 
paragraphs (a) and (b) (abrogation of appointment of spouse as executor and lapse 
of devise or bequest to spouse) there shall be substituted – (…)”. Furthermore, the 
term annulment defi ned as „a declaration by the court that a marriage was never 
legally valid” (A Dictionary of Law 2018) denotes the very same legal institution of 
the British law. In Jowitt’s Dictionary of English Law the annulment of marriage is 
equivalent to nullity of marriage (2015). Nullity of marriage is defi ned as follows: 

30 Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen 
vollbürtigen. und halbbürtigen Geschwistern. Dies gilt auch, wenn das Verwandtschaftsverhältnis 
durch Annahme als Kinderloschen ist (Art.1307).

31 Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen Personen, deren Verwandtschaft im Sinne des 
§ 1307 durch Annahme als Kind begründet worden ist. Dies gilt nicht, wenn das Annahmeverhältnis 
aufgelöst worden ist. (Art. 1308).

32 Scheidungs Glossar, https://www.scheidung.de/scheidungs-glossar.html, [02.02.22].
33 Die Eheaufhebung ist eine gerichtlich verfügte Beendigung einer Ehe aufgrund fehlerhafter 

Eheschließung. Sie ist von der Ehescheidung zu unterscheiden. Die Aufhebungsgründe für eine Ehe sind 
in § 1314 BGB abschließend aufgeführt. Diese sind zunächst: Eingehung einer Ehe trotz bestehenden 
Eheverbots, Einer der Verlobten ist nicht ehemündig. Einer der Verlobten ist geschäftsunfähig 
(eheunfähig) (...).

34 Scheidungs Glossar, Op. cit.



ANNA KIZIŃSKA52

„A defective marriage may be either void or merely voidable. A void marriage is 
one which will be regarded by every court in any case in which the existence of 
the marriage is in issue as never having taken place, and can be so treated by the 
parties to it without the necessity of any decree annulling it; whereas a voidable 
marriage is one that will be regarded by every court as a valid subsisting marriage 
until it is annulled be decree of a court of competent jurisdiction (…)”. Having 
analysed the defi nitions of the source term and the suggested equivalent it may be 
assumed that the target text equivalent has a more extensive lexical fi eld as it refers 
to both a situation where the existence of a marriage is in issue as well as the sit-
uation where a marriage is treated as valid until it is dissolved under a court order. 
The equivalent therefore has been produced as a result of the application of the 
hypernym method.

The last term under analyses, Drohung is referred to in BGB with regard to 
the submission of a declaration of will: in civil law, a declaration of intent made 
under the infl uence of a threat (Drohnung) is initially eff ective35,36. What is more, 
the term is at the same time a term of the German criminal law: in criminal law, 
a threat (Drohnung) is the prospect of a future unpleasant event on which a threat-
ening person pretends to be able to infl uence37,38. The equivalent duress has been 
defi ned as „pressure, especially actual or threatened physical force, put on a per-
son to act in a particular way. Acts carried out under duress usually have no legal 
eff ect; for example a contract obtained by duress is voidable. In criminal law when 
the defendant’s power to resist is destroyed by a threat of death or serious personal 
injury or by circumstances he will have a defence to a criminal charge, although he 
has the mens rea for the crime and knows that what he is doing is wrong. Duress is 
not a defence to a charge of murder as a principal nor is it a defence to aiding and 
abetting murder. The threat need not be immediate; it is suffi  cient that it is eff ec-
tive” (Dictionary of Law, 2018). The suggested equivalent presumably expresses 
the similar rule to the one denoted by a source term. They both refer to a situation 
where, under the civil law regulations, a person who has done a legal act under the 
infl uence of a threat may claim the act be invalid. It should be emphasised however 
that, the source terms and the target term are incongruent as there are diff erences 
between the two legal institutions discussed, may it be their meaning under the 
German and English criminal law.

35 Jura Forum, juraforum.de, [01.03.22].
36 Im Zivilrecht ist eine unter Einfl uss einer Drohung abgebende Willenserklärung erst einmal 

wirksam. Sie kann allerdings gem. § 123 BGB angefochten werden und ist dann gem. § 142 BG 
als von Anfang an nicht zu betrachten.

37 Jura Forum, Op. cit.
38 Eine Drohung ist im Strafrecht das Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf das das Dro-

hende vorgibt Einfl uss nehmen zu können.
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Table 2. Ukrainian terms and their equivalents

German term Ukrainian term cis-legislatio.com translation

Elterliche Sorge batkivskyi avtoritet parent care

Gesamtgut spilʹne mayno podruzhzhya common joint property of spouses

Eheverbote podruzhnya pereshkoda ---

Aufhebung der Eh vyznannya nediysnym shlyubu ---

Drohung diyaty pid vplyvom pomylky ---

In the Civil Code of Ukraine there appear four out of fi ve terms under research. 
The fi rst one, batkivskyi avtoritet, is defi ned as a set of obligations, rights and respon-
sibilities provided by law for those parents who have children who are not major, 
in order to protect and guarantee their stability and education, as provided by the 
Civil Code of Ukraine39 40. The equivalent does appear once in the sketchengine 
database as an element of the phrase „those with parent care problems than child 
care problems”. The equivalent has been formed with the abovementioned method of 
terminologisation as in the process of translation a general language phrase acquired 
its special, unique meaning. Moreover, the equivalent discussed does not appear in 
law dictionaries or legislation.gov.uk database.

Another term under analysis is spilʹne mayno podruzhzhya defi ned as the prop-
erty acquired by the spouses during the marriage. The property belongs to the wife 
and husband regardless of the fact that one of them did not actually earn it because 
of education, housekeeping, child care, illness, etc.41 The suggested equivalent is 
common joint property of spouses does not appear in the sketchengine database. 
It may be assumed that the suggested equivalent is a descriptive equivalent that 
provides a recipient with the information that the property in question belongs to 
both spouses. Moreover, the usage of synonyms common and joint meaning shared 
emphasizes the characteristic feature of the property.

The term podruzhnya pereshkoda does appear in the religious sources of law42 
but not the Civil Code of Ukraine.

According to Article 39 of the Family Code of Ukraine a marriage is invalid, 
if it has been concluded with a) a person who is simultaneously a party to another 
marriage, b) between persons who are relatives of the direct line of kinship, as well 

39 Encyclopedia Titanica, Encyclopedia-titanica.com, [25.03.22].
40 Batʹkivsʹkyy avtorytet rozumiyetʹsya yak sukupnistʹ zobovʺyazanʹ, prav ta obov’yazkiv, yaki 

zakonodavstvom peredbacheni dlya tykh batʹkiv, yaki mayutʹ ditey, yaki ne ye emansypovanymy, 
z metoyu zakhystu ta harantiyi yikh stiykosti ta osvity, yak tse peredbacheno Tsyvilʹnym kodeksom.

41 Civil Code of Ukraine, Article 60, zakon.rada.gov.ua, [12.03.2022].
42 Dekret proholoshennya typovykh formulyariv dlya prokhanʹ pro dyspenzy chy dozvoly, u gcc.

ua, [19.03.2022].
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as between siblings, c) with a person who has been declared to have no capacity to 
perform legal acts. In the presence of the given grounds the recognition of invalidity 
of a marriage by the court is not required. The cancellation of the act is carried out 
by department of the Register Offi  ce (vyznannya nediysnym shlyubu)43. The term, 
however, does not appear in the available translation of the Civil Code of Ukraine 
into English.

The last term, diyaty pid vplyvom pomylky, is provided for in Article 229 of the 
Civil Code of Ukraine defi ned as performing legal acts because of fraud. If one 
of the parties to a transaction intentionally misleads the other party as to the cir-
cumstances of signifi cant importance, such a transaction shall be declared invalid 
by a court44. The term, however, does not appear in the available translation of the 
Civil Code of Ukraine into English.

Findings

To conclude, fi rst of all, it must be stated that the research above constitutes 
a case study and is defi nitely to be continued to encompass around fi fty German 
criminal law terms and their English equivalents published to date. However, on 
the basis of the above discussion it may provisionally be presumed that the pub-
lished typology of translation methods used in the translation of incongruent Polish 
and English civil law terms encompasses translation methods applied when trans-
lating criminal law terms into English as the equivalents under analysis have been 
formed as a result of the application of as many as four out of eleven methods of 
the typology. As many as two functional equivalents have appeared (duress, imped-
iments to marriage). The equivalent matrimonial property has been formed with the 
application of the hypernym translation method while the equivalent annulment of 
marriage – a hypernym method. Moreover, there has been one case of the appli-
cation of a calque, exemplifi ed by parental custody being the suggested equivalent 
for Elterliche Sorge. Moreover, for one German term a new functional equivalent 
has been proposed in this paper, i. e. parental responsibility.

With regard to the translation of the terms under analysis from Ukrainian into 
English two diff erent methods have been employed. It should be underlined that 
the two methods applied do appear in the classifi cation of methods presented 
in the theoretical part of the paper. Due to the incomplete translation into English 
of the text of the Civil Code of Ukraine available, the determination of more meth-
ods turned out to be unsuccessful. The research shall be developed provided that 
the full translation has been made available.

43 Family Code of Ukraine, Article 37, zakon.rada.gov.ua, [12.03.2022].
44 Civil Code of Ukraine, Article 229, zakon.rada.gov.ua, [12.03.2022].



INCONGRUITY OF CIVIL LAW TERMS UNDER GERMAN... 55

BIBLIOGRAPHY

Black J., Bridge J., Bond T., Grewcock P., Gribbin M., Reardon M., A Practical Approach 
to Family Law, Oxford 2015.

Conceptual dictionaries for translation in the fi eld of law [in:] „International Journal of 
Lexicography” no. 2/4, 1989, p. 277–293.

Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej [in:] „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych”, no. 26, 1986, s. 111–131.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.
Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2008.
Kizińska A., Polskie i angielskie terminy nieprzystające. Prawo rodzinne i spadkowe, 

Warszawa 2018.
Morawski L., O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz o niektórych jego zastosowaniach 

[in:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, no. 1, 1980, s. 185–204.
Pigeon L.-P., La rédaction bilingue des lois fédérales [in:] „Revue générale de dront”, 

vol. 13, 1982, p. 177–186.
Reiss K., Vermeer H., Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Tübingen 1984.
Sager J. C., Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam 1990.
Šarčević S., New Approach to Legal Translation, The Hague 2000.

Legal acts:

Bürgerliches Gesetzbuch
Civil Code of Ukraine
Family Code of Ukraine
Wills Act 1837

Websites:

CIS.legislatio.com (accessed 22 March 2022)
juraforum.de (accessed 24 February 2022)
legislation.gov.uk (accessed January 10, 2022)
sketchengine.eu (accessed December 10, 2021)
staatslexikon-online.de (accessed 20 February 2022)
ugcc.ua (accessed 22 March 2022)
www.duden.de (accessed 20 February 2022)
www.encyclopedia-titanica.com (accessed 22 March 2022)
www.gov.uk (accessed 28 February 2022)
www.scheidung.de (accessed 22 February 2022)
zakon.rada.gov.ua (accessed 22 March 2022)

Dictionaries:

Dictionary of Law, 2018
Jowitt’s Dictionary of English Law 4th edition, 2015



ANNA KIZIŃSKA56

Merriam-Webster Dictionary of Law, 2016
Osborn’s Concise Law Dictionary, 2013 
Words and Phrases Legally Defi ned, 2007

Anna Kizińska – doktor nauk humanistycznych, magister prawa; Katedra Ukrainistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

Zgłoszenie artykułu: 29 stycznia 2022
Przyjęcie artykułu do druku: 14 czerwca 2022



Жанна КОЛОЇЗ (Zhanna KOLOIZ)
Криворізький державний педагогічний університет
Kryvyi Rih State Pedagogical University 
ORCID 0000-0003-3670-2760
koloiz.zv@gmail.com

Від „політичного гасла” 
до „політичного слогану”: 
лінгвістична інтерпретація понять
From „political haslo” to „political slogan”: linguistic 
interpretation of the concepts

The article is devoted to problem questions related to the young interdisciplinary fi eld 
which received the status of political linguistics. The author describes the main directions of 
exploration and achievement of the scientifi c fi eld and demonstrates a variety of approaches 
to the study of the phenomenon, at the same time manifesting the lack of its full scientifi c 
refl ection in the linguistic area, as well as the instability of the terminological apparatus. 
The author emphasizes the classifi cation features of genres of political text and problem 
moments of these genres naming. The discussion is opened around defi nition, qualifi ca-
tion, classifi cation etc. of the genre called mostly a slogan. The research generalizes the 
foreign and Ukrainian scholars’ work on the basis of the defi nition of such concepts as 
„haslo” („watchword”), „exhortation”, „motto”, „slogan” and, accordingly, „political haslo” 
(„political watchword”), „political exhortation”, „political motto”, „political slogan”. The 
author proves that the term „political haslo” belongs to the original concepts of Ukrainian 
political linguistics. Examples of this small genre are diff erentiated on the basis of: 1) politi-
cal haslo; 2) political haslo-exhortation; 3) political haslo-motto. The concept of „political 
slogan” is considered as a tribute to trend, as a result of globalization processes and close 
ties of commercial / political advertising. Any „political slogan” can be called a political 
haslo, but not every political haslo receives the status of slogan, because not every political 
slogan, as it was, contains unique advertising political proposal and does not always equally 
refl ect the content of a political campaign, political brand, political „product” or „service”.

Key words: political communication, terminological name, political haslo, political 
properly haslo, political haslo-exhortation, political haslo-motto, political slogan

У статті окреслено основні вектори дослідження й наукові здобутки політичної 
лінгвістики, які, демонструючи розмаїття підходів до вивчення відповідного феномену, 
оприявнюють і неусталеність термінологічного апарату. Наголошено на особливостях 
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виокремлення жанрів політичного тексту загалом і проблемних моментах у наймену-
ванні цих жанрів зокрема. Розгорнуто дискусію, пов’язану з дефініцією, кваліфікацією, 
класифікацією і т. ін. жанру, іменованого здебільшого слоганом. Узагальнено напрацю-
вання зарубіжних і вітчизняних науковців стосовно дефініції таких понять, як „гасло” 
(„лозунг”), „заклик”, „девіз”, „слоган” і, відповідно, „політичне гасло”, „політичний 
заклик”, „політичний девіз”, „політичний слоган”. До вихідних понять української 
політичної лінгвістики уналежнено терміноназву „політичне гасло”. Зразки відповід-
ного малого жанру диференційовано на: 1) політичні власне гасла; 2) політичні гас-
ла-заклики; 3) політичні гасла-девізи.

Поняття „політичний слоган” розглянуто як данину моді, як результат глобаліза-
ційних процесів і тісних зв’язків комерційної / політичної рекламної діяльності. Будь-
який політичний слоган можна назвати політичним гаслом, але не кожне політичне 
гасло отримує статус політичного слогану, оскільки не кожен, так би мовити, слоган 
містить унікальну рекламну політичну пропозицію, не завжди рівноцінно відображає 
зміст політичної кампанії, політичного бренду, політичного „товару” чи „послуги”. 

Ключові слова: політична комунікація, термінологічна назва, політичне гасло, полі-
тичне власне гасло, політичне гасло-заклик, політичне гасло-девіз, політичний слоган

Дослідження у сфері політичної лінгвістики як міждисциплінарної царини 
фундаментального й прикладного мовознавства, що об’єктивувала та типізу-
вала наукові здобутки політології, соціології, психології й лінгвістики, упродовж 
останніх десятиліть масштабувалися1. Представників різних наукових спіль-
нот цікавлять проблеми політичної комунікації загалом і провідні параметри 
політичної комунікації зокрема, її стратегії й тактики, мовні способи, засоби 
і прийоми боротьби за політичну владу, типологія й прагматика, категоризація, 
поняттєвий апарат і т. ін.2 Оперуючи ключовими поняттями на зразок „полі-
тична комунікація”, „політичний дискурс”, „політична мова”, „мова політики”, 
„політичне мовлення” і т. ін., науковці (Ю. Бабій, О. Билінська, О. Гайкова, 
Д. Добровольська, Л. Завальська, О. Зернецька, К. Кисельов, Т. Ковальова, 
Н. Кондратенко, С. Кривенко, Н. Кутуза, О. Морозова, О. Паршина, Л. Славова, 
Л. Стрій, І. Черепанова, А. Чудинов, Т. Чернишова, О. Шейгал та ін.), з одного 
боку, демонструють розмаїття підходів до вивчення відповідного феномену, 
з іншого, – оприявнюють відсутність його повної наукової рефлексії в лінгві-
стичному просторі і як результат – неусталеність термінологічної практики.

Попри те, що „за часів незалежності української держави політтехнології, 
зокрема їх мовленнєві різновиди, активно розвиваються, а політична реклама 

1 Н. Кондратенко, Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні 
проблеми [в:] „Мовознавство”, №6, 2016, с. 29–36.

2 Н. Кондратенко, Український політичний дискурс: текстуалізація реальності, Одеса 2007.; 
Л. Нагорна, Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики, 
Київ 2005.; Л. Славова, Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: 
США–Україна, Житомир 2012.; А. Чудинов, Политическая лингвистика, Москва 2021.
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та агітація використовують найпотужніший арсенал засобів, серед яких осо-
бливе місце належить мовним”3, постійну актуалізацію категорійних понять 
у межах тих чи тих наукових розвідок, теорію вітчизняної політичної лінгві-
стики не вважають викінченою. Більше того, ще кілька років тому її кваліфі-
кували як таку, що „перебуває на стадії становлення” (Н. Кондратенко), а до 
фундаментальних уналежнювали не лише проблему вироблення методології 
дослідження, але й потрактування й упорядкування засадничих понять, унор-
мування термінологічної системи й узаконення / погодження термінологічного 
апарату. Різнобій у термінологічній системі політичної лінгвістики спостері-
гаємо в непоодиноких випадках. Це стосується як використання різних термі-
ноодиниць для позначення одного й того ж поняття, так і різних витлумачень 
одного й того ж терміна, що, цілком закономірно, певним чином розхитує 
теоретичне підґрунтя наукової царини, а подекуди й унеможливлює адекватне 
дослідження мовленнєвої діяльності, зорієнтованої на пропаганду політичних 
ідей, емоційний вплив на адресата й спонукання його до прийняття відповід-
ного рішення і т. ін.

Твердження про те, що в межах політичної лінгвістики варто акцентувати 
на питаннях взаємозв’язків мови / мовлення й мислення у проєкції на суб’єктів 
політичної комунікативної діяльності, не викликає принципових заперечень. 
Звідси, відповідно, як і будь-яка комунікативна діяльність, політична передба-
чає сукупність певних актів, які регулюють адресантно-адресатну взаємодію, 
зокрема й через один із найпоширеніших каналів зв’язку, іменований політич-
ним текстом. Жанри, структура, семантика та прагматика політичного тексту 
неодноразово ставали об’єктом студіювання як у зарубіжній, так і вітчизняній 
політичній лінгвістиці, однак донині містять чимало дискусійних моментів. Так, 
скажімо, залежно від того, на яке сприйняття (слухове / зорове) розрахований 
політичний текст, диференціюють його усні / писемні жанри; відповідно до 
обсягу представленої інформації – малі / середні / великі4; залежно від стадії 
виникнення – первинні / вторинні; відповідно до основних інтенцій – риту-
альні / орієнтаційні / агональні5 тощо. Запропоновані жанрові типології здебіль-
шого отримують подальшу класифікацію, як-от, наприклад: 1) до ритуальних, 
або епідейктичних, жанрів, „у яких домінує фатика інтеграції”, уналежнено 
інавгураційну промову, ювілейну промову, традиційне радіомовлення; 2) з-по-
між орієнтаційних жанрів, які „являють собою тексти інформаційно-прескрип-
тивного характеру”, виокремлено партійну програму, конституцію, звернення 
президента, звітну доповідь, указ, домовленість; 3) до агональних жанрів 

3 Н. Кондратенко, Op. cit., с. 30.
4 А. Чудинов, Дискурсивные характеристики политической коммуникации [в:] „Политиче-

ская лингвистика”, №6 (40), 2012, с. 54.
5 Е. Шейгал, Семиотика политического дискурса: дис. ... д. филол. наук., Волгоград 2000, 

с. 328.; Е. Шейгал, Власть как концепт и категория дискурса, https://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Polit/Article/scheig_vlast.php, [18.01.2022].



ЖАННА КОЛОЇЗ60

зараховано лозунг, рекламу, передвиборчі дебати, парламентські дебати6. На 
відміну від О. Шейгал, Н. Кондратенко репрезентує значно строкатішу типо-
логію „мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу”, акцентуючи 
на таких основних різновидах: 1) іміджево-презентаційні (слоган, програма, 
біографія); 2) інформативні (повідомлення, заява, інтерв’ю); 3) ритуальні (про-
мова, привітання, подяка, некролог); 4) агітаційні (слоган-заклик, виступ, лис-
тівка); 5) агонально-аргументативні (дебати, ток-шоу)7. Щоправда, і в першому, 
і в другому разі впадає в око відсутність єдиного класифікаційного критерію: 
вочевидь, унормуванню жанрових різновидів „перешкоджає” їх синкретичність 
і поліфункційність, оскільки будь-який жанр політичного тексту, запрограмова-
ний на реалізацію певного задуму, є інструментом продукування іміджу чи то 
окремого політика, чи то певної політичної сили. Програма, біографія, інтерв’ю, 
промова, виступ, ток-шоу і т. ін., інформуючи, мають на меті вплинути на фор-
мування громадської думки про того або того політичного діяча чи політичної 
партії, створити позитивний їх образ, переконати в серйозності своїх намірів 
(зазвичай презентують претендента як такого, що вдумливо й розважливо ста-
виться до життя, справ і т. ін. і не здатний до легковажності), спонукати суб’єк-
тів політичної комунікації до „правильного” вибору, дій, учинків. Окрім того, 
так звана агональність (змагальність) характеризує не лише дебати чи ток-шоу, 
але й інші (іміджево-презентаційні, інформативні, ритуальні, агітаційні) зразки. 
Виваженішого осмислення, як нам видається, потребує термінологічне словос-
получення агональний (агонально-аргументативний) жанр, зокрема перший 
його компонент, який є похідним від слова агон (грец. agōn < ago – веду), що 
первісно означало „словесне змагання між дійовими особами в давньогрецьких 
комедіях, під час якого виявляється ідейна проблематика твору”8. Відповідно 
до чинних дериваційних норм в українськомовний науковий обіг мав би бути 
введений прикметник агонний (агон+н-ий ← агон; пор.: категорій+н-ий ← 
категорія, а не категоріальний).

Дискусійні моменти стосуються термінопозначень як сукупних (об’єдна-
них), так і спеціальних (окремішніх) різновидів жанрів політичних текстів. 
Опрацювання наукової літератури дає змогу оприявнити проблему, пов’язану 
з дефініцією, кваліфікацією, класифікацією і т. ін. жанру, іменованого здебіль-
шого слоганом. На порядку денному з’являються запитання: Що таке „полі-
тичний слоган”? Чому активізувалося поняття „політичний слоган” і як воно 
співвідноситься з поняттями „політичне гасло”, „політичний лозунг”, „полі-
тичний девіз” і т. ін? Якими категорійними ознаками характеризуються? Яке 
місце й у якій типології посідають?

6 Ibidem, с. 330.
7 Н. Кондратенко, Типологія мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу 

[в:] „Studia philologica”, №9, 2017, с. 18–22.; Е. Алешина, Жанровая градация политического 
дискурса [в:] „Российский гуманитарный журнал”, т. 5, №3, 2016, с. 293–301.

8 Словник іншомовних слів, за ред. Л. Пустовіт, Київ 2000, с. 26.
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Мета запропонованої наукової праці – інтерпретація й упорядкування від-
повідної термінології з урахуванням теоретичних і практичних здобутків як 
зарубіжної, так і вітчизняної політичної лінгвістики; установлення інтеграль-
них і диференційних ознак актуалізованих терміноназв.

Як свідчать спеціальні довідкові джерела, лексема гасло з’явилася в україн-
ському просторі ще у XVII столітті як запозичення з польської мови зі значен-
ням „умовне слово, пароль, девіз, засада”9 (hasło – 1) „zwięźle sformułowana 
myśl przewodnia, idea”; 2) „sygnał do działania”; 3) „umówiony wyraz lub znak 
rozpoznawczy znany tylko wtajemniczonym”; 4) „wyraz lub wyrażenie opisywane 
w słowniku, encyklopedii lub katalogu; też: opis takiego wyrazu lub wyrażenia”; 
5) „kod zabezpieczający, którego poprawne wprowadzenie uruchamia urządzenie 
lub program”10), яку в сучасній українській літературній мові використовують 
для найменування таких денотатів: „1) висловлена у стислій формі ідея, полі-
тична вимога, завдання; заклик; плакат із таким закликом; провідний прин-
цип; 2) умовний знак для дії; попередження, сигнал”11. Через „сигнал”, „знак”, 
„пароль”, „лозунг” витлумачували лексему М. Грушевський12, І. Огієнко13, 
причому слово лозунг репрезентовано як російськомовний відповідник, запо-
зичений із німецької мови (Losung), що згодом через російське посередництво 
потрапив і до лексичної системи української мови (пор.: сучасні лексикогра-
фічні праці реєстрове слово лозунг супроводжують таким тлумаченням – „те 
саме, що гасло”14). Так історично склалося, що в українськомовному просторі 
віддавали перевагу й послуговувалися здебільшого лексемою гасло, у росій-
ськомовному – лексемою лозунг („заклик, який у короткій формі виражає 
провідну ідею, завдання або політичну вимогу; плакат із таким закликом”15). 
Обмеження сфери використання відповідних „сигнальних знаків” суспільно- 
політичними рубежами (пор. також: „гасло – форма політичної пропаганди, 
що коротко й яскраво відбиває провідну ідею того чи іншого суспільного руху, 
тої чи іншої політичної партії чи групи”16) сприяло тому, що слово гасло отри-
мало атрибутивний поширювач політичне (партійне), а згодом термінологічне 
словосполучення на зразок політичне гасло (рос. политический лозунг) закрі-
пилося в науковому обігові.

9 Етимологічний словник української мови, за ред. О. Мельничука, Київ 1982, т. 1, с. 480.
10 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/haslo;2464069.html, [15.01.2022].
11 Великий тлумачний словник сучасної української мови, за ред. В. Бусела, Київ–Ірпінь 

2009, с. 224.
12 Б. Грінченко, Словарь української мови, Київ 1996, т. 1, с. 276.
13 І. Огієнко, Етимологічно-семантичний словник української мови, Вінніпег 1979, т. 1, с. 276.
14 В. Бусел, Op. cit., с. 628.
15 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С. Кузнецова, Санкт-Петербург 

2000, с. 504; И. Тортунова, Жанрово-стилистический портрет современного политического 
лозунга [в:] „Научный диалог”, №9 (45), 2015, с. 100–111.

16 Є. Онацький, Українська мала енциклопедія, Буенос-Айрес 1958, т. 2, с. 230.
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Політичне гасло витлумачують як „короткий концентрований вислів провідної 
ідеї, стратегічного або тактичного завдання, злободенної політичної вимоги, осно-
воположного політичного принципу певної політичної сили, звернений до кон-
кретного суб’єкта задля здобуття його підтримки”17. Таке потрактування з різним 
ступенем модифікації наявне як у вітчизняних, так і зарубіжних наукових доробках 
(Я.-М. Беккер, Є. Бральчик, Х. Вальтер, І. Вдовичин, Л. Єніна, К. Кисельов, 
І. Кіянка, Ю. Левін, Д. Ольшанський, І. Тортунова, Л. Угрин, У. Фікс, А. Чудинов, 
О. Шейгал, Г. Шипунов, С. Шулежкова та ін.). Подекуди в дефініціях актуа-
лізовані такі категорії, як, наприклад, ідейність, партійність, афористичність, 
темпоральність і т. ін.

Причому, зауважимо, у сучасному українськомовному (і не тільки!) полі-
тичному дискурсі мирно співіснують поняття на зразок „політичне гасло”, 
„політичний лозунг”, „політичний заклик”, „політичний девіз”. Зазвичай від-
повідними термінами оперують як синонімічними, покликаючись, скажімо, на 
етимологію слова „гасло”. Стрижневі компоненти термінологічних словосполу-
чень попри семантичні точки дотику, мають і певні відмінні не лише значення, 
а й семантичні елементи (семи), що дає підстави говорити про те, що вони не 
є абсолютно тотожними. Пор.: заклик – 1) прохання, запрошення прийти, при-
їхати, з’явитися куди-небудь; звук, вигук, що кличе, закликає; 2) звертання до 
певної групи людей, у якому у стислій формі висловлено провідну ідею часу, 
політичну вимогу, завдання; відозва, гасло18; девіз – 1) стисле формулювання 
провідної ідеї, програми дій; 2) короткий вислів або слово, що є псевдонімом 
автора якоїсь роботи, проєкту або твору, що розглядається на закритому кон-
курсі; 3) короткий символічний напис на гербі, щиті і т. ін.19 Словами заклик 
і девіз, об’єктивуючи, відповідно, друге і перше значення, можна послуго-
вуватися як синонімічними до слова гасло. Спільними, або інтегральними, 
семами для аналізованих слів є такі: 1) вислів / висловлення; 2) лаконічність, 
небагатослівність; 3) провідна ідея. Будь-яке гасло (заклик, девіз) характеризу-
ється стислістю, зрозумілістю, виразністю, конкретністю, чіткістю. Наприклад: 
Революція Богдана Хмельницького відбулася під гаслом (закликом, девізом) „За 
віру православну, за вольности козацькі!”; Французька революція – під гас-
лом (закликом, девізом) „Воля, рівність, братерство”; Революція 1917 року – 
під гаслом (закликом, девізом) „Землю – селянам, фабрики – робітникам” 
(„Грабуй награбоване”); установлення диктатури комуністичної партії – під 
гаслом (закликом, девізом) „Уся влада радам” тощо.

За такого підходу очевидною є синонімічна відповідність термінологічних 
словосполучення політичне гасло, політичний заклик, політичний девіз, що, 
своєю чергою, зазвичай актуалізують ще й додаткові семи, як-от: 1) політичний;

17 Сучасна політична лексика, за ред. Н. Хоми, Львів 2015, с. 129.
18 В. Бусел, Op. cit., с. 395
19 Ibidem, с. 278.
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2) партійний; 3) стратегія; 4) тактика; 5) програма дій і т. ін. У широкому потрак-
туванні політичне гасло (заклик, девіз) кваліфікують як специфічний мовлен-
нєвий засіб впливу на свідомість конкретного адресата задля досягнення мети 
й завдань, що їх ставлять ті чи ті суспільні класи, політичні сили в боротьбі за 
свої інтереси в певний період життєдіяльності. Саме темпоральна обмеженість 
політичного гасла, згідно з позицією деяких науковців (О. Панфілов та ін.), 
є тією диференційною ознакою яка унеможливлює його ототожнення з політич-
ним девізом: політичне гасло має „тимчасове прагматичне і ситуативне застосу-
вання” (О. Волинська). Пор.: політичний девіз – „стислий образний вислів, який 
передає особливе незмінне життєве кредо девізовласника”20. На нашу думку, 
поняття політичне гасло, політичний заклик, політичний девіз варто розглядати 
як такі, що, з одного боку, функціонують як синонімічні, з іншого, – співвід-
носяться як загальне і часткові, які перебувають у гіпонімічних відношеннях, 
ґрунтованих на родо-видових зв’язках, що передбачають уналежнення обсягу 
одного поняття до обсягу іншого. Загальним у такому разі виступатиме термі-
нонайменування політичне гасло, з-поміж яких виокремлюємо:

1) політичні власне гасла;
2) політичні гасла-заклики;
3) політичні гасла-девізи.
Політичне гасло витлумачуємо як стислу, висловлену коротко, без будь-яких 

деталей, тезу, що характеризується афористичністю, становить смислову й інто-
наційну єдність, об’єктивує основні принципи світогляду, переконань (чи то 
псевдопереконань) певного суспільно-політичного об’єднання, яке за допомогою 
вербальних засобів прагне досягти мети, спільної для всіх його представників, 
через отримання та здійснення політичної влади, право керувати державою, 
політичне панування і т. ін. Наприклад: Ми йдемо на вибори, щоб виконувати 
вашу волю („Воля”); Нові обличчя – реальні справи („Нові обличчя”); Досвід. 
Стабільність. Професіоналізм („Наш край”); У єдності – сила („Самопоміч”); 
Беремо владу в свої руки („Голос”); Об’єднані заради миру („Опозиційна плат-
форма „За життя”); Захистимо європейське майбутнє України! („Європейська 
солідарність”); Треба діяти! („Батьківщина”); Змінимо Раду – змінимо Україну 
(„Голос”); Ми йдемо перемагати! („Сила і честь”); Розпочали БУДУВАТИ про-
довжимо! („Українська стратегія”); Захистимо Україну („Радикальна партія”); 
Україна – понад усе! („Свобода”) тощо. Проілюстровані зразки концентру-
ють основоположні політичні принципи, плани, наміри, задуми того чи того 
політичного угрупування, які воно оприлюднює переважно під час виборчих 
процесів різного рівня і статусу задля того, аби, послуговуючись малоформат-
ним жанром, продемонструвати власні пріоритетні завдання, подекуди страте-
гії (формувати настанову на тривалу перспективу) і тактики (орієнтувати на 
певну ситуацію). Такі політичні гасла є специфічним короткочасним (на період 

20 Н. Хома, Op. cit., с. 184.
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виборів) засобом маніпуляції людською свідомістю, здатні викликати позитивні 
емоції, імітуючи зовнішню привабливість об’єкта, який розраховує на принаду 
й підтримку своїх симпатиків. Саме їх, на нашу думку, і варто кваліфікувати 
як власне гасла.

Політичне власне гасло – це так званий конспективний (короткий, із викла-
дом найважливішого змісту), однотезовий проєкт, у якому представлено осно-
вне положення, яким „обіцяє” керуватися у своїй діяльності політична партія, 
організація чи окремий політичний, державний, суспільний діяч. Наприклад: 
Розвиток краю – наша робота! („Наш край”); Європейська якість життя 
(„Аграрна партія”); Ваша довіра – наша гарантія змін („Партія Честі”); Розум. 
Воля. Результат („УКРОП”); Змусимо владу працювати чесно („Народний кон-
троль”); Вірний щит своєї нації („Свобода”); Гроші і владу в громаду („Партія 
простих людей”); Справедливі зарплати та пенсії („Батьківщина”); Розженемо 
прокурорів і суддів! („Радикальна партія”); Мир! Стабільність! Відповідальність! 
Турбота! („Опозиційна платформа „За життя”) тощо. Згідно з оцінкою експертів 
не всі політичні гасла є успішними, більшість із них – це „безбарвний спіч”, 
що унеможливлює адекватне сприйняття „закодованої програми дій”, її усві-
домлення і схвалення (наприклад, Час єднатися („Блок Петра Порошенка”); 
Україна переможе („Батьківщина”); Молоді та небайдужі („УКРОП”); Надійна 
команда! („Громадянська позиція”). Подібні меседжі (завуальовані сигнали) не 
мають яскраво виявлених рис, нічим не примітні, не привабливі, позбавлені 
виразності й оригінальності, не містять прив’язки до конкретної особи чи полі-
тичної сили. Це певною мірою стосується також і тих зразків, у яких наявні 
спеціальні маркери: Солідарна команда для конкретних дій („Солідарність”); 
Команда Честі – команда дій („Партія Честі”); Сильна команда для складних 
часів („Народний фронт”); Обираємо прем’єра („Народний фронт”); Заборонимо 
продаж землі („Радикальна партія”); Не буде змін у Києві – не буде їх і в кра-
їні („УКРОП”); Порядок. Справедливість. Батьківщина („Батьківщина”) тощо.

Політичне гасло-заклик – це гранично стислий (лапідарний) вислів, адресо-
ваний суб’єктам політичної комунікації, іменованим виборцями, який в імпера-
тивній (наказовій) формі закликає їх до виконання якогось важливого завдання, 
спонукає до певних дій, учинків, поведінки і т. ін. Наприклад: Обирай НАТО 
і ЄС!; Приєднуйся до Петра Порошенка та „Європейської Солідарності”!; 
Скажи YES за ЄС! („Європейська солідарність”); Обирай свідомо! („Самопоміч”); 
Приєднуйся до Відродження країни! („Відродження”); Приєднуйся! („УКРОП”); 
Довіряй ділам! („Опозиційний блок”); Візьми і зроби! („Самопоміч”); Єднаймося 
заради України! („Патріотична партія України”); Відновимо мир! („Опозиційний 
блок”); Відновимо справедливість разом! („Партія рішучих людей”); Зробимо їх 
знову! („Слуга народу”); Зробимо їх разом! („Слуга народу”) тощо. Політичні 
гасла-заклики зазвичай являють собою односкладні узагальнено-особові окличні 
конструкції, у яких головний член виражений чи то другою особою однини 
(обирай, приєднуйся, скажи, довіряй, візьми, зроби) чи то першою особою 
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множини (єднаймося, відновимо, зробимо). Такі гасла здебільшого не мають 
виразного ідейно-політичного забарвлення, чітко окресленої програми дій 
тієї чи тієї політичної сили. Без відповідної паспортизації адресанта відпо-
відного висловлення ідентифікувати досить складно. Окрім того, до політич-
них гасел-закликів уналежнюємо й ті, які актуалізуються в політичній кому-
нікації періодично під час тих чи тих виборчих процесів, наприклад: Не будь 
байдужим! Прийди на вибори! Зроби свій вибір!; Прийди на вибори – зроби 
свій вибір!; 31 березня – вибори Президента України! Прийди і зроби свій сві-
домий вибір!; 25 жовтня – Голосуй за своїх! тощо. Вони сприймаються і як 
своєрідна політична вимога, побажання чи то прохання, висловлені так, що 
не припускають заперечень, бо, так би мовити, нагадують про громадянський 
обов’язок, про те, чого беззастережно варто дотримуватися, що треба безвідмовно 
виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління.

Політичне гасло-девіз – це лаконічний, виразний, колоритний вислів, що 
актуалізує тверду, міцно усталену думку, яка виступає лейтмотивом практич-
ної діяльності тієї чи тієї суспільно-політичної сили, визначає основні ідейні 
вектори, суспільно-політичну платформу і т. ін., якою керується певна органі-
зація. Наприклад: Гарант злагоди і поступу нова Україна – політичне кредо, 
виголошене політичною силою під час виборів першого Президента України 
Л. Кравчука; Єдина країна. Единая страна!, а згодом Армія, мова, віра! – 
політичні гасла-девізи передвиборчої кампанії п’ятого Президента України 
П. Порошенка (пор.: Армія, мова і віра – це не гасло. Це формула сучасної 
української ідентичності. Армія боронить нашу землю. Мова боронить наше 
серце. Церква боронить нашу душу (зі звернення до депутатів Верховної Ради 
20 січня 2018 року); Україна – це ти! – політичне кредо партії „Слуга народу”; 
Твій голос здатен – лейтмотив виборчої кампанії партії „Голос”; Партій 
багато – „Батьківщина” одна! – політичне кредо партії „Батьківщина”; Нам 
тут жити! („Радикальна партія”); Від активного громадянина – до держа-
ви-лідера! („Громадянська позиція”); До надії на розквіт – через наведення 
порядку! („Сила і честь”) тощо. Деякі з гасел мультиплікуються в регіональних 
зрізах, як-от: Кривий Ріг – це ти!; Київ – це ти!; Харків – це ти! і т. ін.; моди-
фікують форму в напрямку до розширення через фокусування на конкретній 
проблемі регіонального чи загальнонаціонального масштабу: Твій голос здатен 
зупинити поліцейське свавілля!

На відміну від власне гасел політичні гасла-девізи довгочасніші, являють 
собою не лише своєрідні „запчастини агітаційного агрегату”, але й здатні 
обслуговувати злободенну суспільно-політичну діяльність. Яскравим прикла-
дом можуть слугувати політично-патріотичні гасла-девізи Слава нації – смерть 
ворогам!; Слава Україні! Героям слава!; Одна-єдина соборна Україна! тощо. 
Пор. також: Свободу не спинити; Схід і Захід разом!; Закон один для всіх! Ні – 
брехні! (гасла акції непокори під час Помаранчевої революції), які виконували 
передовсім ціннісно-орієнтовану функцію.
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Варто, очевидно, говорити й про те, що більшість із політичних гасел не 
є оригінальними в буквальному витлумаченні цього слова: доволі часто натра-
пляємо на плагіат, подекуди невдалі копії оригіналу, десь-не-десь – на тран-
сформовані зразки, як-от: 1) Народу – справедливість, бандитам – тюрми 
(В. Чорновіл); Бандитам тюрми! (В. Ющенко); Мародерам – тюрми! Людям – 
добробут! Країні – порядок! (А. Гриценко); Прийде весна – будемо саджати 
(В. Зеленський); 2) Україна починається з тебе! (В. Чорновіл); Україна почина-
ється з корови (О. Ляшко); Україна починається з рідного краю („Наш край”); 
Україна – це ти! (В. Зеленський); Ми – Україна (П. Порошенко). У такому 
разі виникає запитання: чи можна вважати такі політичні гасла брендовими 
і чи відокремлюють вони конкретного політика, конкретну політичну силу із 
загального ряду всіх учасників політичного процесу? З огляду на те, що такі 
вислови легко запам’ятаються, вони, безумовно, поповнять когнітивну базу 
носія мови, однак, цілком імовірно, що він не зможе безпроблемно ідентифі-
кувати конкретного політика (політичну силу) як „свого” („свою”) без викори-
стання додаткових прийомів і засобів. Задля закріплення в масовій свідомості 
позитивного іміджу кандидата (партії) необхідне, так би мовити, розкручу-
вання, підґрунтям якого є нагадування – постійна підтримка на слуху й у полі 
зору імені певного кандидата чи відповідної політичної сили, у зв’язку з чим 
одночасно „експлуатують” як вербальні, так і невербальні засоби. Лаконічні за 
формою, проте інформаційно й емоційно наснажені „ударні” фрази („короткі 
символічні написи”) з’являються на „політичних щитах”, які стають опорою, 
оплотом, прикриттям, захистом від супротивників, на нашвидкуруч сконстру-
йованих „політичних плакатах”, покликаних засвідчити диференційні ознаки 
між політичними платформами кандидатів / партій. Наприклад:

  

Відповідна символіка робить політичну силу впізнаваною, лаконічна структура 
зорієнтована на легкість запам’ятовування, концентрований вияв ідейної спря-
мованості. Щоправда, стосовно унікальності, естетичності, позитивності і т. ін. 
можна й посперечатися. Політичні ідеї конденсуються у прості (подекуди примі-
тивні) вислови, що сприймаються як певні постулати, незаперечні істини, які не 
потребують доказів, а слугують своєрідною рекламою кандидата / політичної сили, 
популяризують його як „товар”, що має привернути увагу споживачів, спонукати 
їх зробити правильний вибір на користь запропонованого політичного об’єкта, 
викликати в нього бажання „заплатити” своїм „голосом” за обіцяні послуги.
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Так званий економічний підхід до потрактування сутності відповідного явища 
спричинив появу в науковому обігові ще одного термінологічного словосполу-
чення, яке поступово заступає політичне гасло, відсуває його на задній план. 
Ідеться про політичний слоган (О. Билінська, А. Ковалевська, Н. Кондратенко, 
Н. Кутуза, І. Тортунова, О. Щепка та ін.), з’яву якого спровокували глобаліза-
ційні процеси загалом та мовна глобалізація зокрема.

Лексема слоган зафіксована у спеціальних українськомовних працях лише 
на початку ХХІ століття (слоган – 1) гасло, девіз; 2) рекламна формула (фраза 
для реклами товару, що впадає в очі, добре запам’ятовується)).21 Є запозичен-
ням з англійської мови, має глибоке етимологічне коріння („бойовий заклик”)22. 
Упродовж тривалого часу словом послуговувалися винятково у сфері комерцій-
ної рекламної діяльності і лише згодом воно „емігрувало” до царини політичної 
комунікації, інакше кажучи, у сферу політичної реклами, що дало підстави дифе-
ренціювати поняття „рекламний слоган” / „політичний слоган”. І перше, і друге 
зазвичай кваліфікують як стисле висловлення концептуального характеру, що 
містить унікальну рекламну (комерційну або політичну) пропозицію. Науковці 
наголошують на тому, що деякі комерційні рекламні слогани можуть бути ціл-
ком придатними до використання в політичній агітації або навпаки (напри-
клад, Вибирай серцем!), а тому отримують статус „абсолютно беззмістовних”23.

Розбудова теорії політичної лінгвістики частково модифікувала, конкретизу-
вала значення терміна політичний слоган (вислів, який стисло й афористично 
передає основну ідею програми партії24, лаконічна містка фраза, що виражає 
головну ідею політичної комунікації, об’єднує акції політичної кампанії єдиним 
смислом25; „специфічний емоційно забарвлений елемент політичної комунікації 
у вигляді коротких фраз, які поєднують усі її компоненти – вербальні, невер-
бальні, графічні, колірні, звукові тощо”26), подекуди поставила його в опози-
цію до терміноназви „політичне гасло” (Н. Бєлоусова, А. Чудинов), наприклад, 
комуністичне гасло (лозунг) / ліберальний слоган 27 залежно від ідеологічного 
навантаження.

На нашу думку, протиставлення політичне гасло / політичний слоган має не 
лише ідеологічне підґрунтя, оскільки не всі вислови, уналежнені до політичних 
слоганів, містять „унікальну рекламну (політичну – Ж. К.) пропозицію”28, не 

21 В. Бусел, Op. cit., с. 1345.
22 Х. Вальтер, Лозунг как речевой жанр публицистического дискурса [в:] „Медиалингви-

стика”, №3 (13), 2016, с. 35.
23 Ibidem, с. 36.
24 Н. Кондратенко, Op. cit., c. 55.
25 И. Тортунова, Op. cit., с. 103.
26 Н. Хома, Op. cit., с. 266.
27 А. Чудинов, Op. cit., с. 39.
28 О. Билінська, Політичний слоган в аспекті лінгвістичної генології: типологічні особливості 

[в:] „Записки з українського мовознавства”, за ред. Т. Ковалевської, №23, Одеса 2016, с. 189.
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завжди рівноцінно відображають зміст політичної кампанії, політичного бренду, 
політичного „товару” чи „послуги”. Тим паче, суперечливим вважаємо твер-
дження, що всі політичні слогани „виражають ідеологічну позицію політика чи 
політичної сили”29. Наприклад: 1) Виборчий кодекс ухвалено!; 2) Вмикайтеся!; 
3) Встигни змінити місце голосування! 4) Жоден олігарх не зможе володіти ЗМІ. 
Прощавай, Медведчук!; 5) Ніяких реваншів не буде. Не треба нікого лякати.
Ми їх не допустимо!; 6) Ніхто не починає телемости з ворогом. З тими, чиї 
танки стоять у нашій незалежній державі! тощо. Такі вислови є поліпози-
ційними, репрезентують ідеологічну позицію політика / партії завуальовано, 
під ними може „підписатися” будь-яка політична сила. Пересічному вибор-
цеві сьогодні, мабуть, важко згадати, що до проілюстрованих „програмних 
положень-обіцянок”, „змагальних закликів” причетні П. Порошенко (1, 2, 3), 
С. Вакарчук (4, 5, 6) і, відповідно, „Європейська солідарність” та „Голос”. Окрім 
того, вислови, які концентрують політичні ідеї крайньої політичної сили, не 
такі вже й лаконічні. Виокремленню із загалу претендентів кандидатам / пар-
тіям допомагають полікодові зразки (тексти), з-поміж яких чільне місце посідає 
політичний плакат, структурним елементом якого є те, що науковці називають 
чи то політичним гаслом, чи то політичним слоганом. Наприклад:

29 Д. Добровольська, Типологічна специфіка рекламних слоганів у перекладацькому аспекті 
(на матеріалі англійської та української мов) [в:] „Лінгвістичні дослідження”, №41, Харків, 
2016, с. 186.
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У такому разі стає очевидним, яка політична сила які політичні ідеї (чи не 
ідеї!) висловлює. А політичні слогани і справді виконують свою рекламну функ-
цію: демонструючи загальні настанови рекламної політичної кампанії, прагнуть 
розкрутити бренд, створити позитивний імідж замовникові. Політична продук-
ція, як і комерційна, має бути унікальною, пропонувати „політичний товар”, 
„політичні послуги” через найкращі якості, акцентувати на його перевагах 
стосовно  конкурентноспроможних „товарів” чи „послуг”. Ідейний вислів сам 
по собі зазвичай залишається важко впізнаваним, а тому задля того, аби пред-
ставники електорату змогли швидко зорієнтуватися, хто є хто, розгледіти „знак 
якості” на пропонованій „політичній продукції”, його рекламують у супроводі 
спеціального „клейма”, логотипу:
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Такі політичні гасла  / слогани вирізняються емоційністю (апелюють пере-
довсім до емоційно-образного мислення), злободенністю (актуалізують імена 
реальних сучасних політиків / блоків / партій, окреслюють реальні актуальні 
суспільно-політичні проблеми, політичні події і т. ін.), максимальною експлі-
цитністю (явно, відкрито демонструють ідейну спрямованість; репрезентують 
те, що є усвідомленим), тематичною однофокусністю (у відповідному форматі 
постулюють зазвичай одну ідею), є аксіологічно маркованими (за таких умов 
адресат безпроблемно може визначити політичну належність претендента). 
Попри те, що максимальна експліцитність унеможливлює імпліцитні смисли, 
іронію, алюзію, натяк і т. ін., сучасні зразки засвідчують порушення відповідної 
норми (див., наприклад, крайній плакат зі слоганом Дістали вже продажні рила 
Кучеренко гострить вила, що відображає політичні ідеї „Радикальної партії”, 
політична кампанія якої відбувалася під девізом Вила напоготові!). Пор. також: 
Кучеренко Кіра не продажна шкіра! і т. ін. Подібні політичні гасла є брендом 
Олега Ляшка, слугують його репутаційним капіталом, маніфестують відмін-
ності й унікальність пропонованого „політичного продукту”.

Диференційною ознакою дефініції політичного гасла / політичного сло-
гану, на нашу думку, є сегмент, пов’язаний із використанням вербальних засо-
бів (у першому разі), як вербальних, так і невербальних засобів (у другому). 
Адже, як справедливо кажуть, „краще один раз побачити, ніж сто разів почути”. 
Досвід свідчить: побачене справляє на адресата більше враження й довше зали-
шається в пам’яті на відміну від того, що він лише почув. Лаконічні вислови, 
розраховані на привернення й утримання уваги аудиторії, на формування пози-
тивного ставлення до політичної сили, кандидати, його програми, ефективніше 
й ефектніше сприймаються на своєрідних „політичних щитах”, якими слугують, 
зокрема, і політичні плакати, засвідчують взаємодію вербальних і невербальних 
засобів, що, власне, і спонукають виборців до певних дій, до електоральних 
преференцій. Задля цього їм треба „показати товар лицем”, тобто з найкращого, 
вигідного боку. А тому в деяких політичних слоганах думка може відсуватися 
на задній план, подаватися як щось менш важливе, ніж, скажімо, національно 
забарвлений невербальний елемент. На передній план „виходять” атрактивність, 
або привабливість (здатність привернути увагу й меморизувати інформацію) 
і фасцинація, або спеціально організований словесний вплив, „розрахований на 
зменшення втрат семантично значущої інформації”30, що стає візитівкою того 
чи того кандидата / політичної сили. Використовувані вербальні й невербальні 
засоби в різних споживачів викликатимуть різні емоції, з якими в подальшому 
вони асоціюватимуть рекламований „політичний продукт”.

Узагальнюючи, зауважимо: для розбудови вітчизняної політичної лінгвістики 
варто зосереджувати увагу на розв’язанні як фундаментальних, так і практич-
них завдань, з-поміж яких виокремлюємо впорядкування засадничих понять, 

30 Х. Вальтер, Op. cit., с. 37.
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унормування термінологічної системи й погодження термінологічного апарату, 
зокрема того, який стосується різних жанрів політичної комунікації.

Терміноназви, використовувані, як правило, для позначення лаконічних 
висловів провідної політичної ідеї, стратегічного чи тактичного завдання і т. ін., 
вирізняються строкатістю („політичне гасло” („політичний лозунг”), „політич-
ний заклик”, „політичний девіз”, „політичний слоган”, незважаючи на те, що 
здебільшого ними послуговуються як синонімічними. До вихідних понять укра-
їнської політичної лінгвістики, цілком очевидно, належить загальний термін 
„політичне гасло”, що дає змогу диференціювати певні різновиди на зразок: 
1) політичне власне гасло; 2) політичне гасло-заклик; 3) політичне гасло-девіз.

З’яву терміноназви „політичний слоган” пов’язуємо з глобалізаційними 
процесами в суспільно-політичному житті загалом та мови зокрема, а також 
із впливом на політичний маркетинг технологій комерційної рекламної діяль-
ності. Будь-який політичний слоган можна назвати політичним гаслом, але не 
кожне політичне гасло отримує статус політичного слогану, оскільки не кожен, 
так би мовити, слоган містить унікальну рекламну політичну пропозицію, не 
завжди рівноцінно відображає зміст політичної кампанії, політичного бренду, 
політичного „товару” чи „послуги”.
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Лінгвоісторіографія української 
лінгвістики ХХІ століття: жанрові 
різновиди репрезентації
Linguistic historiography of the XXI century Ukrainian 
Linguistics: representation genre varieties

The paper discusses the principle of anthropocentrism and nation-centrism in relation 
to the presentation of the theoretical foundations of Ukrainian linguistic historiography, 
based on national traditions and new approaches to the principles of describing the history 
of linguistics. It is signifi cant for reconsidering Ukrainian linguistic philosophy and phi-
losophy of science in general. In modern Ukrainian linguistics, traditional genres of his-
toriography are updated (index, biobibliography, textbook, monographs, scientifi c articles,
etc.) on the history of Ukrainian linguistics in general, research centers and schools in 
particular, descriptions of achievements in certain fi elds of the Ukrainian linguistic studies, 
etc.) and new hybrid genres (metabibliographic manuals, bibliography of individual jour-
nals, textbooks in some scientifi c fi elds, dictionaries of personalities, etc.). In the modern 
scientifi c space the formation and development of critical-respecting discourse as well as 
linguistics of personalities can be observed.

Key words: anthropocentrism, discourse, genre, linguistic historiography, nation-cen-
trism, national research school, philosophy of science

У науковій розвідці актуалізується принцип антропоцентризму та націєцентризму 
у зв’язку з викладом теоретичних засад української лінгвоісторіографії, що базується 
на національній традиції і нових підходах до принципів опису історії мовознавства. 
Зазначене важливо для переосмислення української лінгвофілософії і філософії науки 
загалом. У сучасній українській лінгвістиці актуалізовані традиційні жанри репрезента-
ції історіографії (покажчик, біобібліографія, хрестоматія, монографічні видання, наукові 
статті і под.), присвячені питанням історії розвитку української лінгвістики загалом, 
наукових осередків і шкіл зокрема, опису досягнень в окремих галузях українського 
мовознавства, напрацювань окремих учених та ін.) і нові гібридні жанри (метабібліо-
графічні посібники, бібліографія окремих часописів, хрестоматії за окремими науковими 
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напрямами, словники персоналій та ін.). У сучасному науковому просторі відбувається 
становлення й розвиток критично-шанувального дискурсу, лінгвістики персоналій.

Ключові слова: антропоцентризм, дискурс, жанр, лінгвоісторіографія, націєцен-
тризм, національна наукова школа, філософія науки

„Історична пам’ять є невід’ємним складником національної ідентичності. 
Усвідомлення спільності історичної долі нарівні з мовою і культурними традиціями 
об’єднує індивідуумів, окремі соціальні групи в нації, наділяє її членів почуттям 
духовної спорідненості. Такі колективні уявлення про минуле є соціокультурним 
феноменом колективної та індивідуальної самоідентифікації”

(Ігор Симоненко1)

Сучасна українська лінгвістика, безперечно, орієнтується на власну тради-
цію, а тому основними її принципами поряд з орієнтацією на людину – антро-
поцентризмом – стає націєцентризм. Загальновідомо, що „раціональний під-
хід до мови як об’єкта наукових студій сформувався на теренах Русі-України 
з прийняттям християнства…”2. Цілком закономірно сьогодні простежуємо 
посилену увагу вітчизняних мовознавців до української лінгвоісторіографії, до 
історії українського мовознавства, опису процесів створення та функціювання 
наукових лінгвістичних осередків, становлення мовознавчих напрямів, шкіл. 
Зазначене, як переконані сучасні українські мовознавці, – „ознака української 
гуманітаристики кінця ХХ – початку ХХІ ст.”3.

Уважаємо, що українська лінгвоісторіографія – це важливий напрям сучасного 
українського мовознавства, мета якого – всебічно окреслити історію розвитку 
вітчизняного мовознавства від його початків до сьогодення, ураховуючи фор-
мування й поступ наукових шкіл, осередків, а також з’ясувати внесок окремих 
мовознавців у розвиток української лінгвістики з урахуванням специфіки часу, 
простору, панівної ідеології, провідних наукових парадигм.

Звісно, зі становленням української державності більшої актуальності набуває 
інтерпретація специфіки національної науки, тому мета цієї студії – огляд жанрів 
сучасної лінгвістичної науково-довідкової літератури, що здатні фіксувати лінг-
воісторіографічну інформацію, і демонструвати поступ української лінгвістики 
з урахуванням принципу націєцентризму. Зазначена в цій розвідці проблема – 
фрагмент глобальної проблеми відродження історичної національної пам’яті 
українців, що, безперечно, проєктується й на мовознавство, діяльність лінгвістів.

1 І. Симоненко, Концептуальні засади державної політики пам’яті. Аналітична записка, 
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/konceptualni-zasadi-derzhavnoi-politiki-
-pamyati analitichna, [06.12.2021].

2 Ф. Бацевич, Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси, Київ 2009, с. 6.
3 О. Черемська, Харківська філологічна школа в історії українського мовознавства 20–30-х рр.

ХХ ст.: автореф. канд. … докт. філол. наук, Київ 2021, с. 1; Idem, Становлення і розвиток 
Харківської філологічної школи (ХІХ–перша третина ХХ ст.), Харків 2020.
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Національна лінгвоісторіографія традиційно представлена виробленою 
системою жанрів наукової, довідкової і навчальної літератури (монографії, 
дисертаційні дослідження, наукові статті, підручники, посібники, хрестоматії, 
довідники, словники тощо), однак в останній час жанрова система історіогра-
фічних видань, зокрема й у сфері мовознавства, розширюється, дещо тран-
сформується, гібридизується.

Почнімо з указівки на спеціальні енциклопедії окремих навчальних та акаде-
мічних закладів України як новітній тип видань, у яких репрезентується історія 
розвитку кожної конкретної науки в межах певної інституції як вербалізація 
національної пам’яті. Зразком подібного видання може слугувати „Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка” (2011). У вступному 
слові до цієї енициклопедії проф. Іван Вакарчук як тогочасний ректор ЛНУ 
імені Івана Франка наголосив: „Історія Львівського університету – це сто-
літні переплетення творчого неспокою Людини, світу її яскравих інтелекту-
альних ідей, наукових пошуків і стремлінь до досконалості: це місце зустрічі 
зрілості та молодості духу […] Переконаний, що це унікальне видання, яке 
є символічною книгою 350-літнього літопису життя великої університетської 
спільноти, збагатить культурну спадщину нашого народу, допоможе молоді 
університету усвідомити й пізнати історію та сьогодення Львівського універ-
ситету і стане джерелом їхнього натхнення для величного розвитку наших 
академічних традицій”4. У цій енциклопедії містяться, звісно, і відомості про 
лінгвістичні наукові осередки, що розвивалися в цьому закладі, і інформа-
ція про досягнення окремих кафедр та видатних науковців. І такі енцикло-
педії, безперечно, необхідно створювати для репрезентації історії кожного 
вишу України.

Нещодавно активізувався й трансформувався жанр хрестоматії. Подібні 
видання присвячені сьогодні окремим українським лінгвістичним науковим 
школам, наприклад, видання „Львівська ономастична школа. Хрестоматія” 
(2019). Ця праця кваліфікується як перша спроба „зібрати в одному виданні 
інформацію про тих дослідників ономастикону, які в той чи той спосіб дотичні 
до Львова та його наукових установ […]. У полі зору науковців не лише вузь-
кофахові питання – сучасні ономастичні обрії сягають історії української мови 
та долі українського народу”5. Це академічне видання відкриває стаття Зоряни 
Купчинської „Ретро- і перспектива львівської ономастичної школи”, у якій, 
зокрема, наголошено, що „суть львівської ономастичної школи полягає в таких 
науково-дослідницьких координатах: студіювання онімії будь-якого типу […] 
на пам’ятках історії; фактичний матеріал – основна умова продуктивного опра-
цювання онімів; діахронний фактаж власних назв різних типів – основа для 

4 Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: у 2 т., гол. вид. 
ради І. Вакарчук, т. 1: А‒К, Львів 2011, с. 5.

5 Львівська ономастична школа: Хрестоматія, відп. ред. З. Купчинська, Львів 2019, с. 3.
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лексикографічних і стратиграфічних досліджень”6. Отже, зазначена дослід-
ниця окреслює методологійну базу львівської ономастики, вектор дослі-
джень. Аналізуючи текст цієї хрестоматії, можна зрозуміти, як формувалася 
та розвивалася і львівська ономастична школа, очільником якої аргументо-
вано вважають Івана Франка, і українська національна ономастична школа 
загалом на її тлі.

Крім хрестоматій, що репрезентують наукові школи за лінгвістичними напря-
мами, з’являються й хрестоматії, присвячені науковим школам окремих авто-
ритетних дослідників. Наприклад, нещодавно вийшло у світ видання „Донецька 
граматична школа професора Анатолія Загнітка” (2021)7. Ця праця – проміж-
ний підсумок функціювання Донецької граматичної школи (1990–2020 рр.), 
очолюваної знаним і шанованим в Україні та за її межами мовознавцем – про-
фесором Анатолієм Загнітком. Хрестоматія містить опубліковані раніше нау-
кові матеріали (статті, тези доповідей, розділи монографій тощо) його учнів, 
що є концептуальними для репрезентації його школи. Наголосімо, що „нау-
кова школа професора А. Загнітка формувалася й розвивалася з урахуванням 
її ключового методологійного положення: українська граматика має власну 
і своєрідну будову, що викристалізувалася впродовж віків, має неповторну 
специфіку, яка виявляється на тлі граматик інших слов’янських мов. Міцне 
коріння граматики української мови дало їй можливість вистояти, зберегти 
самобутність у багатоголосому слов’янському світі всупереч асимілятивним 
процесам, яким вона була піддана, коли український народ як її носій утра-
чав самостійну державність”8. Усе це можна простежити не лише за працями 
лідера потужної української лінгвістичної школи, але й за працями учнів цього 
знаного мовознавця (науковець підготував 8 докторів філологічних наук і 50 
кандидатів філологічних наук): актуалізовано тяглість національної традиції, 
поступовість її розвитку, намагання вдосконалювати наукові напрацювання 
вчителя, зафіксувати потужну національну пам’ять.

В останні роки, як видається, в українському мовознавстві виробляється новий 
жанр наукового мовлення – статті-присвяти науковцям, чиї ювілеї публічно 
відзначаються. І це добра традиція. Наприклад, з’явилися такі монографії чи 
збірники наукових праць-посвят: „На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут” 
(2011)9, „Серце чистеє, думка чесная…” (збірник наукових праць, присвячений

6 З. Купчинська, Ретро- і перспектива львівської ономастичної школи [в:] Львівська оно-
мастична школа: Хрестоматія, відп. ред. З. Купчинська, Львів 2019, с. 3.

7 Донецька граматична школа професора Анатолія Загнітка, за ред. Ж. Краснобаєвої-Чор-
ної, передмова Т. Космеди, Вінниця 2021.

8 Т. Космеда, Фундаментальна граматика Анатолія Загнітка та його наукової школи: 
багатоликість архітектоніки [в:] Донецька граматична школа професора Анатолія Загнітка, 
за ред. Ж. Краснобаєвої-Чорної; передм. Т. Космеди, Вінниця 2021, с. 6–22.

9 На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут, упоряд. О. Іщенко, Київ 2011.
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ювілею І. Й. Ощипко) (2018)10, „У вимірах слова” (збірник наукових праць на 
пошану І. М. Кочан) (2019)11, „Збірник наукових праць на пошану професора 
Таміли Панько” (2021)12 та ін. Як видається, виникає новий лінгвістичний жанр, 
який можна номінувати як критично-шанувальний дискурс, а з ним і лінгвіс-
тика критично-шанувального дискурсу. Актуалізація цього наукового напряму, 
очевидно, матиме позитивний вплив на розвиток лінгвоісторіографії й на усві-
домлення цінності української лінгвістики та її актуалізаторів.

Важливим сьогодні вважаємо і такий жанр науково-довідкової літератури, 
як покажчик. І в цьому жанрі простежуємо відповідну еволюцію, формування 
синкретичних типів, серед яких: (1) персональні біобібліографічні покажчики, 
наприклад, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна випу-
скає серію покажчиків такого типу, у яких стисло подано біографію вченого 
та повний перелік його праць, порівн.: „Володимир Семенович Калашник. 
Біобібліографічний покажчик” (2006)13 або „Олександр Степанович Юрченко – 
професор Харківського університету. Біобібліографічний покажчик” (2009)14 та 
ін. З плином часу подібні покажчики можуть перевидаватися, доповнюючись, 
наприклад: „Професор Микола Степаненко. Біобібліографічний покажчик. 
До 55-ліття від дня народження” (2014)15 вийшов у світ, репрезентуючи періо-
дичну видавничу серію „Науковці університету”, та згодом (до 60-річчя науковця) 
персональний покажчик праць вийшов вже як репрезентація видавничої серії 
„Бібліотека вчених України” – „Професор Микола Іванович Степаненко” (2018)16; 
(2) персональні покажчики, зміст яких складає не лише біографія й бібліографія 
вченого, але і список наукових робіт його учнів та статті на пошану з оглядом 
діяльності і біографії науковця-ювіляра, наприклад: „Лінгвістична школа док-
тора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко” (2013)17; (3) колективні 

10 Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини 
Ощипко, уклад.: Т. Висоцька та ін., Львів 2018.

11 У вимірах слова. Збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан, упоряд.: 
О. Антонів, О. Туркевич, І. Фецко, Львів–Дрогобич 2019.

12 Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько, відп. ред. О. Костів, Львів 
2021.

13 Калашник Володимир Семенович. Біобібліографічний покажчик, уклад.: Г. Губарева, 
Р. Трифонов, Харків 2006.

14 Олександр Степанович Юрченко – професор Харківського університету. Біобібліогра-
фічний покажчик, уклад.: О. Дудка, Ю. Полякова, Р. Трифонов; бібліогр. ред. Ю. Полякова, 
Харків 2009.

15 Професор Микола Степаненко. Біобіліографічний покажчик. До 55-ліття від дня народ-
ження, упоряд.: В. Орєхова, І. Лесунова, серія „Науковці університету”, Полтава 2014.

16 Професор Микола Іванович Степаненко. Біобібліографія, НАН України, автори вступ. 
статті: Л. Українець, І. Павлова; упоряд. бібліограф.: О. Коркоша, В. Орєхова, серія „Бібліо-
графія вчених України”, Полтава 2018.

17 Лінгвістична школа доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко, уклад.: 
С. Дорошенко, О. Маленко, Харків 2013.
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покажчики праць, підготовані окремими кафедрами, інститутами, факульте-
тами, науковими установами, при цьому можуть актуалізуватися певні періоди 
наукової діяльності, наприклад, з 2014 року до сьогодні щороку виходить у світ 
„Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
Київського університету імені Бориса Грінченка”18 та ін.; (4) новим видом покаж-
чиків стали репрезентанти змісту часописів як метабібліографічні посібники. 
До них належить „Покажчик змісту українських часописів у фондах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського” (2019)19: у ньому вміщено окремо 
видані друковані й електронні ретроспективні покажчики змісту українських 
серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації 
в українських часописах, що виходили українською та російською мовами на 
території України й поза її межами з 1844 до 2018 року. Хронологічні рамки 
видання покажчиків – з 1870 до 2019 р.; (5) покажчики праць за окремими 
лінгвістичними напрямами, наприклад, „Українська термінографія 1948–2002; 
Бібліографічний покажчик” (2003), укладачкою якого є Марія Комова20; зрозу-
міло, що в цьому виданні відображено відомості про українські термінологічні 
словники, галузеві енциклопедії зазначеного періоду. До подібного типу видань 
належить і опис літератури за новими науковими напрями мовознавства, як-от: 
Ірина Сирко „Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик” (2013)21 
або Віра Сліпецька „Лінгвістика емоцій: формування і розвиток (історико-тео-
ретичний опис; бібліографічний покажчик)” (2017)22; (6) ще більш вузьким про-
фільним типом покажчика є, як видається, покажчик, у якому подано не лише 
літературу, що стосується окремої лінгвістичної науки, наприклад, фразеології 
і фразеографії, але це здійснюється у певному фокусі, тобто з орієнтацією на 
конкретне видання, зокрема й конкретний часопис, наприклад „Дивослово”. Це 
видання гібридного типу – одночасно і бібліографічний, і тематичний покаж-
чик, окреслений указаними часовими межами, порівн.: „Проблеми фразеології 
на сторінках часопису „Дивослово” (1951–2005). Бібліографічний і тематичний 
покажчик” (2007)23. Видання укладено Любов’ю Савченко та Юрієм Прадідом 
з нагоди 55-річчя журналу. Це джерело дає змогу простежити, які питання 

18 Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Київського 
університету імені Бориса Грінченка (2014 р.), упоряд.: В. Зотова, Н. Демченко; наук. ред. 
В. Зотова; наук. консультант Л. Хоружа; бібліогр. ред. Н. Демченко, Київ 2015.

19 Покажчик змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, уклад.: Т. Добко, В. Шкаріна, В. Радченко; за участю А. Колесніченко; 
вступ. ст.: Т. Добко, В. Шкаріна, Київ 2020.

20 М. Комова, Українська термінографія 1948-2002. Бібліографічний покажчик, Львів 2003.
21 І. Сирко, Сучасне щоденникознавство. Бібліографічний покажчик, наук. ред. проф. 

Т. Космеда, Дрогобич 2013.
22 В. Сліпецька, Лінгвістика емоцій: формування і розвиток. Історико-теоретичний опис. 

Бібліографічний покажчик, наук. ред., проф. Т. Космеда, Дрогобич 2017.
23 Л. Савченко, Ю. Прадід, Проблеми фразеології на сторінках часопису „Дивослово” 

(1951–2005 рр.). Бібліографічний і тематичний покажчик, Сімферополь 2007.
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фразеології та фразеографії актуалізувалися в той чи той період розвитку 
українського мовознавства, виявити вектор розвитку української фразеології; 
(7) покажчик праць, створений у жанрі посібника для студентів. У подібних 
працях, крім переліку літератури, пропонується й широкий огляд авторської 
концепції, наприклад, В. Ткачук, І. Домрачева, Г. Ситар підготували видання 
„Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка” (2002)24, де містяться (а) біографічні 
дані про Анатолія Загнітка, (б) широко викладено його лінгвістичну концеп-
цію за рубриками: 1. Основні напрями дослідження теоретичної морфології. 
2. Основні аспекти дослідження синтаксису української мови. 3. Лінгвістика 
тексту; (в) укладено бібліографію за рубриками: список навчальних посібників, 
методичних рекомендацій; збірників А. П. Загнітка, у яких він виконував функ-
ції наукового редактора, відповідального редактора, члена редколегії, а також 
список праць аспірантів ученого, перелік рецензій на праці А. П. Загнітка.

Зазначмо, що лінгвістика українських персоналій репрезентована, крім 
схарактеризованих вище покажчиків, енциклопедій та словників, різними 
жанрами інформативно-довідкової та науково-популярної навчальної літера-
тури: (1) довідниками – Ірина Кочан „Українське термінознавство в іменах” 
(2012)25, (2) посібниками – Анатолій Загнітко „Історія українського мовознав-
ства в особах” (2006)26 та (3) хрестоматіями – „Видатні особистості з україн-
ського мовознавства” за заг. ред. Марини Навальної (2016)27. Очевидно, назріла 
потреба уніфікувати жанри подібних видань, зважаючи на можливі підтипи, 
синкретичні чи гібридні форми, оскільки їх ідентифікація дещо нівелюється. 
Слід виробити методику та критерії укладання таких праць.

Цінним джерелом лінгвоісторіографії слід уважати й традиційні довідники – 
каталоги наукових видань, оскільки в умовах дистанційної наукової комуніка-
ції такі видання можуть сприяти доланню відстані й популяризації відповідної 
літератури, бажано, щоб такі каталоги були анотовані. Наприклад: Національна 
академія наук України запропонувала „Анотований каталог видань. 2020”28, де 
подано інформацію про збірники наукових праць, монографічні, науково-по-
пулярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України 
протягом 2020 року. Звісно, такі видання повинні поширюватися й бути у віль-
ному доступі через мережу Інтернет.

Дуже добре, що сучасна історіографія торкається й закордонних україніс-
тичних осередків, виходять, наприклад, такі монографічні видання, як „Кафедра 

24 В. Ткачук , І. Домрачева, Г. Ситар, Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка: навчальний 
посібник, передмова, ред. доц. С. Панцьо, Тернопіль 2002.

25 І. Кочан, Українське термінознавство в іменах: довідник, Львів 2012.
26 А. Загнітко, Історія Українського мовознавства в особах: науково-навчальний посібник, 

Ч. 1. Донецьк 2006.
27 Видатні особистості з українського мовознавства: хрестоматія, за заг. ред. М. Наваль-

ної; укл.: Т. Левченко, Т. Чубань, Переяслав-Хмельницький 2016.
28 Анотований каталог видань, упоряд.: М. Язвинська, Ю. Діденко, Київ 2020.
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україністики УАМ: перспективи, сьогодення, минуле (до 20-річчя заснування) 
(2011)”29 або окремі наукові статті, як-от: Тетяна Космеда „Від 20-річчя до 
25-річчя: досягнення познанської україністики (2011–2016)” (2017)30 та ін. 

Наведені в цій студії історіографічні джерела важливі для загальної орієн-
тації щодо поступу національної науки, лінгвістики зокрема, а також україн-
ської лінгвістики зарубіжжя, усвідомлення відповідних пріоритетів українського 
мовознавства, що сприяє орієнтації молодих дослідників на досягнення вітчиз-
няної лінгвістики та української зарубіжної лінгвістики, дає змогу вирізняти 
авторитет національної науки, сприяє розумінню принципу націєцентризму31 
в лінгвістиці, стимулює прагнення спиратися на національну методологійну 
лінгвістичну базу. На жаль, можливо, через недостатню поширеність зазначе-
них видань, недостатню їх кількість часто за основу методології своїх наукових 
досліджень молоді науковці, працюючи над бакалаврськими, магістерськими 
чи докторськими роботами, більше орієнтуються на зарубіжжя, дещо нехтуючи 
вітчизняними напрацюваннями.

Усвідомлюючи традиції національної наукової школи, можна не тільки об’єк-
тивно оцінити її стан, але й побачити відповідну перспективу. Однак шкода, 
що в чинних українських підручниках й посібниках з методології наукових 
досліджень часто відсутній матеріал про національні наукові традиції та відпо-
відні школи, національну філософію науки32, що стосується й лінгвістики. Але 
ж факт становлення української державності вимірюється крізь призму розвитку 
мовознавчої науки – україністики, оскільки „національна українська мова – 
репрезентант національної свідомості, що забезпечує становлення й розвиток 
української державності, а пріоритетним завданням українського мовознавство 
є всебічне вивчення системи української мови в синхронії та діахронії, її функ-
цій, призначення, тенденцій розвитку, національної специфіки та потужності”33.

29 Кафедра україністики: перспективи, сьогодення, минуле (до 20-річчя заснування), за 
ред. проф. А. Сітарського і проф. Т. Космеди, Познань 2011.

30 Т. Космеда, Від 20-річчя до 25-річчя: досягнення познанської україністики (2011–2016) 
[в:] „Studia Ukrainica Poznaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, z. V, Poznań 2017, s. 7–17.

31 Див.: Т. Космеда, Актуалізація категорій „лінгвонаціоналізм” і „лінгвопатріотизм” 
у сучасному мовознавстві [в:] „Лiнгвiстичнi студiї”: збірник наукових праць, гол. ред. А. Загнітко, 
вип. 32, Вінниця 2016, с. 66–70.

32 Див., напр.: М. Білуха, Методологія наукових досліджень: підручник, Київ 2002.; Здобу-
вачу наукового ступеня. Методичні рекомендації, упоряд. С. Сьомін, Київ 2002.; У. Грищенко, 
О. Грищенко, В. Борисенко, Основи наукових досліджень: навчальний посібник, Київ 2001; 
А. Зосимов, В. Голік, Дисертаційні помилки. Монографія, 3-є вид., доп. і випр., Харків 2005; 
І. П’ятницька-Позднякова, Основи наукових досліджень у вищій школі: навчальний посібник, 
Київ 2003; А. Філіпенко, Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: навчальний посібник, 
Київ 2005.

33 Т. Космеда, Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі 
університетської системи [в:] „Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies”: збірник наукових праць, 
гол. ред. А. Загнітко, вип. 34, Вінниця 2017, с. 176–183.
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Актуалізується потебнянське поняття „духу” мови, що базується на аксіомах 
Вільгельма фон Гумбольдта, зокрема й такій: „Мова – це розквіт всього орга-
нізму нації”34. Але при цьому важлива й пам’ять нації в проєкції на досягнення 
науки. Саме тому дослідження питань, пов’язаних з проблематикою функцію-
вання національної мови, утіленої в національній культурі, так само важливі, 
як і вивчення питань, що стосуються проблем державності і нації. Актуалізуємо 
думку академіка НАН України Леоніда Булаховського, який порівнював цінність 
мови з цінністю державної валюти. „Українські мовознавчі лінгвістичні школи 
повинні забезпечити високий престиж національної української мови, україн-
ського мовознавства як науки так само, як національна економіка, Національний 
банк забезпечує престижність державної валюти. У цьому полягає їхня основна 
і глобальна функція”35.

В останні роки, як видається, українська лінгвоісторіографія базується на 
широкій жанровій системі наукової, інформативно-довідкової чи навчально-
наукової літератури – наукові статті, збірники наукових праць, монографії, хрес-
томатії, покажчики, каталоги і енциклопедії, посібники і навчальні словники. 
Очевидно, потребує ретельного опису й (1) українська лінгвістична наукова 
школа загалом, і (2) окремі осередки за науковими лінгвістичними напрямами, 
що функціювали чи функціюють в Україні, і (3) доробок окремих видатних 
українських мовознавців. Усе це потребує відповідної популяризації за кордо-
ном через видання спеціальної літератури.

Сьогодні ж, як бачимо, виникла потреба розглянути українську лінгво-
історіографію в параметризації відповідного часу й простору. Ідеться про 
етапи розвитку українського мовознавства в проєкції не лише на різні регі-
они України, але й на зарубіжні україністичні центри, а, можливо, і школи, 
хоч зарубіжна україністика виникла порівняно недавно – вона, як правило, 
ровесниця Української суверенної держави, оскільки в 2021 році своє 30-ліття 
відсвяткували, наприклад, у Польській Республіці кафедра україністики УАМ, 
кафедра україністики Вроцлавського університету та ін. Орієнтуватися слід 
і на часовий простір – від початків української науки про мову до сьогодення.

Українська лінгвоісторіографія унікальна, як неповторна і біографія кож-
ного видатного українського вченого як її репрезентанта. Зазначене потребує 
комплексного усвідомлення й опису, оскільки на сьогодні чимало білих плям, 
пов’язаних з репресіями сталінського періоду, політикою переселення найпер-
спективніших учених у російські наукові осередки та привласнення здобутків 
української науки, лінгвістичної зокрема, заборони на опрацювання актуальних 
теорій, пов’язаних з історією української мови, визнанням її феноменальності, 
функційного навантаження, самобутності, сили, особливої вітальності.

34 В. фон Гумбольдт, Избранные труды по языкознанию, Москва 1984, с. 325.
35 Т. Космеда, Оp. cit., с. 9.
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Тарас Шевченко як психомовна 
особистість
Taras Shevchenko as a psycholinguistic personality

The article is an attempt to decode a literary text to identify an individual psycho-
logical content in it. On the basis of philological and psychological analysis it is proved 
that Shevchenko’s linguistic identity is characterized by two types of accentuation – emo-
tive and aff ective-exalted. At the level of the text it is seen in the high frequency of 
 emotions: tears, crying, in the repetition of verbal formulas containing motivational 
and volitional qualities, as well as in a peculiar syntactic and intonational phrase 
organization.

Key words: psycholinguistics, psychoanalysis, accentuation, emotive

У статті здійснено спробу декодування художнього тексту для виявлення в ньому 
індивідуального психологічного змісту. На основі філологічного та психологічного 
аналізу доведено, що мовній особистості Тараса Шевченка притаманні два види акцен-
туації – емотивна та афективно-екзальтована. На рівні тексту це простежено у висо-
кій частотності емотивів сльози, плач, ридання, голосіння, повторюваності словесних 
формул з мотиваційно-вольовими властивостями, а також у своєрідній синтаксичній 
та інтонаційній організації фрази.

Ключові слова: психолінгвістика, психоаналіз, акцентуація, емотив

Можливість нового осягнення Шевченкового Слова зумовлена домінувальною 
нині антропологічною парадигмою, можливістю міждисциплінарного підходу, 
а також свободою у вивченні суб’єктивного світу генія. Як писав Юрій Мулик-
Луцик ще в 1961, „щоб досліджувати творчість Шевченка, треба перш за все 
досліджувати духа Шевченка за психологічними принципами, а цей  спеціальний 
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предмет називається ,,психологія творчої особистості”1. Психологічний чинник 
творчої свідомості Кобзаря з року в рік поглиблюється переважно літературо-
знавцями. Зокрема Богдан Рубчак2 осмислював психологічний комплекс емі-
гранта у творчості поета; Михайлина Коцюбинська3 – повторюваність образів 
і словесних формул, Степан Балей4 писав про фемінізм митця; Дмитро Донцов5, 
Григорій Грабович6, Оксана Забужко7 робили спробу розшифрувати коди його 
міфологічного мислення; Георгій Луцький [Luckyj, George Stephen Nestor] на 
основі юнгівського способу психоаналізу вдавався до характеристики образів 
матері-покритки та незаконнонародженого байстрюка як втілення націо-
нальних архетипів; Ніла Зборовська характеризувала вияви депресії у тек-
стових масивах8, Леся Генералюк9 цікавилася питанням психології творчості 
Т. Шевченка; Анатолій Макаров10 науково вивчав його „сновидну” творчість. 
Незважаючи на значний науковий поступ, психологічний код нашого національ-
ного поета до кінця не розгадав ніхто, хоча „про високу емоційну температуру 
його особистості і його текстів писали майже всі дослідники”11. У мовознавчій 
шевченкіані розроблення питання психології митця ще тільки починаються; 
потенціал тут невичерпний, і подібні дослідження завжди актуальні. Новий 
погляд в осмисленні психотипу мовної особистості Т. Шевченка здійснила 
відома українська лінгвістка Тетяна Космеда у монографії Ego і Alter Ego Тараса 
Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу та низці статей.12

1 Ю. Мулик-Луцик, Передмова (нова сторінка в шевченкознавстві) [в:] Онуфрійчук Ф., 
Світ рослин у творах Т. Шевченка, Йорктон: Redeemer’s Voise Press [Канада] 1961, с. 6.

2 Б. Рубчак, Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу (Мифы метаморфоз, или Поиски 
хорошего мира, Львів: Піраміда 2012.

3 М. Коцюбинська, Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис, Київ: Рад. 
письменник 1990

4 С. Балей, З психольоґії творчости Шевченка, Львів: Шляхи 1916; Черкаси: БРАМА 2001.
5 Д. Донцов, Незримі скрижалі Кобзаря [містика лицарства запорозького], Торонто: Гомін 

України 1961.
6 Г. Грабович, Шевченко як міфотворець, Київ: Радян. письменник 1991.
7 О. Забужко, Шевченків міф України: спроба філософського аналізу, Київ 2001.
8 Н. Зборовська, Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української 

літератури. Монографія , Київ: Академвидав 2006, с. 77.
9 Л. Генералюк, Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю 

[в:] „Слово і Час”, №5, 2012, с. 3–19.
10 А. Макаров, Ще одна грань Шевченкової творчості [в:] Idem, П’ять етюдів. Підсвідо-

мість і мистецтво: Нариси з психології творчості, Київ: Рад. письменник 1990, с. 57–105.
11 Т. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового 

дискурсу. Монографія, Дрогобич: Коло 2012, с. 176.
12 Див. більш докладно: Ibidem; Т. Космеда, Мовна особистість Тараса Шевченка: новий 

погляд [в:] „Слов’янський збірник”, №17, 2013, с. 83–93; Idem, Мовна особистість Тараса 
Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти [в:] Волинь 
філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи: зб. наук. 
пр., упоряд. С. Богдан, №15, Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки 2013, с. 139–148.
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Названі праці стали поштовхом до розроблення інших питань, пов’язаних 
з імпліцитною психологією „універсальних творців національного континууму 
культури”13, до яких відносимо й Т. Шевченка.

Напружена екзистенційна рефлексія, енергійна словесна форма, концентрація 
граничних психологічних станів та надзвичайна емоційність Кобзаревої поезії 
дає змогу висловити гіпотезу про наявність у його текстах двох типів психоло-
гічної акцентуації – афективно-екзальтованої та емотивної. Простежити коре-
ляційні зв’язки між ними та домінантами його поетичного дискурсу і є метою 
цієї наукової студії. Джерельною базою дослідження обрано поезії та поеми, 
уміщені в першому томі Зібрання творів Т. Шевченка у 12 томах14.

У науці усталилося розуміння психологічної акцентуації як вияву гіпер-
болізації певних рис характеру, що є межовими проявами норми. Одне з най-
відоміших теоретичних положень у царині порушуваної проблеми належить 
німецькому психіатру Карлу Леонгарду, який розробив класифікацію видів 
психологічної акцентуації, серед яких й афективно-екзальтований тип та емо-
тивний темперамент. Носій афективно-екзальтований типу, на думку вченого, 
наділений такими рисами, як емоційна збудливість і тонка психологічна орга-
нізація, при цьому „якусь рядову неприємність друга (...) відчуває болючіше, 
ніж сам постраждалий”15. Зауважмо: „Той факт, що екзальтованість пов’язана 
з тонкими і дуже людяними емоціями, пояснює, чому цей темперамент особливо 
часто мають артистичні натури – художники, поети”16. Емотивні ж особи, за 
К. Леонгардом, наділені такими рисами, як (1) чутливість; (2) глибокі реакції 
у сфері тонких емоцій; (3) гуманність; (4) вразливість; (5) м’якосердечність; 
(6) надмірна сльозливість. Психіатр уважає, що емотивні особистості дуже схожі 
з афективно-екзальтованими, але „емотивні (…) не впадають у такі крайності 
у сфері емоцій, як афективно-екзальтовані, емоції їх розвиваються з меншою 
швидкістю”. Афективно-екзальтованих особистостей можна охарактеризувати 
словами „бурхливий, рвучкий, збуджений”, емотивних – „чутливий, вразли-
вий”17. Акцентуйовані риси виявляються лише в психотравмуючій ситуації, до 
якої можна віднести і творче напруження. Художній текст – це, по суті, художня 
репрезентація самого себе. Кожен митець користується загальнонаціональною 
мовою, але відбір мовних засобів відбувається під впливом внутрішніх пси-
хічних імпульсів. У поетичному дискурсі Т. Шевченка два види психологічної 
акцентуації зумовили поєднання різних стилістичних тональностей. Перебіг 

13 Л. Генералюк, Op. cit., с. 4.
14 Т. Шевченко, Зібрання творів: у 6 т., т. 1: Поезія 1837–1847, Київ 2003, http://litopys.

org.ua/shevchenko/shev101.htm. (далі при цитуванні Шевченка покликаємося на це видання).
15 К. Леонгард, Акцентуированные личности, пер с нем. В. Лещинская, под. ред. В. Блей-

хера, 2-е изд., Київ: Вища школа 1989, с. 105, https://lib.uni-dubna.ru/search/fi les/psy_leongard/1.
pdf, [20.12.2021].

16 Ibidem.
17 Ibidem, c. 110
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психічних процесів текстотворця можна спостерігати за характером і надмірні-
стю вживання окремих лексичних засобів, особливостями розгортання фабули, 
улюбленими темами, мотивами, образами, побудовою фраз, речень, своєрідною 
пунктуацією та ритмомелодикою, специфікою моделювання емоційних пауз.

Наявністю афективно-екзальтованої акцентуації можна пояснити функцію-
вання в поетичному дискурсі образів знедолених, серед них – удови, сироти, 
незрячі, наймити, каліки, покритки, байстрюки, немічні, старці, божевільні, 
жінки-страдниці, розлучені закохані, яким наратор щиро співчуває; разом 
з персонажами він страждає, плаче, любить чи ненавидить, веде з героями 
внутрішню розмову. Як емотивний акцентуант, він виявляє співчуття до обез-
долених, свідченням цьому є лексичний тезаурус, пор.: Катруся, Івась, сиро-
тина, сіромахи, мій голубе, доню моя; Катерино, серце моє; сердега Ярема, 
сіромаха Ярема. Особливою емоційністю проникнуті рядки-роздуми про своїх 
персонажів, пор.: Така її доля… О Боже мій милий!/За що ж ти караєш її, 
молоду?/За те, що так щиро вона полюбила/Козацькії очі?.. Прости сироту! 
(Причинна). Тут також спостерігаємо перегук із фольклорними традиціями, 
які сприяють „дешифрації (…) мовомислення”18 української лінгвоспільноти. 
Водночас скромним простим людям поет протиставляє звіроподібних царів, 
царят, панят, князів, наділених такими рисами, як хтивість, цинізм, зажерли-
вість. І, як народний месник, як носій афективно-екзальтованої акцентуації, 
він готовий до фізичної розправи (я різав все, що паном звалось, без милосер-
дія і зла; До сльоз, до крові, до пожару/До всього, всього я привик (Варнак); 
то проклинать / І світ запалити! (Минають дні, минають ночі); Кайдани 
порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте (Заповіт); (…) проклятого 
пана.../ щоб задушить! (Відьма); (…) з ножем у халяві — піде луна гаєм (На 
вічну пам’ять Котляревському); За що скородили списами/ Московські ребра?? 
Засівали, / І рудою поливали.../І шаблями скородили (Чигирине, Чигирине…).

Тарас Шевченко є впізнаваним в аспекті моделювання емоційних вражень. 
Домінантним емотивом у його поетичному дискурсі є сльози. Цей емотив вхо-
дить у ширшу мікропарадигму душевного болю і страждань – плач, ридання, 
голосіння. За Володимиром Шаховським, емотив – це мовленнєва одиниця 
(слово, словосполучення, художній засіб тощо), що фіксує (називає, виражає, 
описує) в тексті емоцію, пережиту автором у певний час або переживану ним 
у момент творчого процесу. Майже в кожній поезії Т. Шевченка знайдемо автор-
ські емотивні інтенції. У ролі адресатів виступають різні персонажі, пор.: плаче 
козак; очі плачуть; плаче сиротина (Думка); Залізняк заплакав, / Вперше зроду; 
сльози не втер; гайдамаки заплакали; Ярема сльози утирає; часом тихенько 
заплаче; плаче собі тихесенько; тяжко-важко плаче; у Гонти хлинули сльози; 
у Оксани сльози блиснули, вона то заплаче, то зомліє; гетьмани, якщо б раптом 

18 C. Лавриненко, Фольклорний текст як джерело культуроправової інформативності 
[в:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, № 3, 2015, с. 89.
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воскресли, заплакали б тяжко; Галайда часом тихенько заплаче; І заридають 
чорні гори; І Альта [ріка] плаче; плаче Україна (Гайдамаки); заплакана мати, 
не плакали б діти (І мертвим , і живим… ); нам тільки плакать, плакать, 
плакать, / І хліб насущний замісить/ Кривавим потом і сльозами (Кавказ); 
заплаче серденько; Україна заплакала; хлопці та дівчата / слізоньки втирають 
(Тарасова ніч); сліпі очі плачуть (Перебендя); тая чорнобрива / Плакала, співала 
(Тополя); подруженьки, / слізоньки втирають (Причинна); земля плаче у кай-
данах (Єретик); плаче серце (Сліпий); заплакала Лілея/ росою-сльозою (Лілея).

Певну емотивну траєкторію спостерігаємо в сюжетних елементах поеми 
Катерина. На початку оповіді, коли дівчина тільки закохалася в москаля і ще 
не відає про свою майбутню ганьбу, тільки калина плаче. Як тільки Катерина 
відчула себе вагітною і покинутою, не раз вмивалася сльозою, ховаючи, однак, 
сльози від людей (пішла б в садок поплакати, / Так дивляться люде). Батько, 
убитий горем, востаннє за сльозами ледве-ледве вимовляє доні й проганяє з дому.
Його важка промова переходить у голосіння – і теж зі сльозами: А хто ж мою 
головоньку / Без тебе сховає? / Хто заплаче надо мною,/Як рідна дитина? Потім 
сльози супроводжують покритку на кожному етапі її зневаженого материнства. 
Покидаючи село, заридала Катерина; заголосила; покапали сльози / За сльо-
зами за гіркими / І світа не бачить, Тілько сина пригортає, / Цілує та плаче. 
Потім іде засніженою дорогою із заплаканими очима; з горя дала сльозам волю, 
ще б плакала Катерина, / Та сліз більш немає; іде куди очі ведуть, …щоб під 
чужим тином сльози виливать! Жить тяжко в оковах!

Вищий емоційний регістр спостерігаємо в ширших контекстах, де нагніта-
ються гарячкові емоційні звертання, пристрасний діалогізований монолог, що 
слугують виявом афективно-екзальтованого напруження:

Плач же, серце, плачте, очі,
Поки не заснули,
Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,
Щоб понесли буйнесенькі
За синєє море
Чорнявому зрадливому
На лютеє горе! (Думка).

Великий емоційний вплив на читача мають контексти, де оповідь ведеться 
від першої особи-дитини: …малими ногами / ходив я та плакав; І мені, малому, 
не раз довелось / За титаря плакать. І ніхто не бачив, / Що мала дитина 
у куточку плаче. Схожою смисловою гранню віддають і порівняння в синтагмі 
„заплакати, як мала дитина”, пор.: У моїй хатині / Заспіваю, заридаю, як мала 
дитина (Гайдамаки); Згадаю Енея, згадаю родину, / Згадаю, заплачу, як тая 
дитина (На вічну пам’ять Котляревському).
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„Експресивним згустком людських пристрастей”19 є плач ліричного героя 
над долею своїх персонажів, пор.: Катерина: Умивай же біле личко / Дрібними 
сльозами; А я візьму сльози – лихо виливати; Затоплю недолю дрібними сльо-
зами; Кого – щастя, кого – сльози, / Все нічка покрила (Катерина); виливаю 
сльози на мою Мар’яну; я виплакав очі (Мар’яна-черниця).

На думку К. Леонгарда, для емотивних особистостей характерне також при-
ховування емоцій. Знаходимо відповідні докази цьому і в поемах Т. Шевченка: 
Пішла б садок поплакати, / Так дивляться люде; Бреше, – скажуть, – сякий-та-
кий! / (Звийчайно, не в очі); Не плач, Катерино, / Не показуй людям сльози, 
Терпи до загину; Собаки злі, покусають, / Та не заговорять, Не розкажуть смі-
ючися… (Катерина); … тяжко, діти!/ Коли пустять в хату, / То, зустрівши, 
насміються…; плаче собі тихесенько; І ніхто не бачив,/ Що мала дитина 
у куточку плаче; один собі / У моїй хатині / Заспіваю, заридаю; Щоб ніхто 
не бачив / Ні дівочі дрібні сльози, / Ні щирі козачі Щоб люди не знали, / Що 
на серці заховано, Щоб не привітали (Гайдамаки).

Страждання і плач у Т. Шевченка не пасивні. „Горе і радість, страждання 
і бунт, любов і ненависть – цими вулканічними пристрастями дихають невми-
рущі Шевченкові рядки”20. За таких умов визначити психотип письменника 
не просто, тому думки вчених у цьому плані й різняться між собою. Так, 
С. Балей констатував інтровертно-афективний тип Шевченкової психіки21, 
Н. Зборовська сльози поета пов’язувала з виявом депресії 22, Т. Космеда, 
досліджуючи „Щоденник”, прийшла до висновку, що Т. Шевченко репре-
зентує психотип інтроверта23, Л. Генералюк відносить особистість поета до 
афективно-екзальтованого типу24.

Швидкість наростання емоційних реакцій, зафіксованих у контекстах митця, 
цілком відповідає характеристиці афективно-екзальтованого типу, пор.: заму-
чені руки / Розв’язались – і кров за кров, / І муки за муки (Гайдамаки); 
Зареготавсь, розігнався – / Та в дуб головою! (Причинна); І од злості/ Зубами 
скрегоче (Утоплена).

Афективно-екзальтований психотип К. Леонгард назвав „темпераментом 
тривоги і щастя”. Носії цього типу характеризуються різкою зміною настрою, 
знаходимо докази в контекстах: А Ярина/То клене, то просить, / То замовкне... 
поцілує, / То знов заголосить! (Сліпий); Я ввечері посумую, / А вранці поплачу 
(Думка); Умовк кобзар, сумуючи: / Щось руки не грають. / Кругом хлопці та 
дівчата / Слізоньки втирають. / Пішов кобзар по улиці – / З журби як заграє! 

19 Л. Ставицька, Про один поетичний образ Тараса Шевченка, http://kulturamovy.univ.kiev.
ua/KM/pdfs/Magazine37-8.pdf, [20.02.2020].

20 Ibidem.
21 С. Балей, Op. cit., с. 43–44.
22 Н. Зборовська, Op. cit., c. 79.
23 Т. Космеда, Op. cit., с. 14.
24 Л. Генералюк, Op. cit., с. 4.
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/ Кругом хлопці навприсядки (Тарасова ніч); Отакий-то Перебендя, / Старий 
та химерний! / Заспіває, засміється, / А на сльози зверне (Перебендя).

Емотивний і афективно-екзальтований темпераменти дуже близькі, навіть 
чимось споріднені. Психолог Ірина Мостова, яка теж поділяє думку К. Леонгарда 
про ці типи, відзначає, що люди екзальтованого типу „легко приходять у захват 
від радісних подій і у відчай – від сумних, але при цьому не мають схильності 
до депресивних реакцій (виділення курсивом наше – авт.), оскільки знову легко 
піддаються радості. Внутрішня вразливість і переживання поєднуються з їх 
яскравим зовнішнім проявом. У висловлюваннях екзальтованих особистостей 
постійно використовуються підвищені тони, яскраві описи, образні вислови. 
У них сильна тяга до всього прекрасного. Вони мають хороший смак: з них 
виходять хороші художники, дизайнери, оформлювачі. Ці люди прив’язані до 
друзів і близьких їм людей, вони альтруїстичні, виявляють співчуття, демонстру-
ють яскравість і щирість емоцій, почуттів. Водночас люди е к з а л ьт о в а н о го 
типу акцентуації поривчасті, схильні миттєвим настроям25. Афе к т и в н о -
е к з а л ьт о в а н и й  темперамент у тексті можна помітити і в структурі речень. 
Перевага простих речень пояснюється не лише спонтанністю мовлення, але 
й швидкістю реакцій, що характерно для екзальтованих людей. Наявність вели-
кої кількості окличних речень може свідчити про збудливість і різкість (зга-
даймо свідчення психологів про підвищені тони). Навіть розповідним реченням 
автор надає окличної інтонації: Не нам на прю з тобою стати! Не нам діла 
твої судить!; Встане правда! Встане воля!; А матерніх гарячих сльоз!; Ви 
любите на братові шкуру, а не душу! Доле, де ти, доле, де ти? / Нема ніякої!/
Коли доброї жаль, Боже,/То дай злої! злої!

Напруження передається і формою строфи, пор.:

Мати дивиться на неї,
Од злості німіє;
То жовтіє, то синіє;
Розхристана, боса,
З роту піна; мов скажена,
Рве на собі коси.
Кинулася до Ганнусі
І в коси впилася (Утоплена).

Дослідники неодноразово підкреслюють схильність до альтруїзму в струк-
турі афективно-екзальтованого темпераменту, прив’язаність до друзів, оточення. 
Щира любов до друга, і гнів на тих, хто винен у його смерті, емоційно звучить 
у поемі Кавказ, пор.: І тебе загнали, мій друже єдиний, / Мій Якове добрий! 
Не за Україну, / А за її ката довелось пролить / Кров добру, не чорну. Довелось 

25 И. Мостовая, Акцентуации личности и их роль в профессиональной деятельности, http://
www.hr-portal.ru/article/akcentuacii-lichnosti-i-ih-rol-v-professionalnoy-deyatelnosti, [20.02.2022].
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запить / З московської чаші московську отруту! / О друже мій добрий! Друже 
незабутий!

Максимальну емоційну збудливість передано в поемі Гайдамаки. Повстання 
1768 року, як відомо, розросталося з великою швидкістю. Відповідно автор 
будує і фразу, зазвичай коротку, але емоційно наснажену. Привертає увагу, що 
в одному „швидкому темпі” змальовано усіх персонажів, зокрема: конфедератів 
(Полигалися з жидами / Та й ну руйнувати. / Руйнували, мордували, / Церквами 
топили…), жида, котрий експлуатує Ярему (Яремо! Герш-ту, хамів сину / Піди 
кобилу приведи, / Подай патинки господині / Та принеси мені води, / Вимети 
хату, внеси дрова, / Посип індикам, гусям дай, / Піди до льоху, до корови, / 
Та швидше, хаме!.. Постривай! / Упоравшись, біжи в Вільшану: Імості треба. 
Не барись).

Злоба, ненависть, жага крові в Гайдамаках охоплює майже чи не кожного 
персонажа. Відповідно добираються й мовні засоби. Ось лексикон конфедера-
тів, котрі знущаються над жидом, – проклятий жиде; старий паскуда; свиняче 
ухо; свине, чортів сину; проклятий псявіро; собача шкуро; поганий, собако. 
А вияв емоцій озлобленого натовпу передається лексемами на позначення руху, 
руйнування, фізичної розправи: Бо будеш битий, одчиняй; ламайте двері; …
нагаями! / Посипались знову; Ревуть, мов скажені; Аж корчма трясеться; 
Ануте, панове, / Батогами! / Засвистіли, / Хрестять Лейбу знову. / Періщили, 
періщили, / Аж пір’я летіло; бо хоч здохни.

Лексеми негативного плану репрезентують і спонукання до дії: На ґвалт 
України / Орли налетіли; вони рознесуть / (…) жидам кару; І вішати, і мор-
дувати. Стилістичними засобами текстового рівня Гайдамаків є також лексеми 
кров, труп, смерть, кара, рев, пекло. У поєднанні з іншими мовними засобами 
вони репрезентують психологічну напругу, вольові імперативи, справжній емо-
ційний вибух, що притаманно саме аф е к т и в н о - е к з а л ьт о в а н ом у  тем-
пераменту.

Висновки. Отже, психологічний чинник в інтерпретаційних матрицях елі-
тарної мовної особистості має велике значення для осмислення його ідіостилю. 
Емоційна значимість поетичних текстів Тараса Шевченка пов’язана із закодо-
ваними в них рис афективно-екзальтованого та емотивного типів психологічної 
акцентуації. У розвідці представлено лінгвістичні засоби мовно-психологічного 
портретування, де емотивні інтенції концентруються в моделюванні сердечної 
м’якості, простоти, у лексичному тезаурусі на позначення сліз, горя, страждань 
(сльози, плакати, ридати, голосіння), демінутивній лексиці (Катруся, Івась, 
Степаночко, голубчик), а афективно-екзальтовані – у номінаціях на позначення 
бурхливих емоцій, рвучких рухів, швидкої зміни психічних реакцій, афектив-
них станів (кров, труп, смерть, кара, рев, пекло). Отож, доведено сформульо-
вану гіпотезу.

Перспективу шевченкознавчих пошуків пов’язуємо з необхідністю дослі-
дити інші дискурси його творчості.
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Cуржик із перспективи вивчення 
та функціонування
(на матеріалі власного соціологічного 
дослідження)
Surzhyk from the perspective of study and its functioning
(on the basis of author’s sociological research)

The Ukrainian-Russian diglossia led to the appearance of mixed speech, called surzhyk, 
in Ukrainian territories controlled by the Russian Empire. As a speech variant along with 
the dialects, surzhyk developed primarily in the speech of peasants and spread further 
in the newly built cities of Central, Eastern and Southern Ukraine from the end of the 
18th century. According to the language contact theory, surzhyk is a subcode for Ukrain-
ian and Russian common language codes. At the same time, a number of political decisions 
during the Russian Tsardom and the Soviet empire led to the expansion of its functioning, 
often to a single language code. In the late 20th century, after the publication of researches 
on surzhyk, the emphasis was mainly on its negative impact on the national extension of 
the Ukrainian language. Thirty years of studying this phenomenon already shows the 
appearance of many linguistic studies, with a dominant of studies that use the descriptive 
analysis method. This research aims to focus on those opinions and approaches in recent 
research on surzhyk, which caused a certain resonance in linguistics and which have been 
continued. Also in this text, we present a vision of further perspective of (socio)linguistic 
analysis of mixed speech, based on the results of our own sociological survey.

Key words: surzhyk, mixed speech, subcode, Ukrainian language, Russian language, 
surzhyk speaker

Українсько-російська диглосія спричинила появу змішаного мовлення, званого 
суржиком, на українських теренах, підконтрольних Російській імперії. Як мовленнє-
вий варіант нарівні з діалектами, суржик розвивався там насамперед у мовленні селян 
і поширювався далі в новозбудованих містах Центру, Сходу та Півдня України з кінця 
XVIII. За теорією мовних контактів, суржик є субкодом стосовно українського та росій-

Studia Ucrainica Varsoviensia 10
ISSN 2299-7237, e-ISSN 245-157X

Copyright © by Julia Rysicz-Szafraniec, 2022
Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY) 3.0 Polska

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://doi.org/10.31338/2299-7237suv.10.7



ЮЛІЯ РИСІЧ-ШАФРАНЄЦ100

ського повноцінних мовних кодів. Водночас ряд політичних рішень за часів царату 
і совіцької імперії спричинили розширення його функціонування почасту до єдиного 
мовного коду. З появою наприкінці ХХ ст. наукових досліджень суржику акцентувався 
переважно його негативний вплив на вдержавлення української мови. Тридцятиріччя 
вивчення цього явища засвідчує вже появу безлічі мовознавчих студій із домінантним 
описовим методом аналізу. Ця розвідка має на меті сфокусувати увагу на тих погля-
дах і підходах в останніх розвідках про суржик, що викликали в мовознавстві певний 
резонанс та одержали своє продовження. Окрім того, на підставі результатів власного 
соціологічного опитування запропоновано бачення дальшої перспективи (соціо)лінгві-
стичного аналізу змішаного мовлення.

Ключові слова: суржик, змішане мовлення, субкод, українська мова, російська 
мова, суржикомовець

Поширений в українському мовленні субкод1, що постає зі стихійного змі-
шування української та російської мов, більше відомий як суржик, існує понад 
два сторіччя, з кінця XVIII ст. Щойно у пострадянський час про суржик як 
щось згубне і небажане для мови новоствореної держави почали говорити 
масовіше й голосніше – учені, гуманісти, публіцисти. Відтоді протягом наступ-
них більше ніж 20 років це мовлення оцінювалося і вивчалося, засвідчуючи як 
вкоріненість, так і потенціал для наукового аналізу.

Метою розвідки є наблизити найбільш вартісні та перспективні, на наш 
погляд, лінгвістичні дослідження суржику за останні понад двадцять років. 
Крім того, на підставі власного соціологічного опитування, виконаного у вересні 
2021 р. серед українських студентів, подати ті їх результати, що унаочнюють 
функціональне сьогодення суржику і дають змогу розважити дальші перспек-
тиви мовознавчого аналізу цього явища.

Вступ

Як явище надзвичайно зіндивідуалізоване, та, попри це, стійке, суржик 
є предметом наукового зацікавлення серед багатьох мовознавців і гуманістів 
в Україні та світі.

1 Важливо також уточнити, що наше розуміння суржику близьке до зарахування цього 
мовлення до змішаного субкоду (code-mixing). Функціонує цей субкод у безлічі індивідуаль-
них лектів, об’єднуваних низкою передбачуваних щодо появи змішаних словоформ. Кількість 
гібридних словоформ змінюється діахронно (залежно від покоління носіїв) і синхронно (у мов-
ців того самого покоління), що не дає нам підстав розглядати суржик повноцінним мовним 
кодом. Лише в поодиноких випадках, скажімо, якщо суржик був першою успадкованою дітьми 
рідною мовою в родинах суржикомовців, можна говорити про суржик як усну форму успад-
кованої мови. За умов обмеженого мовного каналу літературної української він може мати 
і писемну форму вираження, функціонуючи при цьому нарівні з другою і т.д. опанованими 
вповні мовами (наприклад польською).
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На думку одного з європейських славістів та україністів, Міхаеля Мозера, 
першопочатком вивчення суржику в українській постколоніальній лінгвістиці 
можна вважати Антисуржик за загальною редакцією Олександри Сербенської 
(1994). Саме цим навчальним посібником вже незалежна Україна торувала, 
на думку М. Мозера, започаткований іще в 1970 р. Володимиром Антоненко-
Давидовичем2 „нормативний, пуристичний підхід” до гібридного мовлення 
українців3. У подібному контексті небажаности розглядалося змішування укра-
їнської та російської мов ще в переддержавний період, зокрема в часи україні-
зації 20-х років ХХ ст.4, а також у другій половині минулого століття5.

Оцінний компонент у багатьох наукових розвідках про суржик у пострадян-
ську добу, з кінця ХХ-го століття і до останнього десятиліття, і справді, характе-
ризує, поза одиничними винятками6, праці українських вчених. Простежується 
це здебільшого в дослідженнях суржику із позицій культури мови та сти-
лістики7, меншою мірою – у соціолінгвістичних розвідках про суржик8. 
Субʼєктивний характер чималої кількости досліджень від часу незалежности 
підкреслює як українська мовознавчиня Ірина Брага9, так і зарубіжні славі-
сти, у тім числі українського походження10. На нашу думку, евалюативність 

2 Див. детальніше: Б. Антоненко-Давидович, Як ми говоримо, Київ 1970.
3 М. Мозер, „Суржик” чи „суржики”? [в:] „Українська мова”, №1, 2016, с. 28.
4 Див., наприклад: М. Гладкий, Проблема культури українського слова [в:] „Життя й рево-

люція”, №1, 1927, с. 203.
5 Див., наприклад: В. Чапленко, Дещо про мову, Нью-Йорк 1959, с. 57, 60; Р. Смаль-Стоць-

кий, Українська мова в совєтській Україні, Нью-Йорк-Торонто-Сидней-Париж 1969, с. 262.
6 Мова, зокрема, про такі статті іноземних авторів: А. Окара, На захист російської мови. 

Полтавський “суржик” та духовне плебейство [в:] „Ї”, №22, 2001; N. Bernsand, Surzhyk and 
National Identity in Ukrainian Nationalist Language Ideology [in:] „Forum”, nr 17, 2001, s. 38–47

7 Тут варто назвати таких авторів, як: С. Єрмоленко, Культура мови на щодень, Київ 2000; 
С. Караванський, Секрети української мови, Київ 1994; А. Погрібний, Суржикізація [в:] „Урок 
української”, №1-2, 2005, с. 9–13; О. Пономарів, Культура слова: мовностилістичні поради, 
Київ 2001; О. Сербенська, Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити, 
за ред. О. Сербенської, Львів 1994.

8 Див. для прикладу такі праці: Л. Ставицька, Суржик: суміш, мова, стиль? [в:] Динамизм 
социальных процессов в постсоветском обществе, Ч 1: Филологические науки, № 2, 2001, 
с. 102–119; Л. Ставицька, В. Труб, Суржик: суміш, мова, комунікація [в:] Українсько-російська 
двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти, Київ 2007, с. 32–120; Л. Масенко, Суржик: Між 
мовою і язиком, Київ 2011.

9 І. Брага, Суржик у соціолінгвістичному вимірі [в:] „Вісник ЗНУ. Серія Філологічні науки”, 
№1, 2012, с. 84.

10 Див. для прикладу: У. Долешаль, В. В. Дубичинский, Т. Ройтер, Суржик: лексико-грамма-
тический и социолингвистический анализ (на материале аутентичних записей телепередачи) 
[в:] „Русский язык в научном освещении”, №2 (22), 2011, с. 247; Т. Курохтина, К вопросу об 
определении понятия „суржик” [в:] „Славяноведение”, №3, 2012, с. 96; A. Danylenko, Iazychie 
and Surzhyk: Mixing Languages and Identities in the Ukrainian Boderlands [in:] The Palgrave 
Handbook of the Slavic Languages, Identities and Borders, pod red. Tomasz Kamusella, Motoki 
Nomachi, Catherine Gibson, London 2015, XXII, p. 87–88.
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в описі цього явища є зрозумілою: заангажованим українським мовознавцям, 
культурологам важко лишити елемент оцінки, спостерігаючи за стійкістю 
суржику поруч із крихкою стабілізацією державної позиції української мови, 
що досі „бореться” за свій престижний статус із російською мовою, а за пози-
ції в побутовому мовленні – також з суржиком. Тим не менше ми виходимо із 
засадничої позиції про вартісність, у першу чергу, студій з домінантним опи-
совим методом дослідження, тож зупинятимемося далі на тих працях, у яких, 
на наш погляд, переважає саме цей підхід, хоча і усвідомлюємо, що відбір цих 
праць вже містить елемент суб’єктивної оцінки.

Послуговуючись надалі саме цією термінологією – описово-оцінний підхід 
замість нормативний (як у М. Мозера), та описовий замість ненормативний – 
зазначимо, що з моменту теоретичного осмислення суржику (а цим моментом 
є для нас 2000 р. і поява студії про суржик американського славіста Майкла 
Флаєра) і донині оприявнилися в лінгвістиці два провідні шляхи у його вивченні: 
по-перше, суржик з позиції обʼєкта мовознавчої уваги (1), по-друге, суржик як 
предмет лінгвістичного та соціолінгвістичного аналізу (2).

Говорячи про перший з названих шляхів, варто згадати про роботи уже 
згадуваних вчених М. Мозера (2016) та І. Браги (2012), а опріч того: Анни 
Вєрщик (2010), Л. Масенко (2011), Тетяни Курохтіної (2012), Тетяни Фудерер 
(2013), Людмили Томіленко (2014). Аналіз суржику як мовного явища чи 
вираженого тільки в мовленнєвій площині (тобто другий шлях лінгвістич-
ного зацікавлення) можна зустріти в багатьох працях, серед значущих: Тетяни 
Кузнецової (1999), Майкла Флаєра (2000), Лаади Біланюк (2004), Артура 
Брацького (2009), Сальваторе Дель Ґаудіо (2010), Лариси Масенко (2011), 
М. Мозера (Moser 2016), Урсули Долешаль, Володимира Дубічинського, 
Тільманна Ройтера (2011, 2016, 2020), Ольги Шевчук-Клюжевої (2015), Оксани 
Данилевської (2015), Ґерда Гентшеля (2008, 2018) й Олександра Тараненка 
(2008, 2013, 2015, 2021), Олесі Палінської (2018, 2021), Світлани Соколової 
(2021) та ін. Безперечною вартістю студій цих авторів вважаємо залучення 
ними до лінгвістичного аналізу записів мішаного мовлення та/або багатоти-
сячних корпусних даних гібридних словоформ. Не маючи змоги прокомен-
тувати постулати кожного з цих та інших учених, зупинимося на тих авторах 
і розробках, що стали поштовхом до наслідування та полеміки в науковому 
осмисленні суржику.

Класифікації суржику (суржиків)

Першим зразком аналізу суржикового мовлення з метою підтвердити тезу 
про мн ожин н і с т ь с у ржи к і в  або наявність мінімум 3-ох різних його 
видів, є дослідження американського славіста Майкла Флаєра з 2000 р. Suržyk: 
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The rules of engagement11. У результаті аналізу нагромадженого фактажу учений 
виділив три гібриди суржику відповідно до території розповсюдження й мов-
ної основи змішування, а саме: 1) західноукраїнський гібрид на базі україн-
ської з домішками польської мови (т.зв. українсько-польський суржик); 2) цен-
тральноукраїнський гібрид на основі української мови з домішками російської 
(т.зв. українсько-російський суржик) та 3) східноукраїнський гібрид на основі 
російської мови з домішками української (т.зв. російсько-український суржик). 
При цьому як найбільш поширений М. Флаєр визнав саме центральноукра-
їнський суржик, після опису якого дійшов висновку про системний характер 
кожного з гібридів, що підтверджується творенням змішаних форм і словоформ 
за певними усталеними правилами12.

Застосована М. Флаєром методологія, а також висновки його досліджень 
мали в українській та європейській лінгвістиці своїх продовжувачів. Так, із 
множинністю та небезладністю в творенні суржику погодився український 
вчений Віталій Радчук (2000), тезу про певну конвенцію як першу сходинку 
до систематизації суржику найпослідовніше обґрунтовує і донині Ґ. Гентшель 
(2008, 2018). Від першої запропонованої М. Флаєром класифікації (за 10 років 
спрощеної ним же до одного найбільш розповсюдженого суржику13) відштов-
хувалися у своїх дослідженнях також У. Долешаль, В. Дубічинський і Т. Ройтер 
(2011, 2016).

На базі методики ареальної фіксації суржикового мовлення працював за понад 
10 років після публікацї М. Флаєра польський україніст Артур Брацкі (2009), 
доповнивши аналіз усного мовлення також письмовими зразками суржику, 
зібраними під час польових досліджень в Україні. Щоправда, на відміну від 
американського колеги, після детального дослідження автентичних записів на 
різних мовних рівнях, А. Брацкі остаточно доходить зовсім іншого висновку: 
про абсолютну неперспективність кодифікації суржику як явища позасистемного 
(фактично – набору ідіолектів), що, як субкод, є перехідним етапом на шляху 
розпрацювання розмовної української мови. Нерозвиненість останньої і компен-
сують, на думку вченого, суржикізми в їх множинних індивідуальних варіаціях14.

11 M. S. Flier, Suržyk: The rules of engagement [w:] „Harvard Ukrainian Studies”, nr 22, 2000, 
s. 113-136, Цит. за: M. S. Flier, Suržyk or suržyks? [w:] Belarussian Trasjanka and Ukrainian Suržyk. 
Structural and social aspects of their description and categorization, Oldenburg 2008, s. 39–56.

12 M. S. Flier, Op. cit., 2008, s. 40–45.
13 У поданій вище публікації з 2008 року, оцінюючи історично-інтерферентну типологію 

суржику Л. Біланюк, М. Флаєр остаточно ствердив, що як виділювані ним раніше 3 гібриди, 
так і 5 суржиків Л. Біланюк зводяться лише до одного, власне центральноукраїнського суржику. 
Арґументуючи, учений ствердив, що саме цей українсько-російський суржик (з „українізацією” 
російських словоформ і форм) співвідноситься з умістом наукового терміна „суржик” і як 
єдиний виявляє системні та структурні ознаки (Ibidem, s. 53).

14 А. Bracki, Surżyk. Historia i Teraźniejszość, Gdańsk 2009, s. 96.



ЮЛІЯ РИСІЧ-ШАФРАНЄЦ104

Подібну тезу постулює також М. Мозер у статті-полеміці з М. Флаєром 
з 2016 року, що символічно теж повторює і назву публікації американського 
мовознавця з 2008 року: „Суржик” чи „суржики”? (2016). Проаналізувавши 
записи суржикового мовлення, подані С. дель Ґаудіо, а також російськими 
дослідниками, М. Мозер у підсумку заперечив будь-яку нормативність чи систем-
ність у гібриді, що є, за ним, лише індивідуальним способом мовлення поміж 
„чистими” українською та російською мовами чи, навіть, діалектами цих мов15.

Якщо згадані вище М. Флаєр, А. Брацкі, М. Мозер спиралися на а р е а л ь -
н ому л і н г в і с т и ч н ому а н а л і з і  суржикового мовлення з метою виділити 
в ньому системні (асистемні) характеристики чи з наміром скласифікувати його 
різновиди, то часопросторова типологія суржиків, запропонована в 2004 р. 
американською дослідницею Л. Біланюк, вирізняється а н т р о п ол о г і ч н ою 
перспективою. На базі автентичних ілюстрацій мішаного мовлення і фактажу 
з літератури, спираючись на історичні факти та джерела, учена пропонує наступну 
множинність суржиків: 1) суржик урбанізованих селян (Urbanized Peasant); 
2) сільський суржик (Village dialect); 3) суржик радянської епохи (Sovietized 
Ukrainian); 4) міський суржик білінгвів (Urban bilinguals) у радянський і постра-
дянський час; 5) суржик у незалежній Україні (Post-independence)16.

Перші два типи суржику Л. Біланюк відносить за часом появи до ХІХ століття 
і процесів активної міграції сільського населення в заможніші й індустріальніші 
міста, хоч також зазначає, що сільський суржик формувався вже раніше, навіть 
із кінця ХVIII ст. під впливом царської політики русифікації адміністративних 
одиниць і війська. Третій тип зараховує до початку 30-х років ХХ ст. й заміни 
українізації русифікацією, зокрема й на словниковому рівні. Два останні типи 
характеризуються вже сталим змішуванням української та російської мов з пере-
миканням кодів в усному мовленні та належать за часом до кінця ХХ–початку 
ХХІ ст. ст. Прикметно, що останнім типом суржику дослідниця маркує пере-
дусім мову українських політиків і представників бізнес-класу17.

Класифікація Л. Біланюк має змішаний часопросторовий характер й укла-
дена за принципом двох дихотомій: 1) „місто-село” з урахуванням передусім 
просторової засади типологізації та 2) „радянський-пострадянський” – за показ-
ником часу. Саме ця непослідовність, а також обмеження суржику 5-ого типу до 
незначної, хоч виразної соціально-політичної групи носіїв/творців, критикува-
лися провідними українськими соціолінгвістками Л. Масенко і Л. Ставицькою18. 
Попри це, обґрунтування історичного принципу до вивчення суржику знайшло 
своє відображення також у наступних розвідках славістів.

15 М. Мозер, Op. cit., с. 50.
16 L. Bilaniuk, A typology of suržyk: Mixed Ukrainian-Russian language [w:] „International 

Journal of Bilingualism”, nr 8/4, 2004, s. 415–422.
17 Ibidem, s. 421.
18 Л. Масенко, Op. cit., с. 60; Л. Ставицька, Op. cit., s. 108.
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Українсько-російський суржик з функцією діалекту

Так, на мо в н о - і с т о р и ч н ом у п р и н ц и п і фо рм у в а н н я суржику 
наголошує в багатьох публікаціях україніст італійського походження Сальваторе 
Дель Ґаудіо. Після появи в 2010 р. монографії вченого On the Nature of Suržyk: 
A Double Perspective (2010), С. Дель Ґаудіо послідовно обстоює ідею про про-
тотипний українсько-російський суржик19. Цей прототип, на його думку, має 
діалектне походження:

„[...] аргументація на підтримку нашої теорії виходить з припущення, що 
кожна стандартна (літературна) мова була на певному етапі свого розвитку 
результатом діалектного компромісу; відповідно ті діалектні елементи, які не 
влилися до української стандартної літературної мови, мали прямувати в іншому 
напрямку”20.

Таким напрямком С. Дель Ґаудіо вважає утворення суржику з кінця XVIII 
ст., що на сьогодні виконує фун к ц і ї д і а л е к т у  (не просторіччя чи просто-
розмовної мови), для суржикомовних містян центрально-східних і північних 
регіонів України21. Просторіччя, наголошує дослідник, можливе за умови пере-
ваги української мови в усіх сферах державної та міжлюдської комунікації, 
а отже – лише в західних областях України22.

З одного боку, ідея cпро можливість віднесення більшої частини з наявних 
у суржику лексем до діалектних, розповсюджених іще раніше в різних укра-
їнських регіонах, критикувалася рядом інших славістів, зокрема М. Мозером 
і Л. Масенко23. З іншого боку, вартість висновків, до яких дійшов дослідник 
після аналізу суржику на базі північно-східного й поліського фактажу, поля-
гає в переосмисленні питання суржикізму і в підкреслюваній ученим потребі 
зібрання та укладення корпусу сталих елементів прототипу.

Подібно до С. Дель Ґаудіо, ряд інших учених також замислювалися у своїх 
дослідженнях суржику над тим, чи кожний русизм є a priori суржикізмом, 
а також, чи вважати суржик третьою з-поміж наявних в Україні мов. Скажімо, 
у кількох розробках суржику і трасянки, здійснених на підставі автентичних 
записів групою славістів на чолі з російським мовознавцем Ніколаєм Вахтіним, 

19 За лексичним наповненням і гібридизацією на граматичному рівні цей термін „україн-
сько-російський суржик”, обґрунтований як ідіом О. Тараненком (див.: О. Тараненко, Варі-
антність vs. стабільність у структурі українсько-російського „суржику” (УРС): сукупність 
ідіолектів vs. cоціолект [w:] „Studia Slavica Oldenburgensia”, nr 21, 2013, s. 27–60), найбільш 
наближений до прийнятого М. Флаєром центральноукраїнського типу суржику як базового.

20 С. Дель Гаудіо, Взаємодія між суржиком і діалектами [в:] „Мова і культура”, nr 13/8(144), 
2010, с. 140.

21 S. Del Gaudio, Украинско-русская смешанная речь „суржик” в системе взаимодействия 
украинского и руссского языков [w:] „Slověne”, nr 2, 2015, s. 219.

22 Ibidem, s. 220.
23 Див.: M. Moser, Op. cit., s. 29.
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іще в 2003 році запропоновано кодифікувати суржик задля підтвердження тези 
про належність його до т.зв. нових мов24. Питання про можливе застосування 
термінів „н о в а  т р е т я  мо в а” чи „г і б р и д н а  мо в а” у стосунку, зокрема, 
до суржику згадано вперше в публікації Ґ. Гентшеля з 2008 року25. У пізні-
ших його розробках зустрічається також термін „м е з о л е к т” на позначення 
суржику чи трасянки26.

„БРСР и УРСР27 относятся к одной из распространенных в Европе моделей 
смешения, которая складывается из преобладающих в общественной жизни лите-
ратурных кодов в роли акролектов и из их местных языковых разновидностей 
(говоров в роли базилектов). Последние, часто утрачиваемые в связи с урбани-
зацией, оставляют всё же свои значительные следы в смешанных мезолектах”28.

Виразним акцентом в усіх працях Ґ. Гентшеля та інших репрезентантів 
Ольденбурзької школи щодо суржику є переконання в тому, що, по-перше, як 
українське змішане мовлення, так і білоруська трасянка розвинулися і форму-
ються в межах систем української та білоруської мов; по-друге, не є явищами 
хаотичними та спонтанними. Обґрунтування небезсистемности обох мезолек-
тів проводилося цим ученим за допомогою морфологічного, фонологічного та 
морфонемного аналізу гібридних словоформ у суржику й трасянці, чисельні-
стю до 400 тисяч одиниць в обох субкодах (2008, 2018). У результаті доклад-
ного аналізу Ґ. Гентшель доходить висновку: „Смешанные мезолекты в речи 
чрезвычайно вариативны, однако вовсе не хаотичны: спонтанное „смешивание” 
налагается на конвенционализированное”29.

Такі висновки, хоча й підкріплені кількасоттисячною корпусною базою 
гібридних форм, тим не менше дискутуються рядом українських мовознавців. 
С. Соколова пояснює відмінний в українській лінгвістиці погляд на суржик як 
на діа(мезо)лект чи гібридну мову тим, що вітчизняні лінгвісти перебувають 
у цьому мовному середовищі на щодень:

„Деякі дослідники суржику і трасянки (передусім зарубіжні, які не стика-
ються з ними повсякчасно у своєму повсякденному спілкуванні) розглядають 

24 Маємо на увазі передусім таких дослідників і їх праці, як: Н. Вахтин, Отчет по резуль-
татам исследовательского проекта „Новые языки новых государств: явления на стыке 
близкородственных языков на постсоветском пространстве”, http://old.eu.spb.ru , [20-06-2019]; 
О. Жиронкина, Лізла баба по лєсніце, упала з драбини: Заметки о языковой ситуации на 
Украине [в:] „Отечественные записки. Журнал для медленного чтения”, nr 1, 2007, s. 284–295.

25 G. Hentschel, On the Development of Infl ectional Paradigms in Belarusian Trasjanka: the 
Example of Demonstrative Pronouns [w:] Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: Structural 
and social aspects of their description and categorization, Oldenburg 2008, s. 99.

26 Г. Хентшель, Белорусская „трасянка” и украинский „суржик”: oб основных различиях 
в степени влияния русского языка [в:] „Przegląd rusycystyczny”, nr 2/162, 2018, s. 194.

27 БРСР та УРСР в перекладі українською – це білорусько-російське змішане мовлення та 
українсько-російське змішане мовлення, відповідно.

28 Г. Хентшель, Op.cit., s. 193–194.
29 Ibidem, s. 195.
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їх як окремі мовні субкоди – своєрідні піджини – і намагаються відповідно 
вивчати їхню структуру та варіативність (Del Gaudio, 2010; Flier, 2008) і аре-
альне поширення елементів (Hentshel, 2008), тобто застосовують до них методи 
і принципи класичної діалектології, висновки якої передусім базуються на 
вивченні конкретних текстів, пов’язаних із певною територією. [...] На жаль, 
зусилля українських дослідників ще не об’єднані навколо створення єдиної 
текстової бази даних. Натомість вони постійно перебувають у цьому мовному 
середовищі, яке доступно їм для включеного спостереження навіть незалежно 
від їхнього бажання. Ймовірно, саме тому українські і білоруські мовознавці 
переважно розуміють системність своїх мішаних кодів дещо відмінно від зару-
біжних дослідників”30.

Услід за В. Трубом та Л. Масенко, учена додає, що ця позірна системність 
є лише „...пасивним володінням лексичним запасом літературних мов”31.

У цілому, як можна зауважити з викладеного вище спрощеного огляду кількох 
знакових студій із лінгвістичного трактування суржику, гіпотези низки зарубіжних 
вчених частково не приймаються або полемізуються в середовищі українських 
мовознавців. Натомість застосовані європейськими дослідниками описова (кор-
пусна) методологія в аналізі, а також зібрана джерельна база суржику, є цінністю 
для лінгвістики, що не дискутується (як слушно підкреслила також С. Соколова). 
Безсумнівною вартістю є також найчастіше практиковані зарубіжними вченими 
соціологічні методи нагромадження знань про суржик – за допомогою відкри-
тих глибинних інтерв’ю та закритих питальників, ужитих із метою оприяв-
нити і оцінку цього мовлення в українському суспільстві, і його поширеність.

Змішане мовлення під кутом зору соціолінгвістики

В останні 10 років зʼявилася низка соціолінгвістичних студій, що унаочню-
ють суспільну й індивідуальну візію про суржик та засвідчують функціону-
вання змішаного мовлення у повсякденних мовних практиках українців різних 
регіонів. Поява цих розробок, як вважаємо, стала черговим етапом на шляху 
об’єктивізації навколосуржикової полеміки. З-поміж усіх робіт, котрі меншою 
або більшою мірою базувалися на даних, зібраних внаслідок відкритого і закри-
того анкетувань, зупинимося на тих, у яких порушувалося питання ставлення 
мовців до гібридного субкоду й унаочнювалися дані про розповсюдженість 
суржику в різних областях.

Так, у 2011 році група вчених, а саме: У. Долешаль, В. Дубічинський 
і Т. Ройтер – опублікувала підсумки здійсненого соціологічного опитування та 

30 C. Соколова, Лінгвальні та позалінгвальні аспекти функціонування суржику в Україні 
[в:] „Slavia Meridionalis”, nr 21, 2021, s. 2.

31 Ibidem, s. 4.
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лексико-граматичного аналізу суржикового мовлення, запропонованого для фоно-
оцінки студентам і викладачам філологічних факультетів з Харкова та Херсона. 
Записи суржику взято з популярної на той час телепередачі Ключовий момент. 
Метою анкетування було, між іншим, накопичити інформацію про декларовану 
респондентами рідну мову й зібрати оцінні твердження щодо запропонованого 
запису. Як базовий, прототипний суржик цими вченими взято центральноук-
раїнський гібрид, згідно з першою класифікацією М. Флаєра32. Результати 
опитування засвідчили, зокрема, що: 1) у Херсоні кілька респондентів назвали 
рідною мовою суржик; 2) майже третина україномовних опитаних зарахувала 
пропонований фрагмент запису до української мови з помилками; 3) росій-
ськомовні респонденти частіше і точніше відрізняли чисту українську мову 
від суржику33.

За 5 років, у 2016 р., ця ж група дослідників поширила опитування ще й на 
місто Чернівці, де наданий для оцінки відеофрагмент тієї ж передачі був оці-
нений як суржик 76% опитаних україномовних респондентів, котрі задекла-
рували рідною саме українську мову. У Херсоні та Харкові ці показники були 
помітно менші: половина і майже 40%, відповідно34.

Найістотнішими висновками за результатами обох анкетувань виявилися 
такі: 1) „навіть невелика кількість обʼєктивних суржикізмів надає респонден-
там достатньо підстав уважати проаналізований текст суржиковим”, що назагал 
засвідчує негативне ставлення філологів до суржику35; 2) с у ржи к –  п р о -
с т о р о зм о в н и й р і з н о в и д у к р а ї н с ь ко ї мо в и, некодифікований та 
варіативний, залежно від регіону або носія, проте такий, що виконує в носіїв 
фун к ц і ї мо в н о го код у36.

Підтвердження останньої тези можна знайти також в наступному важли-
вому опитуванні, закрито-відкритого типу, котре в 2015–2021 рр. здійснили 
О. Тараненко й Ґ. Гентшель, залучаючи до аналізу відповіді понад двох з поло-
виною тисяч мешканців сіл, смт і малих міст (назагал 130 населених пунктів) 
у 14 українських областях із центру, сходу й півдня України. На підставі твер-
джень респондентів про використання ними, їхнім оточенням та родиною трьох 
мовних кодів – українського, російського та змішаного – виокремилися 5 груп 
областей з трьома типами мовної домінації: (I) – Хмельницька, Черкаська та (II) – 
Житомирська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Вінницька, Чернігівська 
області як групи з домінантою українського коду; (III) – Дніпропетровська, 
Сумська та Одеська області, де саме суржик превалює над двома іншими 

32 У. Долешаль та ін., Оp. cit., с. 250.
33 Ibidem, с. 262–265.
34 V. Dubichynskyi, T. Reuther, U. Doleschal, Суржик: лексичний аспект (на матеріалі 

телепередачі „Ключовий момент”, лексикографічних джерел ХІХ-ХХІ стст. і результатів 
анкетування) [w:] „Linguistica Copernicana”, nr 13, 2016, s. 358–360.

35 Ibidem, s. 360.
36 У. Долешаль та ін., Op.cit., s. 248, 265.
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мовами; (IV) – Херсонська, Харківська; (V) – Миколаївська області з перева-
гою російського мовного коду над суржиком чи українською37. Прикметно, що 
суржик в цьому опитуванні названо „українсько-російським змішаним мовлен-
ням” (УРЗМ) з метою уникнути негативної конотації, яку має слово „суржик”.

Загалом же підсумки анкетування виявилися промовистими з точки зору 
поширености УРЗМ як мови повсякденного використання: у двох областях – 
Дніпропетровській і Сумській – суржик уживають на щодень більше 80% опи-
таних, в інших відсоток коливається від 60% до трохи більше 20%38. Беручи 
до уваги перші, ще на початку ХХІ ст.39 зафіксовані соціологами твердження 
українців про послуговування суржиком на рівні від 3% до найбільше 20%, ці 
результати показують значний зріст уживання змішаного мовлення, що і дало 
дослідникам підстави виділити суржик в окремий, зм іш а н и й код.

Спираючись на зібрані в межах описаного проєкту відповіді, наступна група 
українських та німецьких вчених – О. Палинська і Т. Кузнецова – оприлюднила 
в 2021 р. дані з питань, що увиразнюють не лише функціонування, а і ставлення 
до суржику (зокрема в публічній комунікації). Ці вчені теж користувалися тер-
міном „українсько-російське змішане мовлення”. До взятих за базові 2229 від-
повідей респондентів, одержаних раніше в анкетуванні мешканців 14 областей, 
додатково залучено 216 відповідей, наданих у відкритих і глибинних інтерв’ю 
з тими, хто визнав, що хоча б інколи використовує змішане мовлення. У під-
сумку ставлення респондентів до використання УРЗМ в публічному просторі 
не підтримали майже 61% анкетованих40. У відповіді ж на питання, чи носій 
суржику може стати успішною людиною, „подавляющее большинство опрошен-
ных” висловилося, що суржик тут не перешкода41. Найбільш лояльне ставлення 
до УРЗМ висловили мешканці третьої групи попереднього соціолінгвістич-
ного дослідження, які належать до ареалу з перевагою саме змішаного коду42. 
Це, нагадаю, Дніпропетровська, Сумська та Одеська області. Своєю чергою, 
віковий зріз унаочнив, що „чем моложе респонденты, тем менее они склонны 

37 G. Hentschel, O. Taranenko, Bilingualism or tricodalism: Ukrainian, Russian and „Suržyk” 
in Ukraine. Analysis and linguistic-geographical mapping [w:] „Die Welt der Slaven”, LXVI, 
s. 268–299, цит. за: О. Палинська, Т. Кузнецова, Украинско-русская смешанная речь в публичном 
пространстве [w:] „Linquistica Copernicana”, nr 18, 2021, s. 88.

38 Г. Хентшель, О. Тараненко, Мовний ландшафт України: українська мова, російська мова, 
„суржик” (уживаність – мовна компетенція – націонaльне позиціонування) [в:] „Мовознавство”, 
nr 4, 2015, с. 10–11.

39 Тут мова йде про результати двох опитувань, виконаних на початку ХХІ ст. Київським 
міжнародним інститутом соціології та центром „Демократичні ініціативи” у східно-центральних 
і південних областях (див. детальніше: В. Хмелько, Лінгво-етнічна структура України: регіо-
нальні особливості та тенденції змін за роки незалежності [в:] „Наукові записки НаУКМА”, 
32: Соціологічні науки, 2004, с. 3-–5).

40 О. Палинська, Т. Кузнецова, Op. cit., с. 90.
41 Ibidem, с. 95.
42 Ibidem, с. 94.
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отрицать возможность использования УРСР публично”43. Доволі передбачу-
ваним висновком, дотичним сфери функціонування суржику, був теж такий: 
„Естественной сферой использования смешанной речи являются ситуации 
„солидарности” и неформального общения”44.

Усі згадані в цьому розділі соціолінгвістичні розвідки, поза вагомістю в пре-
зентації різних українських регіонів, важливі й спробою „надати слово” автен-
тичним носіям змішаного мовлення. Поза тим, вихідні дані дозволили пере-
ліченим науковцям підтвердити початкову гіпотезу (або дійти висновків) про 
наявність в Україні триглосії на підставі частотного використання суржику як 
мови спілкування в родині й побуті. Виконане того ж 2021 року наше власне 
опитування засвідчило цілковитий збіг із вищеподаним коментарем про лояль-
ність молоді до суржику, натомість унаочнило відмінні результати в питанні про 
поширення суржику серед мешканців Дніпра та околиць (а особливо молодого 
покоління мовців), відтак, теж спонукало до висунення дещо інших висновків.

Суржик в оцінці мовців (за підсумками власного 
соціологічного дослідження)

Проведене нами анкетування студентів-першокурсників у містах Дніпро 
(тут брали участь студенти ДНУ, Університету митної справи та фінансів і НТУ 
„Дніпровська політехніка”), Запоріжжя (ЗНУ) та Херсон (ХДУ)45 у вересні 
2021 р. дало можливість дізнатися про функціонування суржику й української 
та російської мов у межах трьох поколінь мовців. Хоч засадничо соціологічне 
опитування спрямовувалося на виявлення мовленнєвих практик, у тім числі 
з використанням суржику, серед 18-20-річних українців, то розширення питаль-
ного спектру дозволило побачити і певні зрушення в послуговуванні україн-
ською мовою українцями середнього покоління.

Участь у цьому опитуванні взяли 158 респондентів віком 18-20 років. З них 
лише 12 осіб (тобто приблизно 8%) мали на момент анкетування повну вищу 
освіту, своєю чергою 144 особи, або 91% – неповну. Усі респонденти були сту-
дентами першого курсу бакалаврського циклу навчання. За ознакою стати пере-
важали представниці жіночої – 96 осіб (61%), з огляду на здебільшого жіноче 
представництво на філологічних факультетах ДНУ, ЗНУ та ХДУ; анкетованих 
чоловічої стати виявилося 60 осіб, або 38%.

На питання про місце проживання під час навчання майже 44% всіх опита-
них відповіли, що живуть з батьками в місті, де цим містом є обласний центр 

43 Ibidem, с. 101.
44 Ibidem.
45 Далі в таблицях з кількісними показниками будуть застосовані скорочення, наприклад ХДУ-

філ чи Дніпро-нефіл на позначення філологічних і нефілологічних спеціальностей, відповідно.
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(Херсон, Запоріжжя та Дніпро). Трохи більше 38% проживають у цей час у гур-
тожитку в цих же містах, решта – на знімних квартирах чи з батьками в селі під 
містом (таких від 4% до майже 8%, і найбільше – з Запоріжжя). Відповідь на це 
питання засвідчила перевагу міського мовного середовища у період навчання, 
причім це середовище в пропорційному вимірі є „на користь” опитаних меш-
канців міста Дніпро, адже з них понад 56% живуть там з батьками. Тим часом 
респонденти з Херсона чи Запоріжжя є мешканцями цих міст лише у 31%-32%.

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

38% гуртожиток, 
31% місто/батьки, 
15% орендоване 
житло 
(далі ор.ж. – 
автор), 
7,7% село чи смт,
8,3% без відповіді

44% гуртожиток, 
32% місто/
батьки, 20% 
ор.ж.,
4% без відповіді 

56,5% батьки/
місто, 43,5% 
гуртожиток 

56% батьки/
місто, 29% 
гуртожиток, 9% 
ор.ж., 
1% батьки/село,
5% без відповіді

майже 44% – 
батьки/місто, 
38,6% гуртожи-
ток,
17,4 % ор.ж.

Таблиця № 1. Місце проживання респондентів під час навчання

Своєю чергою, місцем проживання опитаних поза навчальним процесом 
задекларовано: обласний центр – 31,75%, районний центр – 32%, село або 
селище міського типу – майже 33,4%. Як бачимо, саме міське середовище 
домінує в позанавчальний час, адже райцентри і облцентри разом становлять 
майже 64%. Чи перевага міста має вплив на вибір мови або мовлення опита-
них в цілому? І чи цей вибір респонденти змушені робити в різних локаліза-
ціях: скажімо, залишаючи місто й повертаючись до сіл на вихідні або після 
сесії? Розгорнене пояснення дали нам відповіді на наступні питання з анкети:

1. Якою мовою чи, можливо, суржиком Ви спілкуєтеся зі знайомими Вашого 
віку?

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 Дніпро-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

46% російська 
(далі рос – авт.), 
31% суржик 
(далі С — авт.),
23% різні змішу-
вання суржику 
з російською 
та українською 
мовами

40% рос, 
48% С, 
8% рос/укр, 
4% різні змішу-
вання

48% рос, 
35% С, 
17% українська
(далі укр – авт.), 

73% рос, 
24% С, 
1% укр, 
2% різне

51,75% рос, 
34,5% С, 
4,5% укр,
2% рос/укр,
7,25% різні змі-
шування

Таблиця № 2. Мова/суржик, якою розмовляють опитані зі знайомими, однолітками.
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Як бачимо з таблиці № 2, українською говорить лише 4,5% молоді (най-
більше – майбутні філологи з ДНУ); перемикання кодів російської та україн-
ської мов замість їх змішування, як це відбувається у суржикомовців, засто-
совують 2% опитаних першокурсників (найбільше – респонденти з Херсона). 
Російською ж спілкуються між собою майже 52% анкетованих. 

2. Якою мовою чи, можливо, суржиком Ви спілкуєтеся з батьками та роди-
чами старшого віку?

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

61,5% рос, 
31% С,
7,5% без відпо-
віді 

52% С, 
44% рос, 
4% укр

56,5% рос, 
34,5% С, 
9% укр

67% рос, 
22% С, 
8% укр, 
1% рос/укр, 
2% без відповіді

57% рос, 
35% С, 
5,25% укр, 
0,25% рос/укр,
решта без від-
повіді

Таблиця № 3. Мова/суржик, якою опитані розмовляють з батьками, дідусями та бабусями

Як бачимо з цих відповідей, кількість суржикомовців незначно зросла – 
на 0,5%, проте суттєвіше, на 5%, збільшилося число студентів, котрі вдома, 
з 40-50-річними батьками та, відповідно, 60-70-річними бабусями/дідусями 
спілкуються російською, – це понад 57%. У відповіді на це питання і просте-
жується, на наш погляд, вплив міста, де живе з батьками понад 56% респон-
дентів (Дніпро, Херсон і Запоріжжя є містами з перевагою російської мови 
в побуті та в невимушеній комунікації загалом). Українською надалі говорять 
удома фактично вдесятеро менше, адже тільки 5,25%.

Як же виглядають пропорції в послуговуванні суржиком, українською та 
російською мовами самими батьками й рідними похилого віку?

3. На питання, якою мовою чи суржиком розмовляють батьки вдома та на 
роботі (знак „/” у таблиці далі – авт.), відповіді були такі:

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

рос/укр 38%, 
рос 15%, 
укр 15%, 
С – 7,7%, 
С/укр 7,7%, 
С/рос 15%,
1,6% без відпо-
віді

28% рос/укр, 
16% С, 
16% С/укр, 
20% рос, 
20% – різні змі-
шування, типу 
С/рос чи С/рос 
та укр 

43,5% рос/укр, 
26% рос, 
тільки С – 17%, 
по 4% укр та С/
укр,
5,5% без відпо-
віді

39% рос, 
38% рос/укр, 
9% С/укр, 
6% C, 
4% С/рос, 
3% укр/рос,
1% без відповіді

Майже 37% рос/
укр, 
25% рос, 
5,5% укр, 
тільки 
С – майже 7,7%, 
С/укр – 9%, 
С/рос – 7,75%,
решта – різне 

Таблиця № 4. Мова/суржик, якою послуговуються батьки вдома / на роботі
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62% батьків опитаних першокурсників так чи інакше вживають більше росій-
ської, хоча від 37% до 38% з них використовують на роботі українську, що може 
засвідчувати позитивну динаміку надалі, адже вважаємо такі дані одним з проявів 
дії т.зв. Мовного закону46 2019 року. Найменша кількість російської в мовленні 
батьків простежується в запорізькому регіоні, де, нагадаємо, 44% респонден-
тів не є мешканцями самого Запоріжжя, лише його околиць. Своєю чергою, 
лише суржиком найбільше говорять батьки респондентів з Херсонщини – 16% 
порівняно до 6-7% в Запоріжжі чи Дніпрі. Тільки українською спілкуються на 
запорізькій, херсонській і дніпровській землях разюче мало, адже лише 5,5% 
40-50-річних батьків анкетованої молоді, хоча, якщо додати до цієї кількости 
7,7% тих, котрі вдома послуговуються суржиком, число потенційно україно-
мовних українців середнього покоління могло б зрости до 14,5%.

Водночас на питання, якою мовою чи суржиком говорять бабусі й дідусі 
(без розрізнення на дім та роботу, адже багато з них може бути вже на пенсії), 
відповіді унаочнили дещо відмінні результати:

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

31% С, 
23% рос, 
15% С/рос, 
21% – різні інші 
змішування,
10% без відпо-
віді

По 24% рос, С 
та змішування 
на зразок 
С/С та укр 
чи С/С та рос, 
28% без відпо-
віді

С 30%, 
рос 22%, 
С/укр 9%, 
рос/укр 4% (де 
рос — у дідуся, 
а укр – у бабусі),
17% змішування 
С та С/рос,
14% без відпо-
віді

42% рос, 
26% С та С/рос, 
9% укр, 
1% хустський 
діялект,
1% рос/укр,
5% без відповіді

27,75% С, 
27,75% рос, 
різноманітні 
змішування 
суржику та рос/
укр – 22%; 
3,25% укр,
1,25% рос/укр,
решта – без 
відповіді

Таблиця № 5. Мова/суржик, якими спілкується старше покоління опитаних

Так, не була несподіванкою вкотре критично мала маса мовців похилого 
віку, що послуговуються тільки українською (3,25%). Натомість дзеркальна 
відповідність суржику та російської, де в містах суржикомовних представ-
ників 2-ого покоління виявилося навіть більше ніж російськомовних, є вже 
свідченням того, який відсоток суржикомовців став і може стати мовцями 
з перевагою російської в побуті, за несприятливих для одержавлення укра-
їнської мови обставин. Якщо 3-є покоління вживає суржик лише в понад 7% 
(див. таблицю № 4) на противагу 27% в їхніх батьків, така одногенеративна 
динаміка в бік переходу на російську мову засвідчує, наскільки важливим 

46 Тут і далі в тексті статті використовуємо перифрастичну назву Мовний закон до доку-
мента, ухваленого 2019 р.: Закон України „Про забезпечення функціонування української мови 
як державної”.
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є послідовне „опрестижнювання” української на державному рівні та, особливо, 
у сферах культури та освіти.

Якщо пригадати, скільки процентів опитаної молоді, тобто 4-го покоління 
мовців, уживають суржик між собою чи з рідними, то в обох вікових кате-
горіях це була третина теперішніх 20-річних українців, а більша половина 
з них, принаймні у відповідях, нотувала використання зі знайомими та роди-
ною російської мови. Чи зі зміною соціального статусу та/або формалізацією 
комунікації, число молоді, котра вживає російської / суржику в побуті, змен-
шиться? Гіпотетично це можливо, якщо взяти до уваги мовні практики батьків, 
які знизили використання суржику і послуговуються все частіше українською 
на роботі? Більш-менш точну відповідь на це питання ми намагалися знайти, 
запитавши, як говорять молоді люди вдома та, наприклад, в університеті.

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

31% рос, 
15% рос/укр, 
31% С/рос та 
укр,
23% без 
відповіді

По 24% рос та 
С/рос; 
16% С, 
12% С/укр,
24% різні 
змішування 
суржику та 
російської 
й української, де 
українська 
– в університеті 

48% рос/укр,
по 17% рос та 
С/укр, 
по 9% С/укр та 
С

65% рос, 
12% С/рос або 
укр, 5% С, 
3% рос/укр, 
2% укр,
13% без 
відповіді

34,25% рос, 
16,75% C/рос, 
16,5% рос/укр, 
5,25% С/укр, 
3,5% С, 
0,5% укр,
решта – різне 

Таблиця № 6. Мова/суржик, які використовують опитані у неформальному та формальному 
спілкуванні.

Наші передбачення почасти підтвердилися, адже з понад 51 відсотка першо-
курсників, котрі зі знайомими та батьками вживають російської, третина послу-
говується також українською у формальних комунікативних ситуаціях. Якщо 
брати до уваги приналежність опитаних до філологічних або нефілологічних 
спеціальностей, то на філологічному факультеті в ДНУ це майже половина 
опитаних студентів – 48%, хоча вже респонденти нефілологічних спеціальнос-
тей того ж Дніпра в 65% послуговуються російською навіть в університетах47.

47 Настільки великий відсоток російської мови в місці навчання може свідчити також про 
недотримання в деяких внз статті Мовного закону про обов’язкове викладання українською 
мовою. Ми мали змогу пересвідчитися в цьому особисто, чуючи, як викладач нефілологічного 
факультету одного дніпровського вишу читав лекцію з гуманістичної дисципліни російською 
мовою. Що цікаво, тиждень перед цією подією члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відвідали цей заклад з плановою перевіркою.
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Що ж до користування суржиком, то винятково ним, як декларують анкето-
вані, послуговуються лише 3,5%. Натомість суржиком та російською чи україн-
ською (в разі потреби) – вже 22%, з яких на російську мову переходить майже 
17% суржикомовців проти 5% тих, котрі, все ж, обирають після суржику укра-
їнську. Отже, вищий статус російської для респондентів назагал, а для носіїв 
суржику зокрема, є досі фактом і, на жаль, незмінним. Так само фактом є, за 
поданими в таблиці № 6 результатами, чергова редукція у вживанні винятково 
суржику: з 27% у бабусь та дідусів до понад 7% в їхніх дітей і, нарешті, 3,5% 
в онуків. Небезпечнішою є, однак, така мовна практика, коли суржикомовні 
українці тяжіють більше до російської поза домом48.

Чи згадана редукція означає, що колись суржику не стане? На це питання 
30,5% відповіли, що так, 64% – що ні. Трохи більше 6% не дали однозначної 
відповіді. Подані арґументи, з одного боку, ілюструють емоційне ставлення до 
носіїв суржику (особливо в негативних відповідях), але з іншого – відкривають 
цілком свідоме розуміння, по-перше, процесів, що спричинили появу суржику 
в мовній практиці українців, по-друге, механізмів, котрі можуть посприяти його 
поступовій нівеляції. Скажімо, серед коментарів щодо слабкої ймовірности зник-
нення суржику переважають такі: 1) зручний спосіб спілкування (навіть звичка), 
що передається з покоління в покоління; 2) частина української мови, діалект; 
3) мова села та малоосвічених людей; 4) співіснування російської та української 
мов і, отже, їх змішування (що й надалі сприятимуть суржикізації в мовленні). 
З-поміж емоційніших коментарів зацитую такі: 1) „завжди знайдуться люди, 
котрі принципово не говоритимуть українською” (Дніпро-нефіл-149); 2) „цих 
людей не змінити” (Дніпро-нефіл-83); 3) деякі володіють лише суржиком, або 
4) „багато є тих, кому є все одно, чиста їхня мова, чи ні” (Дніпро-філ-20).

Як негативну, так і позитивну відповіді на питання про майбуття суржику 
об’єднує часто повторюваний історичний коментар, а саме: задовгий гніт 
і примусова інтеґрація України в російський культурний простір. Серед пояс-
нень, чому, на думку анкетованих, суржик таки перестане існувати, зазвичай 
подаються певні часові рамки або обставини, що можуть цьому посприяти. 
Деякі з запропонованих обставин мають емоційну конотацію, наприклад таку: 
1) суржик зникне, „коли українці перестануть вважати північного сусіда бра-
том” (Дніпро-філ-17), „після розірвання зв’язків із Росією, [...] що збільшить 
самосвідомість” (ХДУ-13); 2) „коли українці почнуть вчити рідну мову” (ХДУ-
філ-10), „коли українізація стане більш жорстокою по відношенню до російської 
мови” (ЗНУ-філ-10); 3) „за 100-150 років, [...] при умові, що українці будуть

48 У двох зі 158 анкет на підтвердження цієї тенденції додано також особисті дописи рес-
пондентів про те, що вони як носії суржику чи української (вдома та поза ним) переходять на 
російську ... у гуртожитку, адже, цитую, „такі наші реалії” (ЗНУ-філ-10) чи „не можу вільно 
спілкуватися рідною” (ДНУ-філ-7).

49 Тут і в наступних посиланнях на респондента-джерело цифра, подана після скороченого 
запису внз, відповідає номерові анкети в нашому дослідженні.
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 дотримуватись нового закону” (ЗНУ-філ-21). Що цікаво, у випадку обох – нега-
тивної чи позитивної – відповідей на це питання ми не спостерегли такої зако-
номірности, коли за декларованого негативного ставлення до суржику коментар 
також мав виразну емоційність з прихованими або явними іронією, осудом і под.

Загалом ненегативне ставлення до суржику постулюють понад 83% опитаних, 
як можна побачити в таблиці далі. Говорячи ж про емоційний складник цього 
ставлення, то принаймні якусь емоцію суржик викликає в 35% респондентів. 
Якщо ж заглибитися у відповіді по досліджуваних містах, то найбільше декла-
рують ненейтральне ставлення до змішування кодів першокурсники філологіч-
ного факультету ЗНУ – у їхніх відповідях відсоток емоцій сягає навіть 48%.

У цілому результати з доволі високим відсотком нейтрального ставлення 
до суржику свідчать, на наш погляд, про ще недостатній рівень мовної сві-
домости молодих українських громадян. Повторення опитування наприкінці 
бакалаврського чи магістерського циклу навчання серед цих же респондентів 
могло б засвідчити слушність або неслушність зазначеної гіпотези.

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

77% нейтральне 
(далі нейтр. – 
авт.), 
по 7,7% – нега-
тивне 
(далі негат. – 
авт.) і позитивне 
(далі позит. – 
авт.),
7,6% без 
відповіді

48% нейтр., 
28% негат., 
16% позит., 
4% украй 
негативне,
4% без відповіді

61% нейтр., 
по 13% – позит. 
і вкрай негат., 
9% негат.,
4% без відповіді

57% нейтр., 
24% негат., 
13% позит., 
5% украй 
негативне,
1% без відповіді

60,75% нейтр., 
22,7 
негат.і вкрай 
негат.; 
12,4% позит.,
4,15% без 
відповіді 

Таблиця № 7. Ставлення опитаних до суржику

На часткове підтвердження вищезгаданої гіпотези вже нині, тобто на пер-
шому курсі навчання респондентів, запропонуємо відповіді анкетованих на 
питання „Чи суржик може мати вплив на сповільнення переходу на українську 
мову та, якщо так, серед якого покоління мовців?”

ХДУ-філ, 13 ЗНУ-філ, 25 ДНУ-філ, 23 Дніпро-нефіл, 
97

Загальний 
підсумок, 158

54% ні, 
23% так
23% без 
відповіді 

72% так, 
28% ні

61% ні, 
35% так,
4% без відповіді 

64% ні, 
34% так,
2% без відповіді 

51,75% ні, 
41% так,
7,25% без 
відповіді

Таблиця № 8. Чи суржик має вплив на перехід його носія на українську мову?
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Як бачимо, найбільше усвідомлення негативного впливу суржику на воло-
діння українським мовним кодом мають студенти ЗНУ, тоді як у Херсоні чи 
Дніпрі відсоток тих, хто вже замислювався над цим, вагається між однією 
чвертю до більше третини респондентів. На прохання прокоментувати, старше 
чи молодше покоління мовців можуть мати більшу проблему з „заміною” 
суржику українською, деякі відповіді виявилися напрочуд розважними, як, ска-
жімо: 1) розуміння того, що вихід із суржику на інший мовний рівень є вихо-
дом із зони комфорту, котрої більшість з носіїв намагається уникати (Дніпро-
філ-17); 2) твердження про те, що молодше покоління, яке наслідує старше, 
і, на додаток, замало читає, може та вже має проблему з переходом на чисту 
українську в (не)формальному спілкуванні (Дніпро-нефіл-23); 3) коментар про 
те, що старше покоління, котре не вчилося в українських школах чи не від-
чувало потреби вивчити українську, не знало багатьох простих слів (скажімо 
метелик чи краватка), які молодше і вже більш освоєне з українською мовою 
покоління намагалося їм роз’яснити (ЗНУ-філ-21).

Останній коментар став для нас поштовхом до думки про поновлення анке-
тування серед цих респондентів за мінімум 4 роки, що могло б виявити зміни 
в опануванні й володінні українською мовою батьками, а також, що можливо, 
унаочнило б динаміку зростання/зменшення поширености суржику. Що ж до 
істотних підсумків опитування назагал, підкреслимо таке: результати не підтвер-
дили послуговування суржиком ані в анкетованих студентів, ані в їхніх батьків 
чи рідних старшого покоління на рівні більшому за 35%. Водночас дані, які 
ми одержали, виявили редукцію у вживанні змішаного субкоду в напрямі від 
другого до четвертого покоління мовців (що і були опитані нами). Насмілимося 
припустити, що зменшення суржиковживання відбулося, особливо у молодших 
мовців, на користь переходу на російський мовний код – унаслідок вищого соці-
ального статусу російської, а також через ще не до кінця сформовану мовну 
свідомість 18-20-річних українців. Це почасти підтверджують й подані вище 
результати, хоч теза вимагає додаткового обґрунтування і більш масштабного 
соціологічного дослідження.

Висновки

Попри довголітню історію побутування суржику в усному мовленні україн-
ців, активне його вивчення розпочалося щойно наприкінці ХХ – на початку ХХІ 
стст. Уперше ґрунтовний лінгвістичний аналіз змішаного субкоду запропонував 
М. Флаєр. Застосований ним неоцінний, але описовий метод вивчення суржику, 
візія впорядкованости цього мовлення була продовжена, хоч і релятивно, рядом 
інших лінгвістів, зокрема: Л. Біланюк, А. Брацьким, С. Дель Ґаудіо, М. Мозером, 
Ґ. Гентшелем, О. Тараненком тощо. В українському мовознавстві суржик 
вивчався передусім з погляду його місця в українській мові та  функціонування
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в її системі. Характер деяких праць мав оцінний вимір, проте найбільше, 
як вважаємо, причинилися до дефініювання суржику як явища Л. Масенко, 
Л. Ставицька, В. Труб, О. Тараненко. Своєю чергою, суржик з погляду науко-
вого зацікавлення дослідили І. Брага, Т. Фудерер, Л. Томіленко, а в площині 
соціолінгвістики – також Т. Кузнецова, О. Шевчук-Клюжева, О. Палінська 
і багато інших. Після настільки плідного в українському й зарубіжному мовоз-
навстві періоду вивчення цього явища, нині помітна вже виразна зміна вектору 
багатьох досліджень у бік залучення соціологічних методів у нагромадженні 
точних даних. Ідеться про такі з методів, як відкриті та/або глибинні інтерв’ю 
з носіями суржику, закриті опитування, у тім числі й такі, що презентують всі 
регіони України.

Запропоновані в цій статті результати власного соціологічного дослідження, 
проведеного серед першокурсників на філологічних і нефілологічних факуль-
тетах п’ятьох внз півдня й сходу України, засвідчили, що зі 158 респондентів 
тільки суржиком говорять уже майже вдев’ятеро менше 18-20-річних українців 
порівняно зі старшим поколінням їхніх же родин – це незважаючи на виразне 
позитивне чи нейтральне ставлення опитаних до гібридного субкоду. З іншого 
боку, оприявнена кількість мовців, що, все ж, воліють спілкуватися російською 
замість української чи суржику та обирають російську мову поза домом чи 
у формальній комунікації, є в узятих для аналізу містах дуже висока, більше 
половини респондентів. Саме цей показник, як також мінімальне число украї-
номовної молоді, є проявом або наслідком певної моделі лінгвальної поведінки 
й мовної свідомости загалом, котрі ще вимагають дальших і циклічних моні-
торувань – із залученням апарату культурологічної та антропологічної оцінок 
до вибору різними категоріями мовців українського чи російського мовних 
кодів або суржику.
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Культурний спротив як стратегія 
київських неокласиків
Cultural resistance as a strategy of Kyiv neoclassics

The article is devoted to the problem of cultural resistance and modernization of Ukrai-
nian national identity in the conditions of intensifi cation of imperial grip in the post-UNR 
period, after national revolution. It deals with the strategies of coexistence with the winners, 
which were developed in the community of neoclassics in Kyiv, about the preservation of 
cultural sovereignty while demonstrating political loyalty to the regime. The concept of cul-
tural resistance is interpreted with the additional analytical tools of post-colonial studies 
and memory studies. Neoclassicists, especially Mykola Zerov, focused on the Europe-
centered trends in the country’s literature. Kyiv became a place of privilege in the poetry 
of Zerov and Rylskyi. For this creative community the city was still the cultural capital, 
and the revanchist divestiture of the city’s capital status was perceived as an act of victors’ 
revenge. The literary life itself appears to be an invariant of the inner emigration of neo-
classics. The addressee of their texts was imagined as a privileged reader, which also meant 
resistance to dominant concepts of mass, proletarian art.

Key words: identity, cultural resistance, Kyiv neo-classics, urbanism, collective memory

Стаття присвячена проблемі культурного спротиву та модернізації української наці-
ональної ідентичности за умов посилення імперського тиску в постуенерівський період. 
Ідеться про стратегії співіснування з переможцями, вироблені в колі київських неокла-
сиків, про настанови на збереження культурного суверенітету попри демонстрування 
політичної лояльности до режиму. Поняття культурного спротиву виробляється у цій 
статті з допомогою аналітичного інструментарію постколоніалізму та студій пам’яти. 
Неокласики, зокрема Микола Зеров, зосередилися на простеженні європеїстських 
інтенцій вітчизняної літератури. Упривілейованим місцем спогаду стає у поезії Зерова 
та Рильського Київ. Для цієї мистецької спільноти він завжди зоставався культурною 
столицею, а реваншистське позбавлення міста столичного маєстату вони завжди сприй-
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мали як наругу переможців. Сам літературний побут неокласиків був інваріантом вну-
трішньої еміграції. Адресатом їхніх текстів бачився свій упривілейований читач, що 
також означало протистояння панівним концепціям масового, пролетарського мистецтва.

Ключові слова: ідентичність, культурний спротив, київські неокласики, урбанізм, 
колективна пам’ять

Київські неокласики змогли втілити, може, найрадикальніший і найуспішні-
ший проект модернізації української культури: вони творили елітарну книжну 
поезію, повертали вітчизняну літературу в той спільний європейський простір, 
зв’язок із яким ґвалтовно обірвали щойно при кінці ХУІІІ століття. Історія любить 
іронічні парадокси: це якраз у київському університеті Святого Володимира, 
відкритому після повстання 1830 року для боротьби з „польським сепаратиз-
мом” та утвердження імперського самодержавницького духу, і сформувалися 
творці високого модерного українського письменства. Ще від середини століття 
університет став осередком вивчення української історії; традиції Володимира 
Антоновича, Михайла Драгоманова так чи так формували київський інтелек-
туальний клімат. І вже напередодні національної революції студенти профе-
сора Володимира Перетца мали дуже добре уявлення про барокову спадщину 
Києво-Могилянської академії, козацькі літописи, про тяглість розвитку нашої 
культури та її взорування на західні художні процеси. „Перціяни” вбачали тоді 
в неокласицизмі ліки на „старосвітчину” і „повітовий смак”, на „мрійників без 
крил, якими так // поезія прославилася наша” (Микола Зеров).

Фактично чи не від 1905, від моменту скасування злополучного Емського 
указу, а в роки Першої світової ще очевидніше й повніше, виходять на яв 
подоти притамовані, „підпільні” (але ніколи, зрештою, не знівельовані й не 
зупинені!) – процеси боротьби двох культур, антиімперського спротиву, уви-
разнюється протистояння таборів, індивідуальних і групових позицій. Позірний 
хаос революційної доби, – усі ті гучні епатажні маніфести, відозви, гасла, 
протестні жести, галасливі порахунки між групами, гуртками, організаціями, 
асоціаціями, – був насправді оздоровленням, структуруванням багатогранного 
літературного процесу. Коли в умовах заборони друку Стара Громада порядком 
приватної ініціативи спромоглася на блискучу реалізацію лише кількох великих 
проектів, то в уенерівському (тепер столичному!) Києві усе здавалося досяж-
ним тут і зараз. Мистецьке життя ставало нарешті повноцінним. Із бороть-
бою ґенерацій (відсутність її ще Микола Євшан у хатянській статті 1911 року 
„Боротьба ґенерацій і українська література” вважав суттєвою вадою нашого 
письменства), розмежуванням не лише ідеологічним, але й естетичним, із тво-
ренням шкіл, стильових течій і напрямів.

А що 1918 року Київ заполонили біженці з виголоднілої більшовиць-
кої Москви й Петербурга, то подій, гастролей, театральних дійств побіль-
шало. Причому все виглядало доволі мозаїчним і ефемерним, адже вимушене 
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 імпортування столичної імперської культури на береги Дніпра витворило чи 
не апокаліптичне вавилонське стовпотворіння. Хтось після київського від-
живлення повернувся на північ, когось хвиля погнала далі на захід, у безпо-
воротну еміграцію. Прикре відчуття власної безвольної покірної залежности 
від поривів шаленої бурі, яка несе у безвість приречену на зникомість і роз-
сіяння людину-піщинку, якраз і виявилося у назві знаменитого мистецького 
клубу ХЛАМ (Художники, Літератори, Артисти, Музиканти). Він відкрився 
з ініціативи членів київського літературно-артистичного товариства 1918 року 
й проіснував кілька місяців у підвалі фешенебельного готелю „Континенталь” 
на Миколаївській, 5, власне на розі Хрещатика. Вулицю називали й київ-
ським Парижем, і осідком муз. Українських письменників ХЛАМ не надто 
приваблював, вони мали свої улюблені місця. Поруч з „Континенталем”, на 
Миколаївській, 11, у знаменитому домі Гінзбурга Лесь Курбас 1919 засновує 
„Льох мистецтва”, оформлений у національному стилі Анатолем Петрицьким. 
Неподалік і чи не перший у Європі двоповерховий цирк „Гіппо-Палас”, а на 
розі Миколаївської й Мерингівської – кафе-шантан „Аполло”. Ще одним зна-
ним мистецьким простором стало кафе „Кривий Джимі” в готелі „Франсуа” 
коло опери, на розі Володимирської та Фундуклеївської.

Це були місця модні, притягальні для деяких музагетівців, ще більше для 
авангардистів із їхніми ескападами. Натомість бібліофаги-неокласики воліли, 
принаймні до якогось часу, коли уникати літературних суперечок уже стало 
просто ніяк, не естрадність, а кабінетність, салонність, вузьке дружнє спілку-
вання, студійність, працю лише для свого ідеального читача. Маємо збереже-
ний Григорієм Костюком коментар близького до неокласиків професора Бориса 
Якубського з приводу присвяченого йому вірша Миколи Зерова „Аристарх”. 
Тут також звучить мотив обранства, бажання окреслити сакральне коло, непе-
реступне для профанів. Київ асоціюється зі світовою столицею, де здрібнілі 
нащадки допевняються місця під сонцем:

В столиці світовій, на торжищі ідей,
В музеях, портиках і в затінку алей
Олександрійських муз нащадки і послідки,
Вони роїлися, поети і піїтки,
Ловили темний крок літературних мод,
Сплітали для владик вінки нікчемних од
І сперечалися – мирились і змагались.

Якубський, за переказом Григорія Костюка, наголосив у цьому контексті якраз 
протиставлення символістам та авангардистам. „Тоді справді в нашому Києві 
щось подібне творилося. Спочатку навколо Шаповалових „Шляхів”, пізніше – 
„Літературно-критичного альманаха”, літературного клубу-каварні „Кривий 
Джімі”, тоді ж – навколо „Музагету”, а трохи згодом – „Мистецтва” – крути-
лося чимало більших і менших поетів. Вони змагалися, заздрили, інтриґували 
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й кипіли в пошуках за новими ориґінальними формами, засобами, стилями, 
напрямками і навіть ідеологіями. Все те було крихке. Ліпилось і розліталось. 
А наше товариство почувалося тривалим, врослим у віки минулого і майбут-
нього. А Арістарх та інші поетичні аксесуари – то вже дружні витівки завжди 
вигадливого Миколи Костьовича”1. „Торжищу ідей” Зеров протиставляє самотній 
кабінет естета, котрий працює, зневажаючи „зухвалу моду”. Крихким урешті 
виявилося не все, але неокласики таки справді зробили чи не найбільше.

У їхньому середовищі виробилася особлива культура дружнього спілку-
вання поетів. Магічне коло, за яке не заступлять непосвячені, для них не було 
лише метафорою. Не приймаючи цінності епохи, в яку довелося жити, вони 
намагалися розбудувати свою Касталію, згуртувати особливе товариство, яке 
послуговуватиметься власними правилами й законами. Ні в якому іншому тодіш-
ньому мистецькому об’єднанні не було вироблено так багато ритуалів дружби 
й цехової колегіальности, ніхто не спромігся на таку розмаїтість присвятних 
послань, стилізацій, акровіршів, епіграм, дружніх (і недружніх) пародій, як нео-
класики. Елементи вишуканої мистецької гри для власної втіхи ставали водно-
час і складовою послідовної протестної стратегії: вони обирають гораціанську 
втечу, а не служіння владі. У цьому плеканні власного простору протистояли 
і претензіям пролетарської літератури на ідеологічний диктат, і плужанському 
масовізму, і футуристським амбіціям стати речниками режиму й перебудувати 
у згоді зі своїми уявленнями цілий світ.

За строфами, написаними, що називається, для домашнього вжитку, можна 
відреставрувати сам літературний побут тих років, історії взаємин, дружб, захо-
плень, зіткнень, непорозумінь. Існував особливий ритуал „гутенберження”: 
бездоганно каліграфічним, виробленим у класичних гімназіях почерком пере-
писувалися вірші, зшивалися рукописні книжечки для подарунків приятелям. 
Той самий кабінет Бориса Якубського, господиню квартири пані Таранду, зви-
чай дарувати власноруч виготовлені „канти” в строгих папках згадані в одному 
з російських зеровських віршів. Усе ще по-старосвітськи солідно й певно – 
куранти, впорядковані книжкові полиці, „блистательный уют”, поки що не 
зруйнований пролетарськими новаціями:

По строгим лестницам, где на пол не плюют,
Мы всходим медленно – Зелинские и Канты.
Приносим „студные” в почтенных папках „канты”,
Сложенные во тьме мечтательных кают.

Ці згадки тепер потребують розлогих коментарів. Хоча б ім’я про авто-
ритетного в тому поколінні літературознавця конструктивістської орієнтації 
Корнелія Зелінського (до речі, з так званою „київською Александрією” його 

1 Г. Костюк, Зустрічі і прощання, кн. 1, Едмонтон 1987, с. 143.
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зближує ще й те, що працював разом із поетом Володимиром Нарбутом). Це 
перший етап формування групи, коли енергія національної революції зміню-
вала культурні преференції, змушувала переосмислювати власну тожсамість, 
а відтак шукати питомого ґрунту.

Надалі важливу роль у згуртуванні близьких за своїми естетичними упо-
добаннями митців відіграв журнал „Книгар”. Його започаткувало у вересні 
1917 видавництво „Час”. (Гроші за передплату часопису і просили надсилати 
на Володимирську, 42, де редакція містилася в приміщенні видавництва. За 
цією адресою свого часу існував знаменитий український клуб „Родина”.) 
Заснований у Києві ще 1908 року (серед фундаторів – Василь Королів-Старий, 
Модест Левицький), в добу УНР „Час” втілював дуже амбітні задуми, мав власну 
друкарню та книгарню. Критико-бібліографічний журнал постав з пекучої 
потреби принаймні якось фіксувати, аналізувати видавничі новинки. Адже 
попит на українську книжку спричинив появу численних видавництв, і то не 
лише в більших містах, але й у провінційних. 18 чисел „Книгаря” вийшло за 
редакцією Короліва-Старого, а з 19 числа 1919 року редактором стає Микола 
Зеров. Друкувалися лише рецензії, замовлені редакцією фахівцям, яким вона 
довіряла: так підтримувався професійний рівень видання. Микола Зеров згурту-
вав навколо себе літературне коло, з журналом якраз і співробітничали майбутні 
неокласики. Віктор Домонтович описав свої візити на Володимирську, зберігши 
колоритні деталі часу: „Редакція „Книгаря” містилася коло Золотоворітського 
скверу в будинкові на розі Великої Володимирської й В. Підвальної (пізніше, 
змінивши стиль, тут розташувалась „Нова Громада”, редагована О. Варравою, 
при згадці про якого Зеров звичайно додавав: „Варрава, он же бє розбійник”). 
Кам’яні сходинки ґанку з залізним піддашшям, далі дерев’яні в коридорчику, 
і тоді вже за за внутрішніми дверима – редакційна кімната. Великий редактор-
ський стіл широкою площиною перекреслював килим, що на чорному його тлі 
квітли химерні взори блідавих вицвілих квітів, забарвлених в відтінки рожевих 
і жовтих тонів. Під прямим кутом до редакторського стола Зерова в сутінках 
стіни стояв стояв коректорський стіл Євгенії Іванівни Бігановської, яка, за 
своєю звичкою, простягшись над столом, колінами спиралась на підставлений 
стілець. І десь, за запоною, була відокремлена осібна кімната, святая-святих, 
для благовидного в окулярах огрядненького дідуся з продовгастим обличчям 
і клинкуватою сивою борідкою, Петра Януарійовича Стебницького. Тут, в цій 
стилізованій кімнаті, що, після сутужної безпаливної зими, ще зберігала не 
зогріту весняним сонцем свіжість холодка, в кімнаті, швидше темнуватій, ніж 
ясній, богував Зеров”2. Журнал виходив до березня 1920, лише після біль-
шовицької зачистки культурного простору через, – як пояснено в останньому 
випуску, – „непереможні труднощі в справі здобуття дозволу на друк і папір” 
припинивши своє існування. Місто не лише позбавили столичного маєстату, 

2 В. Домонтович, Болотяна Лукроза [в:] Київські неокласики, Київ 2003, с. 291.
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але й цілеспрямовано придушували тут усі українські культурні ініціативи, 
витоптували паростки, що промкнулися в сприятливому уенерівському підсонні.

Утім для неокласиків Київ завжди зоставався осередком давньої високої 
культури, Александрією, Херсонесом, Баальбеком (усі ці порівняння використані 
в поезії Зерова та інших неокласиків), символом мистецького розквіту, спадко-
ємцем еллінського світу. Перенесення столиці на схід, до Харкова, сприймалося 
як наруга, реваншистська помста переможців. Проте історичні аналогії упев-
нювали, що урядовий декрет лише змінює юридичний статус, але ні за яких 
обставин не позбавляє воднораз традиції, ґрунту, всього того, що в античності 
називали генієм місця. Знаменитий сонет Зерова „Київ з лівого берега” почи-
нається скаргою, констатацією необлічимих втрат. Прекрасне місто „на синіх 
горах” занурене чи не в летаргічний сон, йому зосталися хіба гіркі спогади 
про колишню велич, бо торжествує „молодший” і вдатніший суперник: „І не 
тобі, молодшому, горить // Червлених наших днів ясна заграва”. І далі друга 
строфа – це вже реквієм (так, стоголосою міддю!) за втраченою таки ж ними, 
їхнім поколінням державністю:

Давно в минулім дні твоєї слави,
І плаче дзвонів стоголоса мідь,
Що вже не вернеться щаслива мить
Твого буяння, цвіту і держави.

Після недавнього героїчного ренесансу скорботний плач подоланих і під-
корених. Однак же у наступному рядку з’являється впевнене заперечне „але”, 
а відтак і пропозиція іншої точки зору, відмінних координат бачення й оціню-
вання. Микола Зеров тут одним із перших починає велику, довжиною в кілька 
десятиліть, дискусію про підстави й способи існування бездержавної нації. Вона 
ще встигне відгриміти й на українотеренних землях, а потому еміґранти, зокрема 
пражани, літератори Мистецького Українського Руху в повоєнній Німеччині, 
розгортатимуть чимало аргументів, позицій, моделей тривання культури, мис-
тецтва, літератури, отої піднесеної й романтизованої „держави слова”, яка на 
певний час мусила взяти на себе частину невластивих за нормальних умов 
репрезентативних функцій.

Попри задивленість у минуле й непевність майбутнього, узурпованого, 
як могло здатися, пролетарським червоним Харковом, повсюдний трагічний 
передзвін якраз пробуджує пам’ять, не дає запасти в безпробудний сон. Зрештою, 
дзвони били й на сполох, кликали до зброї, до оборони. (Вони і в наші часи 
озвалися в Михайлівському Золотоверхому трагічного грудня 2013.) Для Зерова 
зміна погляду – це зосередження уваги не на втраченому, тобто на збройному 
й політичному програші, а на збереженому, відвойованому, тобто на культур-
ному суверенітеті, на тому київському спадку, якого – принаймні з наскоку, ґвал-
товно! – ніхто відбрати не годен. Коли звуковий образ, плач церковних дзвонів 
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навіює печаль і навіть розпач, то ряд образів зорових пропонує життєствердну 
антитезу. „З лівого берега” відкривається мандрівникові архітектурна доверше-
ність древньої столиці, „химери барокових бань”, „Шеделя білоколонне диво”, 
спадок великої князівської, козацької, гетьманської потуги. І коли в перших ряд-
ках сонета йшлося про млявість і неміч, – у порівнянні з „ясним”, „черленим” 
молодшим столичним центром, – то краса неймовірних краєвидів несподівано 
породжує відчуття непозбутньої, не втраченої могутності, глибоко закоріненої 
сили міста і місця, Києва і його зелених пагорбів:

Живе життя, і силу ще таїть
Оця гора зелена і дрімлива,
Ця золотом цвяхована блакить.

Природа й архітектура, пейзажі й будівлі однаково засвідчують розквіт, обі-
цянку відродження, цілющість мрійливих київських сновидь. Дрімлива гора ще 
буде місцем нових звершень. „Золотом цвяхована блакить” стає прегарним обра-
зом гармонізації краси природи й зодчества; навіть київське небо ніби позна-
чене тими цвяхами-шпилями як приналежне саме цьому місту. Не випадкова, 
зрозуміло, й кольорова гама: барви національного жовто-блакитного прапора 
представлені як органічні для самого Богом даного ландшафту, пейзажу, тож 
ніяка ідеологія не змінить кольори українського неба, сонця, стиглого жита, 
родючого степу.

А вже у назву наступного вірша столичного циклу Микола Зеров виносить 
слова „Київ – традиція”, прокреслюючи долученість прадавньої київської історії 
до контексту європейських державотворчих змагань. Напівпритлумлене, – але 
очевидне! – підважування імперських інтерпретацій, пріснопам’ятних концеп-
цій Києва – матері „городов русских” і новітніх претензій на розбудову імпер-
ського простору під гаслами „пролетарського інтернаціоналізму” наголошене 
вже у вступному рядку. „Ніхто твоїх не заперечить прав” – відлунює гідністю 
й певністю щодо легітимности отриманого національно-культурного спадку. Ці 
права на „першість” утверджені працею й боротьбою незчисленних поколінь, 
вкарбовані в колективній пам’яті мешканців землі, яку „осяв” своїм благо-
словенням Андрій Первозваний, закорінені в легендах, переказах, віруваннях, 
символах. І, врешті, записані в анналах нових часів, задокументовані в текстах, 
хоча часами, як водиться, й не без сумнівних „теревенів”:

Тут бивсь норманн, і лядський Болеслав
Щербив меча об Золоті ворота;
Про тебе теревені плав Ляссота
І Левассер Боплан байки складав.

А що у наступній строфі згадано про київських аспанфутів, котрі „кують 
і мелють, і дивують світ”, – то іронія (зрештою доброзичлива) метра неокласиків
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щодо незгідливих опонентів відчитується тим більш вишуканою: таки годі 
претендувати почати все з чистої сторінки, зректися традиції у такому місті, 
як Київ. ( Епіграми на футуристів неокласики писали охоче. Серед відоміших, 
скажімо, адресований Семенкові чотиривірш Павла Филиповича: „Даремне 
критика лютує // І ображається Дніпро. // Панфут, а як його шанує // Свята 
Тереза і П’єро”.)

Навіть прегарні зеровські міські пейзажі („поважно гомонять старі каштани //
і в небо зносять міріади свіч”) набувають того самого життєствердного зву-
чання. Трава уперто пробивається крізь каміння, дерева квітнуть між старих 
темних мурів, Київ укорінюється в ґрунт, оновлюється й гарнішає, як плекані 
весняні сади:

Крізь цеглу й брук пульсує кров зелена
Земних ростин, і листя чорноклена
Кривавиться у світлі ліхтарів.

Ця метафора пульсування живого попри придавленість камінним покриттям 
виразно асоціюється з „промиканням”, мовляв якось Зеров, паростків укра-
їнської культури попри всі ідеологічні зачистки й затрамбовування простору.

Для історичних аналогій Микола Зеров послідовно вибирає назви, пов’язані 
з розквітом еліністичної цивілізації, згадуючи Херсонес, Ольвію, грецькі „при-
понтійські” колонії, що поєднували скитські степи з ареалом античної культури. 
Вже усталене в нашому слововжитку (зокрема і назвою знаного есею Євгена 
Маланюка) уявлення про „київську Олександрію” початку ХХ століття було 
б неповним і непроясненим без історичних візій Миколи Зерова. У вимуше-
них мандрах голодних воєнних років він згадує покинуте місто як – не більше, 
але й не менше – „серце світу”, осідок муз, із усією одвертістю скаржиться на 
нестерпну ностальгію. Сонет 1922 року й названо „Олександрія”. Алюзійна 
згадка знаменитого центру еллінської культури з його бібліотеками, музеями, 
школами представляє Київ і Україну як частину західної ойкумени:

Он в сутіні велике місто мріє,
Двигтить і дихає, немов живе;
О серце світу, муз житло нове,
Наш Геліконе, наша Пієріє!

А десь тоді ж написаний сонет „В степу” завершується знов же носталь-
гійною згадкою про покинуте місто:

З якою б радістю я все те проміняв
На гомін пристані, лиманів сині плеса,
На брук і вулиці старого Херсонеса!
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Пейзажна замальовка могла би стосуватися й київських круговидів. Максим 
Рильський згадував, що „коли Миколу Костевича питали, чи цей його „старий 
Херсонес” – часом не Київ, – то він весело відповідав: „А звичайно, так!” ”3. 
З Олександром Македонським пов’язаний і розквіт Баальбека, тож зіставлення 
з ним Києва знов увиразнює органічність зв’язків з античною культурою. 
У Баришівці – Лукрозі – „Живем ми, кинувши не Київ – Баальбек, // Оподаль 
від розмов, людей, бібліотек // Ми сіємо пашню на неродюче лоно”.

Із провінційним містечком Баришівкою якраз і пов’язується наступний етап 
формування неокласичного угруповання. Аби взяти під контроль непокірну 
столицю, більшовицька влада організовує локальний, сказати б, голод, таку 
собі репетицію геноциду 1933. Київ оточили чекістські „заградотряди”, не про-
пускаючи селян з продовольством. Мізерні пайки держслужбовцям за продук-
товими картками, спустілі базари, цілковита безвихідь для приречених киян. 
Офіційно це тоді називалося „воєнним комунізмом”, і київський його варіант 
був таки одним із найжахливіших. Весну 1920 року описав Віктор Домонтович. 
„Київ умирав в соняшному спокої весни, в квітненні бузку, біло-рожевих мріях 
яблунь, гудінні бджіл. Вмирало місто поступово, з невблаганною послідовні-
стю. Уже давно минув той час, коли, божеволіючи од шалу, проносились по 
місту вантажні авта з людьми в шкірянках і солдатських шинелях. Вщух галас. 
Не гуркотіли трамваї. Іржавіли рейки. Між камінням бруківки росли трави. 
Люди своєю появою не наважувались порушити урочисту порожнечу вулиці. 
І той, хто робив це, почував себе пригніченим – темний страх володів ним! – 
або, навпаки, визволеним від усього. Тиша, що її знають лише безмежні про-
стори болотяної тундри або піскової пустелі, тиша, яку, здається, можна чути, 
опанувала місто. Ласкавою долонею матері смерть торкнулася його похололого 
чола. Не працювали фабрики, електрична станція, водогін, млин Бродського. 
Хмари диму не відокремлювали небо від міста. Кіпоть не осідала на золото 
барочних бань і іржу бляшаних дахів Подолу.”

З розрізнених мемуарних замальовок можна скласти уявлення про масштаб 
великої втечі, – чи великого розсіяння, роззосередження, – людей та інституцій, 
про те, як маленькі непримітні поселення стали на якийсь час культурними 
центрами, де збереглися й примножилися мистецькі доробки, сформувалися 
нові структури, виробилися концепції розвитку культури на багато прийдеш-
ніх років. Баришівка, Біла Церква, Умань, Ворзель, Романівка були впродовж 
1920–1922 років осідками муз, де писалися найкращі тексти, ставилися вікопо-
мні спектаклі, перекладалася світова класика, закладався фундамент під увесь 
той грандіозний проект наших золотих двадцятих.

1920 року до Києва приїхав завідувач баришівської семирічки й водночас 
індустріального технікуму Микола Сімашкевич. Він вчителював у гімназії 

3 М. Рильський, Микола Зеров – поет і перекладач [в:] М. Зеров, Твори: в 2-х т., Т.1, Київ 
1990, с. 9.
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Володимира Науменка, був членом Центральної Ради. Містечко й для нього 
самого стало рятівним закутком; але хотів хотів залучити для своїх шкіл най-
кращих столичних педагогів. Від таких пропозицій тоді не відмовлялися: 
оплату праці обіцяли не здевальвованими грішми, а повноцінним забезпечен-
ням продуктами. Ще в „Книгарі” співробітники отримували рятівний пайок. 
Як згадує автор „Болотяної Лукрози”, в редакції „на краю стола стояли тарілки 
з густою юшкою, щось, певне, як горохвянка. Я пам’ятаю чітко: попри порож-
ній край стола глибока велика грілка, білий обідок і брунатно-зелена смако-
вита, благодимна рідина юшки, що її в обід одержував редакційний колектив 
„Книгаря”. За тодішніх часів така грілка юшки була великою подією в житті 
кожного”4. Але й ці блага від держави переможного пролетаріату скінчилися. 
І з 20 жовтня 1922 Микола Зеров викладає в Баришівці історію та літературу, 
Освальд Бургардт – іноземні мови (наступного навчального року його змінив 
Віктор Петров). Павло Филипович наїжджав туди гостювати у родичів. Тож 
члени сформованого вже у Києві угруповання зберігали між собою творчі 
зв’язки. А Максим Рильський, учителюючи в рідній Романівці, знаходив роз-
раду в листуванні з Миколою Костевичем, ділився мріями про майбутні їхні 
шукання золотого руна, про співпрацю митців-однодумців.

Чимало віршів, що увійшли до зеровської збірки 1924 року „Камена”, напи-
сані в Баришівці. Тут увиразнилися їхні настанови на своєрідну внутрішню 
еміграцію. Мовчазне неприйняття радянської ідеології неокласики хотіли якось 
примирити з послідовним культуртреґерством, працею в українській літературі. 
До якогось часу їм це вдавалося.

Зеров нарікає на оскому „від многомовних цих афіш, // червоних зір і жовтих 
крагів, // від реформаторів і магів”. У Баришівці було спокійніше, хоча недремне 
око ревнителів і захисників нового революційного ладу зазирало часом і туди. 
Утім, найбільшою прикрістю була відірваність від культурного, інтелектуаль-
ного життя, від отих сумовито згаданих у сонеті „розмов, людей, бібліотек”, 
скніння, за Зеровим, „під кровом сільських муз, в болотяній Лукрозі, // де 
розум і чуття – все спить в анабіозі”. До Києва часами доводилося добиратися 
пішки. Одна така мандрівка дала змогу Зерову уникнути арешту: якраз у ті дні 
налетіли пильні чекісти і похапали місцевих вчителів. Лише через місяць, не 
висунувши обвинувачень, випустили з тюрми завдяки клопотанню Володимира 
Короленка. Інша подорож обернулася прикрістю дрібною, але характерною для 
розуміння тодішнього злиденного побуту. Своєму чудовому лекторові (Микола 
Костьович мав ще й публічні відчити у місцевому клубі) баришівські чинбарі 
подарували гарні міцні черевики. Дорогою він десь задрімав у затінку, а проки-
нувшись, поставлених поруч черевиків уже не знайшов. Довелося добиратися 
до столиці босоніж і задовольнитися розтоптаними старими „потворами”, – як 
прозвала їх дружина, –позиченими Борисом Якубським.

4 В. Домонтович, Op. cit., с. 291.
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Київські друзі рятували і від загроз серйозніших. 29 травня 1922 Микола 
Зеров через „уповноваженого баришівського громадянства Григорія Кульженка” 
(між іншим, знаменитий київський друкар Стефан Кульженко – уродженець 
Баришівки) передає листа давньому приятелеві мистецтвознавцю Федорові 
Ернсту з проханням приїхати оглянути Благовіщенську церкву. Це ота пре-
гарна барокова пам’ятка, що згадана у сонетоїді Миколи Зерова „Баришівка”, 
датованому 10 листопада 1920, тобто одному з перших, написаних у містечку:

З двох сторін – канавами! – дві річки:
З третьої – переліски й лани;
Посередині – базар, крамнички
І нежданий гість з старовини –
Благовіщення струнке бароко;
А навколо, де не візьме око,
Купи давніх і тісних домків
І невидимо солом’яних дахів…

І от над старовинним храмом нависла біда. (У тій-таки справі посланець 
мав вручити листа ще й Данилу Щербаківському, тобто громада задіяла всі 
можливості.) Йшлося про черговий акт вандалізму: „У нас роблять виїмку 
(ось вони, слова-покручі, якими зачастив радянський новояз! – В.А.) з церков, 
і єсть підстави опасуватись, що одберуть речі музейної цінности. Будьте ласкаві, 
приїздіть, подивіться. На мій погляд, цінного не так багацько, але я профан, 
а Ви людина авторитетна. Тільки запасайтесь мандатами, мандатами, манда-
тами – на Благовіщенську, Троїцьку і Спаську церкви Баришівки, – тут можна 
буде влаштувати щось у роді музея і на всяк випадок опечатати всі цінні речі, 
забезпечивши їх од одібрання”5. Таких от акцій спротиву робилося тоді немало, 
і принаймні дещо вдавалося врятувати.

Проголошення нової економічної політики, певна лібералізація та заохо-
чення приватної ініціативи уможливили хоча б часткове подолання розрухи 
й голоду. 1923 баришівські вигнанці повертаються до міста, з Романівки при-
їздить (попри благання матері з її страхами перед потворами нового світу) 
Максим Рильський, а з Кам’янця-Подільського Михайло Драй-Хмара. Так 
формується п’ятірне ґроно поетів і школа неокласиків. Але опинилися вони 
тепер у зовсім іншому місті, у просторі, де тривала велика війна за пам’ять та 
тожсамість. І до цієї битви вони одразу ж якнайактивніше долучилися. Ледь-
ледь усталившися в невпокореній Україні, більшовицький режим притьмом 
узявся зачищати всі сліди уенерівських визвольних змагань. Рябіло в очу від 
червоного – гасел, стягів, транспарантів, зірок, літер. Муляли зір нашвидкуруч 
встановлені фанерні пам’ятники. Весною 1919 одним порухом залізної мітли 
було враз зметено усю небажану для нових господарів міста топоніміку. (Коли 

5 М. Зеров, Українське письменство, Київ 2003, с. 1038.
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1941 ввійдуть інші окупанти, також поспішать позначити свою присутність 
табличками „Гітлерштрассе”. „Берлінерштрассе”, „Айхгорнштрассе” – остання 
позначала Хрещатик.). Тож десь від березня майже всі центральні вулиці отри-
мали нові революційні назви: Фундуклеївська – Леніна, Прорізна – Свердлова, 
Банкова – Комуністична, Лютеранська – Енгельса, Миколаївська – Маркса. 
А коли 1923 і Хрещатик став вулицею Воровського, – комуністичний інтерна-
ціоналізм нібито здобув цілковиту перемогу. Утім натоді тотальне почервоніння 
було насправді лише поверховим похапливо зробленим макіяжем.

Принаймні багато процесів, започаткованих українською владою, шири-
лися, йшли вглиб; вітчизняна еліта пильно заповзялася (демонструючи полі-
тичну лояльність щодо переможців) розбудовувати освітні, наукові, видавничі, 
мистецькі інституції. На вулицях, названих іменами більшовицьких вождів, 
розташовувалися українські видавництва, редакції, театри, малярські студії, 
академічні осередки. Державне фінансування та наявність приватних структур 
стали добрим економічним підґрунтям. До того ж повстанський рух змусив 
більшовиків проводити політику українізації, і очільники культурної галузі 
змогли скористатися її перевагами.

Під лозунгами творення „пролетарського” мистецтва заперечувалася висока 
елітарна культура, профанувалися естетичні вартості та все очевиднішим ставало 
зведення літератури до функції суто пропагандистської, службової. До того ж за 
тріскотливою радянською риторикою легко вгадувалися старі імперські нотки, 
прагнення звести Україну , – за влучним визначенням Миколи Хвильового, – 
до статусу все тієї ж Малоросії, „шароваристо-гопачної неньки”. Модерністам 
натомість ішлося про творення повноформатної культури та якнайшвидше 
поновлення обірваних від кінця ХУІІІ століття, з утвердженням імперського 
контролю над Україною, зв’язків із Заходом. Гасла ці не були в устах неокла-
сиків чимось новим, опозиція нативізм / європеїзм гостро дебатувалася в дис-
кусіях початку віку, на сторінках журналу „Українська хата”, у певному сенсі 
поети п’ятірного ґрона постали безпосередніми продовжувачами Лесі Українки. 
(Слово від київського студентства на похороні Лесі Українки виголосив Микола 
Зеров, і це сприймається сьогодні як вимовний символ творчої переємности.) 
Вони знову наголошували необхідність іти до джерел, засвоювати європейську 
класику без російського посередника. У ситуації аксіологічного хаосу й невпин-
ної російської експансії ієрархізація цінностей, оновлення канону вітчизняної 
літератури ставали, без перебільшення, життєзбережними для нашої культури.

Пристосування до параметрів прокрустового ложа пролетарської творчости 
давалося тяжко; для цього треба було, за Євгеном Плужником, „мрії од серця 
відтяти”, зректися усього, досі найдорожчого й найсуттєвішого. Свідчень про 
болісність тодішнього експерименту маємо удосталь. Скажімо, Максим Рильський 
означував шановане старе й неприйнятне нове через конкретні реалії, що нази-
вається, пойменовував, демонструючи у зіставленні катастрофічність втрат:
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Ще Блок, ще Гріг, ще лілія, ще мрія,
Ще колихання голубливих вод…
На вулиці Заливчого Андрія
Тебе чекає цвяховий завод.

Микола Зеров з ностальгічною іронією звірявся, як хочеться колишніх 
„щасливих днів філістерства і супокою”, коли „не відав труса ані гладу”, а рево-
люцію уявляв за романтичними взірцями.

Боячись таки ж обшуків і арештів, навіть дружні приватні зібрання маску-
вали під якісь офіційні святкування. (Досвід таких ігор ще з царською охранкою 
українофіли мали від часів Старої Громади.) Власне, і їхній стиль спілкування, 
більше, сказати б, хатній, домашній, аніж кав’ярняний, почасти диктувався необ-
хідністю остерігатися недремного чекістського ока. До Зерова на Фундуклеївську, 
82 заходили на його знамениті чаювання. Як пригадувала Софія Федорівна, 
частим гостем бував Максим Рильський, жартома нарікаючи: „Я б уважав за 
краще завітати на чарку, але тому що тут живе непитуща знаменитість, то 
нехай вже буде й чай”6. Приватні відзначення за тих часів іноді вимушено 
набували рис громадських акцій, до того ж акцій нелояльних щодо режиму. 
Так відбувалося святкування п’ятдесятилітнього ювілею Сергія Єфремова. 
Дата припадала на 18 жовтня, але зібралися чомусь у мешканні близького до 
неокласиків театрознавця Петра Руліна аж 24. Чи не задля камуфляжу – адже 
був переддень більшовицької революції. Микола Зеров розлого описує цю 
подію в листі до Михайла Могилянського: „Сергія Олександровича шанували 
у Руліна, в неділю, 24. Х. Улаштовано було вечерю компанією невеликою, але 
чесною, душ на 20. Була література (Рильський, який прочитав прегарного 
вірша, - акростих „Вірний прапорові”); була наука (Филипович, Кисіль). Була, 
розуміється, громадськість (Гермайзе, Дорошкевич). […] Засиділась публіка до 
пів другої вночі. Розходились весело. Я до кінця не досидів, пішов перед два-
надцятою. Телеграм С.О. і листів одержав, м.б., з півсотні. Здається, це було 
трохи для нього несподівано.”7

Акровірші, присвяти, епіграми писалися з різних приводів – це була невід’ємна 
частина виробленої в їхньому колі культури спілкування. Дарчою строфою 
часто надписували книжки. Стиль міг бути й серйозним та високим, майже 
програмним, як-от у знаному вірші Максима Рильського на примірнику „Синьої 
далечіні”:

Закоханий у вроду слів,
усіх венер єдину піну,
ти чудодійно зрозумів
і мідних римлян, і Тичину.

6 С. Зерова, Спогади про Миколу Зерова [в:] Київські неокласики, Київ 2003, с. 106.
7 М. Зеров, Op. cit., с. 1055.
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Прости, що я пишу на Ти
як син гаїв, і син традицій –
у дні борні і суєти
ти богопосланий патрицій.

Але бували звертання й іронічні, навіть бурлескні. Вітаючи Миколу Костевича 
з іменинами, Рильський знов же порівнює його крила з міцною „латинською 
міддю”: тому „ні простий Загул”, ні „учений Сяків” не зупинять його творчого 
польоту. Жарт про Сякова Явченка / Якова Савченка був популярним у їхньому 
колі, і той Сяків уоосблював якраз неуцтво й голобельну безчільну критику. 
Але що на таких зважати:

Ширяй же! На письменних розбишак
Згори дивись… Висміюй плем’я враже…
А решту вже нехай тобі коняк
Словами виразнішими докаже.

Наприкінці 1923 року неокласики стають активними учасниками київського 
літературного життя. А що паперова криза долалася тяжко, то усні диспути, 
обговорення, поетичні читання збирали спраглі культурного життя аудиторії. 
Вечірки найчастіше відбувалися в залі Всенародної бібліотеки на бульварі 
Шевченка, 14, іноді у приміщені Академії наук на Короленка, 54.

Про дотепну прилюдну словесну дуель на одному з таких зібрань між очіль-
ником „Плуга” Сергієм Пилипенком та Віктором Петровим розповів у спога-
дах про брата Олександр Филипович. „Коли почалося обговорення, він (Сергій 
Пилипенко – В.А.) забрав слово і став кидати неокласикам трафаретні обвину-
вачення в „несучасности”, „ідеалізації минулого”, „втечі від життя” тощо. Для 
прикладу він навів вірш Рильського, який починався так:

На світі є співучий Лангедок,
Цвіте Шампанню Франція весела,
Де в сонці тоне кожен городок
І в виноградах утопають села.

На його закид, що неокласики оспівують минуле, те, що вже віджило, дуже 
гарно відповів Рильський, який сказав, що, за Шиллером, „у пісні живе те, що 
вмерло в житті”. Після нього попрохав слова В. П. Петров (Домонтович), який 
з властивою йому іронією почав спростовувати Пилипенкові обвинувачення 
неокласиків у „несучасности” і на доказ протилежного навів одну строфу із 
збірки „Земля і вітер”:

Коли затихнуть двері,
Коли заснуть стільці,



139КУЛЬТУРНИЙ СПРОТИВ ЯК СТРАТЕГІЯ КИЇВСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ

І ляжеш без вечері,
І втома на лиці…

– Ви кажете, що неокласики несучасні. А хіба в цьому вірші Филиповича ви 
не відчуваєте сучасности?! – запитав він збентеженого Пилипенка під загаль-
ний сміх залі.”8

Чи не найбільш презентаційним і резонансним став виступ в Академії 
15 березня 1925. (Тобто неокласики, слід наголосити, ще до появи памфлетів 
Миколи Хвильового кілька років послідовно поборювали „назадництво” і „чер-
вону халтуру”.) Читання віршів супроводжувалося бурхливим обговоренням. 
Як згадував Освальд Бургардт, „насамперед виступив літератор Лісовий, а по 
ньому якийсь мордатий тип, що з’явився під самий кінець і, не чувши чита-
ного, почав доводити, що такі вірші почуєш тільки в празьких кав’ярнях, де 
збирається реакційна еміграція”9. Про празькі кав’ярні київські письменники 
могли хіба потай мріяти, а від політичних за своєю суттю звинувачень повсякчас 
відпекувались. Ось і тоді претензії провладних поціновувачів одразу ж запере-
чили. Проте через день, 17 березня, в київській газеті „Більшовик” той самий 
літератор Лісовий надрукував статтю „П’ятеро з Парнасу” з наклепницьким 
перекручуванням виступів. Павло Филипович і Михайло Могилянський дали 
спростування, однак гра вже йшла в одні ворота.

Позбавлення Києва столичного статусу було тяжким ударом, відчутно спо-
вільнило культуротворчі процеси. Фінансування розподілялося за залишковим 
принципом. Відбулося велике переселення людей, установ. Загальна економічна 
руїна позначала все навколо прикметами зубожіння. В одному з листів літа 
1928 року Микола Зеров зафіксував враження і настрої киян, яким довелося 
стати свідками прикрого занепаду й руйнації, порівнявши місто за часів своєї 
юності і згодом. „У 1910-1915 рр. він був навіть вишуканим містом: великий 
рух на вулицях, як правило – гарне взуття, елегантні костюми, в театрах усе 
закінчувалося до 11 години, багато кав’ярень, де було весело, дешево і майже 
затишно. Тепер же з костюмів визирає Одеса, рух скоротився, спектаклі затягу-
ються, а замість кави, яку тут варили на польсько-західний лад, будочки з так 
званою зельтерською водою, яка газується в два з половиною рази гірше, ніж 
у Харкові. […] Найгірше, що є в місті, – це опущеність якась і жахливе освіт-
лення (особливо останні два-три роки”10.

Проте вплив київської еліти, зокрема й неокласиків, не вдалося знівелю-
вати. А Харків таки відбувся як українська столиця й центр української куль-
тури. Найочевиднішим свідченням такого впливу є те, що зачинатель „нової 
пролетарської літератури”, як його називала критика, Микола Хвильовий став 

8 О. Филипович, Спомини про брата [в:] Київські неокласики, Київ 2003, с. 149.
9 Ю. Клен, Спогади про неокласиків [в:] Київські неокласики, Київ 2003, с. 22.

10 М. Зеров, Op. cit., c. 1076.
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учнем Зерова і, як свідчить їхнє дивом збережене листування, у ході знаменитої 
літературної дискусії озвучив, – urbi et orbi, – концепції, вироблені київськими 
неокласиками. Цикл статей, з якими Микола Зеров виступав під час дискусії, 
склали його книжку з прикметною назвою „До джерел”. Він кликав сучасників 
іти ad fontes, перевіювати „на току критики” національну культурну спадщину, 
повертати забуті імена й переоцінювати узвичаєні ієрархії. На диспуті, що від-
бувся 24 травня 1925 року в залі Всенародної бібліотеки України, були присутні 
близько вісімсот осіб. Кияни підтримали тези памфлетів Хвильового, спробу-
вали поставити на місце несамовитих ревнителів пролетарської літератури. Але 
вже за рік цензурні заборони ставали непереборними. Студенти Миколи Зерова 
згадували, що він не раз якнайтепліше відгукувався про Миколу Хвильового. 
Алла Цівчинська писала, як уже і в тридцяті роки студенти стверджували, „що 
друга частина роману Хвильового „Вальдшнепи” (про яку уперто твердили, що 
її, – ясна piч, за наказом влади, – власноручно спалив автор), ніби все ж таки 
збереглася, i саме у Миколи Зерова, i саме той примірник рукопису, що його 
Зерову Хвильовий колись був подарував”11.

Не маючи трибуни, відповідали епіграмами, які поширювалися, зокрема, 
в студентському середовищі (Григорій Костюк згадує, як професор Зеров колись 
прочитав їм в аудиторії знущальний катрен Максима Рильського, спрямований 
проти невгамовних газетних Зоїлів. Не створювали організацій, не писали 
й не реєстрували статутів – натомість знов же спромоглися на пародійний 
„Неокласичний марш”, стилізацію, призначену для втіхи найближчого кола. 
Уже оксиморонна назва налаштовувала на іронічну гру: марш у неокласичному 
стилі уявити таки складно, а тільки ж маршів від поетів і вимагали. Вони всі 
десь здогадувалися, що, як писав Максим Рильський, „поборе марш”, однак 
сподівалися ту вікопомну перемогу відтермінувати якнайдалі, якось уникнути 
казарменого шикування („Ні, ні, прийдешнє не казарма, // Не цементовий кори-
дор” – намагався ще 1923 року впевнити себе попри всі болючі сумніви автор 
збірки „Тринадцята весна”), обмежившись лише законослухняним існуванням 
на марґінесі доби.

Авторство „Неокласичного маршу” найімовірніше належить Миколі Зерову. 
(Хоча не можна виключати й співучасть інших поетів.) Через стилізацію голо-
сів друзів-письменників він висловлює те, що не мав змоги сказати у відкри-
тій публічній полеміці, представляє естетичні позиції неокласиків, а водно-
час і їхні настанови щодо недолугих провладних опонентів. Саме в цьому 
тексті найвиразніше, що називається, з перших рук, означено неокласицизм 
не лише як п’ятірне ґроно, але як явище ширше. Ішлося не тільки про їхню 
власну творчість і злополучну „втечу від сучасности”, якою не втомлювалася 
докоряти голобельна критика. Вони якраз, принаймні до середини двадцятих, 

11 А. Цівчинська, Незабутнє, немеркнуче… (Повість – спогади про Миколу Зерова), Нью-
Йорк 1962, с. 7.
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ховатися від викликів доби не хотіли, навпаки, вперто, цілеспрямовано, мозольно 
працювали, робили все можливе, аби змінити культурний простір, модерні-
зувати українське письменство, змінити його параметри й унезалежнити від 
від імперських впливів. Коли вже хтось серйозно переймався деколонізацією 
вітчизняного мистецтва, поверненням до спільного європейського обширу, 
поновним долученням до традицій, на яких ґрунтувалася західна культура, – то 
це неокласики. Будь-що-будь намагалися повернути нації пам’ять, вилікувати 
задавнену амнезію. І для цього потрібна була праця канонотворча, переклада-
цька, видавнича. Ніхто з них її не уникав. Коли говоримо про неокласицизм як 
книжну „професорську” поезію, то не лише з огляду на освіту й фах Зерова, 
Филиповича чи Драй-Хмари. Їхні вірші часто програмні в сенсі насичености 
алюзіями, інтертекстуальними перегуками (оте дуже точне, у Рильського, „гомін 
і відгомін”), звернення до базових символів, образів, до того, що перетривало 
віки. У „Неокласичному марші” solo виконують не лише поети. Окрім Максима 
Рильського, Миколи Зерова, Павла Филиповича, Михайла Драй-Хмари – ще 
Освальд Бургардт і Михайло Могилянський. Тобто Зерову важливо було пока-
зати, що йдеться не про групу ліриків, а про школу, мистецький напрям. Річ 
у тім, що Бургардт у 1926 році, коли писався „марш”, українським поетом не 
був, утвердившись як перекладач і літературознавець. Михайло Орест згаду-
вав епізод, коли Зеров наприкінці двадцятих тріумфально читав перший укра-
їнський вірш Бургардта, а „Прокляті роки” Юрій Клен опублікував у Львові 
аж 1937. А Михайло Могилянський відомий як прозаїк і літературний критик. 
Рильський і Филипович представляють своїми сольними виступами етапи 
творчости, опубліковані збірки. „Я з білих островів з’явився, // Поплив у синю 
далечінь, В рахунку весен помилився, Крізь бурю й сніг іду, як тінь” – це алю-
зії на важливі в поетовому доробку „На білих островах”, „Синю далечінь”, 
„Тринадцята весна” (там справді, поки книжку маринували видавці, „рахунок 
весен” від дебютного 1910 року збився), „Крізь бурю й сніг”. У представленні 
Павла Филиповича найбільше наголошено якраз майстерність класицистської 
стилізації. Натомість метр п’ятірного ґрона наголошує свою роль як полеміста, 
критика, котрий і визначає літературні репутації:

Мій дар: костриця Буревію,
А Хвильовому – мадригал,
Загулові – калагатія,
А Савченкові – капітал.

Це якраз розпал літературної дискусії „про шляхи розвитку української 
літератури”, останньої великої битви за культурний суверенітет. І Микола 
Зеров підтримує в ній „м’ятежного романтика” Миколу Хвильового, опонуючи 
Костеві Буревію та співробітникові того самого одіозного „Більшовика” Якову 
Савченкові, авторові брошури „Азіатський апокаліпсис”. Так що Савченків 
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„капітал” мав таки сумнівну вартість і походження. Ну а Дмитро Загул того 
ж 1926 видав книжечку „Література чи літературщина”, спрямовану проти 
Хвильового та Зерова.

У цьому тексті кожен рядок потребує коментаря, адже йдеться про репліку 
в тодішній дискусії, яка сягнула небаченої гостроти. Досить сказати, що якраз 
26 квітня 1926 до неї долучився спеціальним листом-звинуваченням, – таки 
реалістично оцінивши загрозу, – сам товариш Сталін. Однак тон цього жар-
тівливого маніфесту ще, як і притаманно маршеві, закличний і насмішкувато-
бадьорий. Це неокласиків слід вважати найпотужнішою „революційною” течією, 
це вони визначають стиль своєї доби. З неймовірною майстерністю пародиста 
Зеров обертає зброю провладних критиків проти них же, запевняючи, що „лави” 
неокласиків незліченні. Окреме звернення з цього приводу – до плужанськго 
голови Сергія Пилипенка з його масовізмом і письменницькими „філіями” 
в кожному селі:

Поникни, гордий Пилипенку,
Багато є у нас імен:
В нас Голоскевич, Титаренко,
Сковорода і де Бальмен.

Ба більше, „і раз у раз чаюють з нами // Леконт де Ліль, Ередія”. Григорій 
Голоскевич і Сергій Титаренко були власниками видавництва „Слово”, де 
друкувалися неокласики. Сковорода відсилає до „шостого у ґроні” Віктора 
Петрова-Домонтовича, котрий готував тоді монографію про філософа і публіку-
вав з неї уривки, а де Бальмен – до шевченкознавця Михайла Новицького. Так 
що у фіналі сама опоетизована радянська сучасність простягає руки з благан-
ням: „О, плем’я горде, неслухняне! // Не одвертайся, не тікай.” Це варіація тих 
мотивів, що звучали аж до самого ґвалтовного тюремного упокорення у пое-
зії Максима Рильського. Ціну всі вони собі знали, і на докір, що, мовляв, не 
йдуть у ритм зі своєю добою, – стандартна риторика тодішніх більшовицьких 
газет, – Рильський відповів зі зверхньою певністю: „Коли доба нас дожене, // 
То й ми підемо в такт з добою”. А в іншому вірші, такій собі зовні нехитрій 
історії про дятла, якого не зміг упіймати кіт, – фінальне речення нагадувало – 
„не кожне родиться крилатим”, тож полювання котів на птахів за визначенням 
приречене на невдачу.

Програмова в „Неокласичному марші” й згадка про товаришування чи 
чаювання зі Сковородою. Саме Микола Зеров та його колеги змогли у двад-
цяті роки запропонувати нову модель національного канону класики – і тим 
убезпечити ієрархію естетичних вартостей від остаточного поруйнування. Як 
це чи не завжди відбувається в переломні епохи, ревізія наявного канону обер-
нулася не просто хаосом: імперська влада хотіла попросту радянізувати шано-
ваних українських авторів, поділивши їх, без зайвих церегелів, на „буржуазно-
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націоналістичних” і „народних”. Оскільки всі наші письменники ХІХ століття 
так чи так не відповідали більшовицьким ідеалам і уявленням, то з формуванням 
академічних і видавничих програм мали чимало клопоту. Україністика щойно 
стала університетською дисципліною, і це якраз професори Микола Зеров та 
Павло Филипович почали виробляти ієрархію імен і текстів для вивчення. 
Вітчизняний канон класики сформувався у другій половині ХІХ стлоліття як 
шевченкоцентричний (а водночас і романтична доба, „національне відродження” 
набули виняткового значення). Літературознавці-неокласики не відкидали Тараса 
Шевченка, але підважували моноцентричність як таку. У різних літературах 
у різні епохи побутують і моноцентричні, й поліцентричні моделі, тобто най-
більш репрезентативними можуть вважатися кілька постатей або ж одне винят-
ково значуще ім’я. Зеров та представники його школи якраз і утвердили нову 
поліцентричну структуру, поставивши поруч із Шевченком Григорія Сковороду 
та Пантелеймона Куліша. Їм було вкрай важливим показати європеїстські, а не 
нативістські інтенції вітчизняного письменства, тож і платонізм Сковороди, 
й знамените Кулішеве бажання „в Європі /…/ ставити курінь” (М. Зеров) ста-
вали особливо актуальними. А за спадщину Григорія Сковороди при початку 
двадцятих розгорілася ціла битва. Оскільки від десятих років бароко в цілій 
Європі (особливо після книжок Освальда Шпенглера) ставало все більш попу-
лярним, опинялося в фокусі, то формувався і стиль необароко. Відкриваючи 
своє ХУІІІ століття, українські інтелектуали збагачували уявлення про тяглість 
національної художньої традиції, про вплив Києво-Могилянської Академії на 
розвиток української культури. Між тим російські модерністи, яким бракувало 
в тій добі постатей масштабу автора „Саду божественних пісень”, намагалися 
довести російську ідентичність Сковороди і проголосити його класиком росій-
ської літератури. Уже в тридцяті роки спробували „вичистити” з ужитку всіх 
„буржуазних” авторів. Найбільше клопоту мали з Тарасом Шевченком: „моска-
ликів” він таки лаяв щиро, давати лад „в своїй хаті”, де своя правда і воля, 
закликав. Але виявилося, що канон має тверде осердя, яке неможливо розбити. 
Шевченко для українців значив так багато, і не лише як поет, але в статусі сим-
волу нації, що його сяк-так припасували, назвавши учнем російських револю-
ційних демократів (насправді він з тим же Бєлінським гостро сперечався). А на 
вакантну посаду найбільшого ворога-самостійника призначили Пантелеймона 
Куліша. Тож коли почалися процеси проти української інтелігенції, усім їм 
легко інкримінувалася пропаганда творчості ворогів радянської влади.

А ще ми завдячуємо зеровському колу тим, що вони встигли зібрати й опу-
блікувати твори Лесі Українки. Її назвав найвидатнішою представницею модер-
ного письменства (поряд з Михайлом Коцюбинським та Ольгою Кобилянською) 
ще Микола Євшан. Видання багатотомника одразу постало одною з чільних 
позицій у планах видавництва „Друкар” (перший том з’явився 1918 року). 
Врешті семитомник вийшов у кооперативній „Книгоспілці” 1923–25, а блис-
кучий і в текстологічному, і в інтерпретаційному вимірі дванадцятитомник за 
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загальною редакцією Миколи Зерова 1927-1930 рр. Це повне зібрання багато 
в чому зостається еталонним подосі, а в радянські часи воно було єдиним ака-
демічним. Архіви митців двадцятих розвіялися тим скаженим „вітром історії”, 
про який охоче писали радянські газетярі. Цей ураган міг не пощадити й руко-
писів Лесі Українки, тим більш що невдовзі деякі її тексти були заборонені 
радянською цензурою. Тим більш упорядники дванадцятитомника ще встигли 
скористатися живими спогадами родини Косачів. У щоденнику Михайла Драй-
Хмари є кілька записів про зустрічі з Оленою Пчілкою, Михайлом Кривинюком.

Ні, митці двадцятих не могли, звичайно, уявити, як трагічно складеться доля 
їхнього покоління. Але вони спішили скористатися сприятливим моментом: 
пам’ять про всевладдя російської цензури жила що називається в генах наших 
літераторів. Та й уже принаймні від пріснопам’ятної резолюції ЦК ВКП (б) про 
політику партії в галузі художньої літератури, датованої 18 червня 1925 року, 
обрії закривалися все темнішими хмарами. Прикметно, що Михайло Драй-Хмара 
зберігає газетний текст московської резолюції у своєму щоденнику: речення 
про те, що „на літфронті” „не припиняється класова боротьба” і що партія 
не допустить існування „нейтрального” мистецтва, він таки десь сприйняв 
як засторогу собі самому. А Павло Филипович відгукується на погромні вже 
українські, харківські, постанови й виступи, в яких неокласиків було згадано 
окремим рядком, сумовито-іронічною „Епітафією неокласикові”.

Не Рейн, не Волга, не Дніпро, не Висла –
Його сховає вічності ріка.
Прощай – неокласичну руку стисла
Після Європ досвідчена рука.
Десь Дорошкевич з ним вітався кисло,
Не раз скубла десниця Десняка.
Кінець! Мечем дамокловим нависла
Сувора резолюція ЦК.

У сонеті Павла Филиповича ніби звучать корективи щодо більш оптимі-
стичного „Неокласичного маршу”. Неокласичний „хор” твердить, що „славить 
нас уже Десняк”, а тому „Сашуня” Дорошкевич, близький колега-літературоз-
навець, котрому все не вдавалося зайняти вигідне місце між двох стільців, має 
стати прихильнішим. А у Филиповича журналіст Василь Десняк таки „скубе”, 
та й прихильність „Сашуні” сумнівна. В „Епітафії” вже звучить трагічне перед-
чуття ударів карального меча. Схожими почуваннями перейняті й тодішні вірші 
Миколи Зерова, з його знаменитим „навколо нас – кати і кустодії, // синедріон, 
і кесар, і претор”:

Це долі нашої смутний узор,
Це нам пересторогу півень піє.
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А євангельські історії про тайну вечерю й Голгофу лунають як алегорії „про 
наші підлі і скупі часи”.

Неокласики припиняють прилюдні виступи, зосереджуються на перекла-
дацтві й академічних виданнях. „О! Нас давно не видко на кону. // Закохані 
у тишину робітні, // Ми стали скромні, стали непомітні, // Скупі на жест 
і мову запальну” – писав 1932 року Микола Зеров. Але це не полегшило їхню 
долю: в Україні жорстоко знищувалися все, що забезпечувало її культурний 
суверенітет. Зачищалася національна пам’ять. Не встояли навіть німі її свідки: 
„золотом цвяхована блакить” над Києвом також рік від року зяяла страшними 
дірами й вирвами на місці знищених храмів. Київ з лівого берега від середини 
тридцятих виглядав уже інакше, ніж поставав він перед замилуваним поглядом 
Миколи Зерова. І в часи Другої світової поновна хвиля еміграції підхопила 
зацілілих. Серед найнеобхідніших речей забирали родинні архіви. Так було 
врятовано й видано на Заході доробок Миколи Зерова, Михайла Драй-Хмари, 
Павла Филиповича. Переховано спогади й листи. Видиво гордих лебедів, які 
розбивають лід страшної смертоносної зими і злітають у височінь, „ґрона 
п’ятірного нездоланих співців”, що рятуються „з неволі, з небуття”, – стало 
одним із найвимовніших символів української культури.
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Функціонально-поетична 
самоідентифікація Купала 
в українських купальських піснях
Functional and poetic self-identifi cation of Kupala in Ukrainian 
Kupala’s songs

At a time when Ukraine, even with some lag behind other European countries, is 
beginning to fi nally lose its traditional folklore, its practical museifi cation is a crucial task. 
One of the most important tasks of this process is to explain the preserved and reconstruct 
forgotten rites in their song context. Kupala needs an important place among the urgent 
issues of such an understanding. The polysemy of this word itself testifi es both to its 
antiquity and to the gradual path to the loss of some meanings. The analysis of similar 
holidays among the peoples of Europe shows that the Ukrainian holiday with this name 
has absorbed many meanings that could belong to other calendar holidays or were trans-
ferred from Ukraine and occasionally adapted to other dates or occasions. The material 
for the analysis were only texts that have a direct mention of the dome in its various forms. 
The Ukrainian token Kupala has several meanings: the name of the holiday, a ceremonial 
tree, a pile of bushes for the Kupala hearth, Kupala songs are called kupala in the far 
northwest. The lyrics associate the word with such ceremonial content as weaving wreaths, 
lighting a bonfi re by a young woman and keeping it for three days, jumping over a fi re, 
girls fi ghting for boys, orgiastic actions of young people („purchase sin”) and even natural 
punishment for it by abdominal pain, witchcraft is often mentioned.

Key words: Kupalo, kupaylytsia, Marena, kupala rite, song text

У час, коли Україна хоч із з деяким відставанням від інших країн Європи починає 
остаточно втрачати свій традиційний фольклор, надважливим завданням постає його 
практична музеєфікація. Одне з найважливіших завдань цього процесу – пояснення 
збережених та реконструкція забутих обрядів у їхньому пісенному контексті. Поважне 
місце серед нагальних питань такого осмислення потребує Купало. Полісемія самого 
цього слова свідчить як про його давність, так і поступовий шлях до утрати деяких 
смислів. Аналіз однотипних свят серед народів Європи переконує в тому, що українське
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свято з цією назвою увібрало в себе чимало смислів, які могли належати до інших 
календарних свят або ж були перенесені з українських теренів та оказіонально адап-
товані до інших дат чи нагод. Матеріалом для аналізу стали тільки тексти, які мають 
безпосередню згадку про купала у різних його іпостасях. Українська лексема купало 
має кілька значень: назва свята, обрядове деревце, купа хмизу для купальського вог-
нища, купалами на крайньому північному заході називають купальські пісні. У текстах 
пісень з цим словом асоціюється таке обрядове наповнення, як сплітання віночків, роз-
палювання купальського вогнища молодицею та збереження його протягом трьох днів, 
стрибання через вогнище, дівочі бої за хлопців, оргіїстичні дійства молоді („купний 
гріх”) та навіть природня кара за це болем у животах, часто згадується відьмарство.

Ключові слова: Купало, купайлиця, Марена, купальський обряд, пісенний текст

В міру того, як відходить у небуття традиційна обрядовість, вироблена 
поколіннями наших предків, все віддаленішими для розуміння теперішнього 
та наступних поколінь будуть слова й тексти пісень, які продовжують своє 
існування й поза обрядом. Мода на фольклор спорадично то зникає, то зۥяв -
ляється знову, щоразу воскресаючи в новій якості і в нових формах. Степан 
Килимник ще в середині ХХ ст. сточно підмітив, що деякі сюжети купальських 
пісень змінилися й відійшли від купальських тем і увійшли – одні до весіль-
них, другі – до коляд, треті – до народних еротичних пісень1. Цей процес буде 
тривати й далі. Тому сьогодні так важливо зафіксувати на своєму місці те, що 
ще на ньому лишилось, а де це можливо, то й поставити на основі наукової 
реконструкції на попереднє, те, що вже від нього відійшло.

На теперішній час вже потребують такого втручання поняття, окреслені сло-
вами „купало” та „марена”. Коли під поняття „купало” сьогодні вже підпадає 
і назва свята, й один із його атрибутів деревце, і купальський вогонь, і навіть 
звичайна купа хмизу, то „марену” найчастіше сприймають як обрядове деревце 
(„Біля маринойки ходили дівойки”), тобто такого собі двійника одного з понять 
„купала”. Проте ще збереглися спогади про те, як під час свята встановлювали 
два деревця, одне з яких звалося „купало”, інше „марена”. Може це бути таким 
собі доєднанням жіночого відповідника до чоловічого, як це спостерігаємо 
під час маланкування, коли незважаючи на те, що святкують Маланку, поряд 
ходить ще й Василько, відзначення іменин якого наступного дня. Та водночас 
у деяких місцевостях вбрана в жіноче вбрання палиця з поперечиною на місці 
плечей виступає єлиним обрядовим атрибутом свята. Отже, потреба дискрети-
зації цих образів існує. Поки що начебто існує й така можливість.

Одне з найнадійніших джерел для з’ясування змісту обряду – це пісні, які 
його супроводжують. Особливе їх значення в цьому плані виявляє весільний 
обряд, в якому свашки або ж то нагадують ними молодим, що робити далі, 

1 С. Килимник, Український рік у народних звичаях в історичному освітленні, т. 4, Вінніпег 
1957, с. 127.
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або ж те, що відбувається, пояснюють невтаємниченим учасникам дійства. 
Оскільки ж, як зауважив ще наприкінці ХІХ Хрисанф Ящуржинський, „біль-
шість купальських пісень нагадують весільні”2, то подібної інформативності 
слід би було очікувати й від купальських пісень. Тим часом дослідники вже 
давно констатують протилежний стан речей. Той же Ящуржинський вважає, 
що „обрядовість, що здійснюється на святі Купала, ще до деякої міри зберігає 
міфічне забарвлення, зате пісні, принаймні ті, що співаються тепер, рішуче не 
витлумачують обрядовості, як це буває в інших випадках”3. Подібної думки 
дотримувався й Олексій Дей, вважаючи, що „в купальських піснях, що дійшли 
до наших днів, обрядове і звичаєве вже стерте часом”4. І все ж, попри те, що, 
на думку вченого, „купальські пісні дуже мало відобразили зміст обряду”, він 
звертає увагу на оспівування в них принаймні одного з таких ритуалів – „купання 
і втоплення обрядового опудала – Купала, Кострубонька або Марени”. Як бачимо, 
Купало й Марена сприймаються тут як синоніи одного й того ж атрибута. Такі 
пісні автор вважає найдавнішими, мотивуючи це тим, що „вони тісно пов’язані 
з обрядом очищення як провідним у купальському святкуванні”5.

Проте існує й антитеза такого твердження. Вона полягає в тому, що при-
значення обрядової пісні – пояснити те, що відбувається в обряді, особливо – 
коли це стосується якогось підтексту обряду, не очевидного під час звичайного 
споглядання. Зокрема Зоряна Марчук, наголошує на тому, що найдавніший 
весільний обряд – сватання – взагалі не супроводжується обрядовими піс-
нями6. Майже відсутні вони й в обряді заручин. Пояснюється це тим, що на 
момент становлення цих жанрів, пісень-пояснень ще не існувало. В них про-
сто не було ще потреби. Час нагального виникнення обрядової пісні настає 
тільки тоді, коли обряд уже потребує пояснення того, що він означає. В цьому 
її головне призначення.

Отож в залежності від того, як давно з’явилися купальські обряди, най-
давніші обрядодії свята могли взагалі відійти в небуття неоспіваними. І все 
ж перелік їх у піснях не обмежується лише потопленням деревця, як це вва-
жав Олексій Дей. А вже синонімія назв одного й тогго ж обрядового атрибута 
може свідчити про те, що одна й та ж обрядова дія могла застосовуватися під 
час різних свят. Якщо ж детальніше, то прощання під час обрядів з Купалою, 
Мареною й Кострубоньком, якого закопують і оплакують зовсім в інший час, 
мало чим відрізняється.

Зосередимо свою увагу лише на тих, які стосуються середоліття, як нази-
вають це свято в північноєвропейських народів. Це Купала й Марена. Попри 

2 Х. Ящуржинский, Заметки о купальском празднике в Уманском уезде [в:] Киевская ста-
рина, кн. ХХХІ, 1890, с. 327.

3 Ibidem.
4 О. Дей, Поезія життєвого буяння. Купальські пісні, Київ 1970, с. 11–12.
5 Ibidem.
6 З. Марчук, Генеалогія українського весілля, Луцьк 2005, с. 168
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те, що іноді їх сприймають, як двійників, статусом календарного міфологіч-
ного божества наділена лише одна із них – Купала. Основна питома риса 
такого персонажа – спорадичне відмирання й оживання, що сприймається як 
зимова сплячка з подальшим пробудженням. Такою здатністю наділене лише 
Купало: „Купайло, Купайло, де ти зимувало?” Варіанти відповідей бувають 
різні. „Зимувало в лісі, ночувало в стрісі”7 – це один варіант, відпрацьованого 
та збереженого атрибута. „Зимувало в лісі на орісі, А тепер буду в стрісі8” 
описує свіжозрубану гілку, яку чекає той самий шлях після використання на 
святі. Привертає увагу одна з таких відповідей: „Зимувало в пір’єчку, літувало 
в зіллєчку”9. Судячи з неї, був час, коли атрибута, який звався Купалом, не 
знищували під час свята, а зберігали через зиму, а далі викидали на поле, ана-
логічно як обжинкового снопа („дідуха”) після Свят-вечора.

Оригінальну думку з цього приводу запропонував свого часу Віктор Петров. 
Виявивши на територіх Кобринщини на запитання „де ж ти Купало зимувало?” 
відповідь „зимувало в пирії, літо проведу в траві”, на яку тут же слідує погроза 
„а ми прийдем траву рвати, тебе, Купало виганяти”, вчений вбачає відпро-
вадження його в поле, адже існує й інша версія відповіді Купала: „Я зимувало 
в криниці, а літо проведу в пшениці”. Метою грища було, – вважає вчений, – 
провести нав’я Купала, яке зимувало в пирії або в криниці (річці), з криниці 
у збіжжя, щоб заколосити це збіжжя10. Відповідь: „На бабиній стрішци, 
У відьми в колисци”11 зачіпає якийсь езотеричний момент, якого не розкриває, 
бо він відомий лише відьмі.

Такі діалоги в купальських піснях, на думку Олексія Дея, пов’язані з купаль-
ськими іграми12. Одна з таких пісень дійсно нагадує дитячу примовку під 
час гри: „– Де Купало ночувало? –Ночувало воно у борку на кленку. – Ой що 
ж воно да вечеряло? –Вечеряло ж воно хрущі в борщі. Хрущі в борщі, комарі 
в юшці. Комарі в юшці, жуки в капустці”13. Одначе не слід забувати й того, 
що багато дитячих ігор спочатку були ритуалами, які мали магічний зміст. 
У такому контексті персоніфіковане Купало сприймається принаймні як міфоло-
гічна істота, а можливо й божество. На подібне сприйняття наштовхує й текст 
іншої купальської пісні: „Іде Купайло топитися, За ним дівчата дивитися: 
Ой стой, Купайло, не топися, На той рочок іздасися”14. В такому повороті 

7 Архів Полісько-Волинського народознавчого центру, ф. 2, oд. зб. 21, арк. 59 (с. Брани 
Горохівського району Волинської області)

8 Ibidem.
9 Ibidem.

10 В. Петров, Народна усна словесність [в:] Енциклопедія українознавства. Загальна частина, 
перевид. в Україні, репринт. відтв. вид. 1949 р., Київ 1994, с. 260.

11 Календарно-обрядові пісні, Київ 1987, с. 155
12 О. Дей, Op. cit., с. 13.
13 Календарно-обрядові пісні, с. 155–156.
14 Ibidem, с. 162.
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вбачається дуалізм обрядової практики: Купайло можна втопити, а можна 
й зберегти через зиму. Купальське деревце в кінці святкування „ламали, дівчата 
розбирали собі гіллячки й несли додому, кидали на гору (горище – В.Д.), бо 
воно мало велику силу, те купало”15. Практичне застосування це вже відхід 
від загальної обрядової практики, пов’язаний з езотерикою. Одначе „правиль-
ним” вважався хід подій, коли дівчата спочатку „купали його в воді, а потім 
розламували, щоб кожній дівчині дісталася гілочка”16 Одні несли свої галузку 
на город, щоб краще вродила капуста, інші спочатку клали під подушку, щоб 
приснився майбутній чоловік. Таке спання могло мати й незворотні наслідки. 
Можливо, саме тому хлопці так старалися не дати дівчатам завершити свій 
обряд з Купалом, нищачи його як тільки можна.

Інший варіант такої поведінки – первинний закон теоциду, який поширюється 
на всі календарні божества, а відповідно й на атрибути, в які вони сублімовані.

Не інакше, як відступом від цієї загальної практики, можна вважати й недо-
виконаний акт потоплення Купайла: „Ми тебе, Купайло, скупаємо, На другоє 
літо заховаємо”17. Це коли йдеться лише про намір дівчат використати Купайла 
в приворотних цілях, Якщо ж його вдавалося довести до кінця, існує схожий 
за формою, але цілком відмінний за змістом текст пісні: „Ми Купайла іскупа-
ли,Та на той рочок сховали”18.

Переховування в стрішці чи в пірۥячку – це пряме значення збереження 
субституції божества. Та не можна відкидати й метафізичного уявлення про 
таке збереження. Календарна циклічність дає підстави вбачати й збереження 
в воді, в землі чи в вогні, якими передбачається відродження при проходженні 
відповідно поховальних обрядів інундації, інгумації та кремації. Відомо ж бо, 
що поховання обрядових атрибутів, окреслених теонімами Ярило та Коструб, 
які теж позначали календарні божества, відбувалося відповідно методами інгу-
мації та кремації. Натяк на спалення Купала знаходимо в купальській пісні: 
„Допалимо та соломоньку, Та ходімо та додомоньку. Лежи, лежи та Купалочку, 
В червоному та багаттячку”19.

Поступова десакралізація божества способом зведення його сутності до 
обрядового атрибута. призвело до того, що з пісень зникло не лише його попе-
реднє значення, а й сам обряд. В багатьох піснях Купало подається винятково як 
один із аксесуарів свята: „Вербове купайло, вербове”20; „Наше купайло з верби, 
з верби, А ти, Іване, прийди, прийди, Наше купайло не ламати, А собі дівку 

15 Архів Полісько-Волинського народознавчого центру, ф. 2, од. зб. 74, арк. 16, (с. Смолява 
Горохівського району Волинської області)

16 Ibidem, ф. 2-M, од. зб. 30, арк. 8, (с. Вікторяни Луцького району Волинської області)
17 Ibidem, ф. 2, од. зб. 21, арк. 59, (с. Брани Горохівського району Волинської області)
18 Календарно-обрядові пісні, с. 159.
19 Ibidem, с. 186.
20 Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року, упоряд., передмова і приміт. О. Дея, 

Київ 1961, с. 427.
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вибирати”21. „Наше купайло з верби, з верби, А ти, Іване, прийди, прийди, А як
не прийдеш доріжкою, То привеземо теліжкою”22. „Сьогодні Петра, завтра Іван, 
Кидав чорт хлопців через паркан. Нехай кидає, нехай знають, Нехай купайла 
не ламають”23. „Коло Купала обметяно, Ще й барвінком обплетяно, Ще й васи-
льочками ’бтикано, Нас на Купала викликано”24.

В українських піснях зі словом „купала” асоціюється чимало елементів 
обрядової практики. Часто зберігаючи локальне поширення, на жаль, вони 
достатньо не репрезентовані на загальноукраїнському рівні, тому й складається 
поверхове враження про їх відсутність у купальському фольклорі. Чимало таких 
записано на Волині та Західному Поліссі та репрезентовано в наших виданнях 
„Поліська дома. Випуск ІІІ: Літо”25 та „Купало на заході Волині”26. Невеликі 
тиражі не забезпечують широкого ознайомлення з ними навіть науковців. Та все 
ж для майбутніх поколінь вони не втрачені, адже існують в інтернет-мережі та 
в основних бібліотеках. Більша частина таких текстів ідентифікує Купала як 
свято. При тому достатньо чітко проектує його обрядове наповнення. Серед 
купальських обрядів та звичаїв трапляються суто регіональні, як, до прикладу, 
збирання лісових ягід: „Наша Купала купалася, На ягодоньки дивилася”27; 
З Купалом асоціюється збирання дівками та молодицями лісових ягід; „Купала 
на Йвана Пішли дивки по ягудки, Молодици по суници”28.

Тому й не дивно, що вони не набули широкого розголосу. Водночас є чимало 
й дуже давніх, які проливають світло на найдикіші звичаї наших предків, як то 
перше злягання під час святкування Купала дівчат із хлопцями: „Ой на горі, на 
горі, Там горіли вогні, Купала на Йвана. То не вогні горять, То дівчата ходять 
Купала на Йвана. То дівчата ходять, Білу лозу ложать Купала на Йвана. Коли 
б же я знала, Хто на неї ляже Купала на Йвана. Постелила б йому Шипшину 
під боки Купала на Йвана. Шипшину під боки, Каміння в голови Купала на 
Йвана. Коли б же я знала, Хто на неї ляже Купала на Йвана. Постелила б йому 
Перину під боки, Подушку в голови Купала на Йвана.Гу-у-у!”29. В бритів 
аналогічна поведінка молоді практикувалась під час відзначення весняного 
Балтона 1 травня, зі святкування якого, як свідчить хронограф, ледве третина 
дівчат поверталися, не втративши невинності30. З цієї ж обрядової практики 

21 Календарно-обрядові пісні, c. 169.
22 Ibidem, c. 158.
23 Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року, с. 427.
24 Поліська дома, вип. ІІІ: Літо, с. 140.
25 Ibidem.
26 В. Давидюк, Купало на заході Волині, Луцьк 2015.
27 Поліська дома, вип. ІІІ: Літо, c. 55.
28 Ibidem, с. 138–139
29 В. Давидюк, Op. cit., с. 24.
30 И. Гроздова, Hароды Британских островов [в:] Календарные обычаи и обряды в странах 

зарубежной Европы: весенние праздиники, Москва 1977, с. 102–103.
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зۥявилися на світ такі пісенні слова: „На Купайла худела, Да й сурочку спалела”31.
(„На Купале була – Сорочку забула”32). У жодного народу не фіксується мотив 
відвойовування дівчатами хлопців для цїєї мети. З західнополіськіої купаль-
ської пісні довідуємося й про таку практику: „Типер Купайло, а завтрі Йван, 
Підем, дивочке, в зелений гай. Там будем бетись-вуювате, Свуїх женихів 
ни ’ддавате”33.

І як наслідок цього всього: „Ой на Купали вогонь гореть, Нашим дивоч-
кам живит болеть. Ой нихай болеть, нихай знають, нихай хлопців не займа-
ють”34. Схоже, що така пісня була частиною тих дотинок, якими під час свята 
обмінювалася парубоча громада з дівочою, тому відповідний текст для пари-
тету існував і стосовно хлопців: „Ой на Купала вогонь горить, Шось нашим 
хлопцям живіт болить. Ой нехай болить, нехай знають, Нехай дивчат не 
займають”35. У деяких варіантах співалося: „Нехай купайла не займають”. 
Та існувала й пісня, в якій хлопцям живіт болить тільки за те, що прийшли на 
це святкування: „На Купала вогонь горить, Нашим хлопцям живіт болить. 
Ой нехай болить, нехай ріже, Більш на Купала не полізе”36.

З огляду на те, що в регіоні, де записано цей текст, часто трапляється 
й інший не менш інформативний: „Молодая молодице. Вийди, вийди на вулицю, 
Розведи дівкам купалицю”37, можна припускати, що Купало могло вважатися 
тут суто жіночим святом. Так воно відзначалося в південних слов’ян. У них 
без участі хлопців міг відбуватися й увесь обряд. Жодні ритуальні функції, 
які могли належати хлопцям, у ньому не передбачені. Дівчата і до цього часу 
самі викрешують живий вогонь, самі після повернення в село обкурюють хати 
головешками38.

Згадується Купало і в контексті відьмарських дій: „Ой на Івана Купайлого, 
Ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла – кору гризла, А з дуба впала – зілля 
копала, Свої корови заправляла. Як заправила у вівторок, То видоїла корів 
сорок, А як заправила в середу, То видоїла всю череду”39. Коли в цьому випадку 
все зрозуміло, як відьма здобуває засоби для подальших своїх дій внаслідок 
магічності самої дати, то щодо прочитання інших вже виникають трднощі. 
Особливо тих, у яких семантика Купала може бути подвійною: і як свята, і як 
його основного атрибуту – деревця. Як от: „Тепер Купайло купаїця, а завтра 

31 Поліська дома, вип. ІІІ: Літо, с. 115.
32 Ibidem, c. 23.
33 Ibidem, c. 115.
34 В. Давидюк, Op. cit., c. 24
35 Поліська дома, вип. ІІІ: Літо, с. 130.
36 Ibidem, с. 129.
37 Ibidem, c. 127.
38 М. Кашуба, Народы Югославии [в:] Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной 

Европы: летнее-осенние праздиники, с. 210
39 Календарно-обрядові пісні, c. 156.
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відьма осмалиця”40. „Тепер Купайло до місяця, а завтра відьма повіситься”41. 
Коли перший текст ще можна пояснити магією купальського вогню, головешки 
якого понесуть до хат, щоб обкуривши все доакола, навіть дороги, убезпечити 
себе від доступу відьом, то що означають слова „тепер купало до місяця”, 
однозначної відповіді немає.

Купалою в деяких місцевостях України, зокрема й на Західному Поліссі, 
називалочя й купальське вогнище: „Ой на Йвана, Йвана Горіла Купала, Горіла 
три деньки, Буле ме раденьки”42. До речі, традиція, зафіксована в західно-
поліській пісні, унікальна для України, зате добре відома на Шетландських 
островах, де вогнище горіло три дні в честь весняного Белтана, святкування 
якого починалося 1 травня43.

Тож навіть із тої дещиці дійсно купальських пісень, оскільки лексема купало/
купала/купала присутня в їх текстах, основні обрядові параметри купальського 
свята вивести не так і важко. Це – плетення віночків, встновлення купаль-
ського деревця – Купайла, купальські вогні, купальська вечеря, ховання чи спа-
лення Купала, збирання купальських ягід, перший сексуальний досвід молоді та 
утворення нових шлюбних пар, відьмарство. В іншому контексті в українських 
купальських піснях Купало не згадується і інші його обрядові дійства, про які 
знаємо з наративних текстів, пісенній традиції українців не відомі.

Що ж до самого значення лексеми Купала /Купайла, то на основі наведених 
текстів в українському пісенному фольклорі воно зводиться до таких семан-
тичних первенів: календарно-міфологічного персонажа, назви свята, обрядо-
вого атрибута у вигляді дерева чи гілки, а в парі з купайлиця ще й купаль-
ського вогнища.

Марена в купальських піснях згадується рідко. Практично існує лише два 
тексти, на основі яких можна сказати, що це купальський обрядовий атрибут. 
Одна з них описує дощі, які йдуть всюди, оминаючи тільки Марену: „Коло 
Мареноньки ходили дівоньки, Стороною дощик іде, стороною Та й на наше 
житечко зелене. Що на морі хвиля, а в долині роса, Стороною дощик іде, 
стороною. Над нашою рожею червоною. Ой на горі жито, а в долині просо, 
Стороною дощик іде ще й дрібненький Та на наш барвінок зелененький”44.

Наскрізний образ дощу в наведеній пісні однозначно вказує, що й Маренонька, 
коло якої ходять дівоньки, пов’язана з ним безпосередньо. Скроплення дощем 
і житечка – втілення майбутнього урожаю, за якого тільки й можливе відзна-
чення весілля, і рожі – символу дівування, й барвінку – символу шлюбу45 – все 

40 Поліська дома, вип. ІІІ: Літо, с. 116.
41 Ibidem, с. 121.
42 Ibidem, с. 131.
43 И. Гроздова, Op. cit., c. 100.
44 Календарно-обрядові пісні, c. 165–166.
45 О. Цвид-Гром, Первісна семантика деяких пісенних символів у весільному фольклорі 

Західного Полісся [в:] Нове життя старих традицій: Традиційна культура в сучасному мис-
тецтві і побуті, Луцьк 2007, с. 395, 404, 405.
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це свідчення того, що дощик у цьому контексті – не звичайний споглядальний 
образ, а сповнений глибоким символічним змістом. Оскільки дощик у всьому 
сприяє лише дівчатам, можливо саме Марена, біля якої вони ходять, і повинна 
його забезпечити. Семантика викликання дощу – одна з провілних в обхідних 
обрядах середоліття. Особливо актуальна вона в південних народів: болгар, 
румун, молдаван.

В іншій пісні дівчата спостерігають за тим, як грає сонце на Купала, на 
фоні двох обрядових атрибутів, один з яких – „марена”, інший – „купало”: 
„Коло води-моря ходили дівочки Коло Мареночки – Купало! Грає сонечко на 
Івана! Пішли дівочки по ягідочки Коло Мареночки – Купало! Грає сонечко на 
Івана! Уже дівочки сплели віночки Коло Мареночки – Купало! Грає сонечко 
на Івана! Віночки не в’януть, дівочки не плачуть. Коло Мареночки – Купало! 
Грає сонечко на Івана! Віночки зв’янули, дівочки сплакнули Коло Мареночки – 
Купало! Грає сонечко на Івана!”46.

Коли перший текст лише побіжно нагадує про дотичність до купальського 
святкування, то другий подає більш розгорнутий його опис. Тут і збирання 
ягід, і сплітання віночків. Та в обох текстах зі згадуванням Марени присутня 
вода в тому чи іншому вигляді. Тому цілком можливо, що й сама ця назва 
асоціюється з викликанням дощу. Як відомо обряд викликання дощу мав ока-
зіональне застосування, тому в окремих регіонах він міг просто долучитися 
до купальського.
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Візуальні виміри соціокультурної 
інтеграції родин вимушених 
переселенців в Україні (на матеріалах 
українсько-польського проєкту)
Visual dimensions of socio-cultural integration of forced migrants’ 
families in Ukraine (based on the Ukrainian-Polish project)

The article is devoted to identifying the heuristic potential of visual materials in the 
study of cultural values and meanings, in the context of the problem  of fi nding optimal 
ways of socio-cultural integration of forced migrants’ families and recipient communities. 
The study is based on the methodological principles of social culturology, which involves 
the consideration of artworks as individual realization cases of cultural forms. The article 
uses materials from the photo exhibition „Hope. Family. Community”. This Ukrainian-
Polish project is designed to draw attention to the problems and needs of people aff ected 
by the military confl ict in Eastern Ukraine. The analysis of photos of the peculiarities of 
the socio-cultural integration of families from Eastern Ukraine and Crimea has been made. 
The format of the stand-case and its structural elements are described. The basic principles 
of socio-cultural management of the exhibition project „Hope. Family. Community” are 
outlined. The importance of visual materials in the study of integration processes in mo dern 
Ukrainian communities has been proven.
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Стаття присвячена виявленню евристичного потенціалу візуальних матеріалів 
у вивченні культурних цінностей і смислів, у контексті проблеми пошуку оптимальних 
шляхів соціокультурної інтеграції сімей вимушених переселенців та спільнот-реципієнтів. 
Дослідження базується на методологічних засадах соціальної культурології, що передбачає 
розгляд творів мистецтва як індивідуальних випадків реалізації культурних форм. У статті 
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внаслідок військового конфлікту на сході України. Здійснено аналіз фотографій, присвяче-
них особливостям соціокультурної інтеграції сімей сходу України та Криму. Описано фор-
мат стенду-кейсу та його конструктивні елементи. Окреслено основні принципи соціокуль-
турного менеджменту виставкового проекту „Надія. Сім’я. Громада”. Доведено важливість 
візуальних матеріалів у вивченні інтеграційних процесів у сучасних українських громадах.

Ключові слова: візуальні матеріали, соціокультурна інтеграція, родини вимушених 
переселенців, культурні цінності та смисли

Актуальність даної наукової розвідки визначається необхідністю здійснення 
наукового пошуку для виявлення нових пояснювальних ресурсів у вивченні 
складних соціокультурних процесів та феноменів, з одного боку, та зростаючою 
експансією візуального в наші дні, з іншого. Із такої перспективи візуальні мате-
ріали, зокрема, світлини – як художні, так і документальні, які фіксують ті чи 
інші важливі події в житті людей та/ або їх будні, постають носіями безцінної 
інформації про культурні цінності та життєві смисли спільнот в часі викликів 
їх інтеграції. Останнє особливо актуально для сучасної України, де питання 
формування єдиного громадянського простору ідентичностей звучить гостро 
з огляду на довготривалість і важкість наслідків збройного конфлікту на сході 
країни. За аналогією до героїв усних нарисів про долю постраждалих від вій-
ськового конфлікту на українському Сході1, люди, які потрапляють у об’єктиви 
фотокамер професійних фотографів та журналістів, а також волонтерів громад-
ських організацій в ході здійснення ними місії соціального служіння, отриму-
ють „голос” для того, щоби поділитися своїм складним досвідом у боротьбі 
за виживання, за безпеку сім’ї, за відносно нормальні умови життя, за нала-
годження взаємодій у новій громаді. Презентація у публічних просторах візу-
альних матеріалів, в яких зафіксовано шляхи соціокультурної інтеграції родин 
вимушених переселенців в Україні, рівно ж як і докладний опис таких світ-
лин та їх аналіз у наукових публікаціях, дають змогу краще зрозуміти складні 
соціокультурні процеси та перспективи подальшої кристалізації української 
національної ідентичності.

На даний момент накопичено цікавий і різносторонній досвід використання 
зорового ряду у представленні результатів наукового пошуку у міждисциплі-
нарному контексті, зокрема, візуальній етнології та в рамках теорії візуального 
сприйняття. Особливий інтерес становлять праці таких авторів, як Я. Данлон, 
Ж. Руш, Р. Сандалл, Б. Спенсер, К. Хайдер, П. Чіоззі. Зокрема, актуальною 
формою презентації цінностей та смислів культури є альбоми-монографії 
(Н. Альменова-Халит, А. Крижанівський, В. Яцюк) та фотокниги (А. Аткінс). 
Також здійснюється активний методологічний пошук у вивченні зорового кон-

1 К. Jakubovska-Krawczyk, „Інколи жах і обстріли – історією народження твоєї дитини” 
…Obraz dziecka w reportażach Jelizawety Honczarowej Десь поруч війна [w:] „Studia Ucrainica 
Varsoviensia”, nr 7, 2019, s. 64.
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тенту у візуальній соціології, зокрема, із використанням методу уґрунтованої 
теорії (візуальна соціологія). Його результати представляють як зарубіжні 
дослідники (Г. Бекер, П. Бурдьє, Дж. Елкінс, П. Белл, П. Штомпка та інші), 
так і вітчизняні (Є. Батаєва, Л. Бевзенко, О. Злобіна, В. Середа, В. Солдатова, 
О. Філіпова та інші). Втім, понад достатню наповненість теоретико-методо-
логічної бази досліджень візуальних об’єктів, інструментарій їх аналізу є все 
ще неусталеним у випадках, коли є необхідність досліджувати соціальне 
в культурному, а культурне – в соціальному. Певною мірою цю прогалину 
заповнюють праці, присвячені вивченню феномену фото-голосового проекту 
(FotoVoice Project), націленого на привертання уваги спільноти до тієї чи іншої 
соціальної проблеми засобами мистецтва (Е. Д. Карлсон, Дж. Енгебрестон, 
Р. М. Чемберлен, К. Ванг, М. А. Бурріс, Т. Гарвін та інші). Такі публікації мають 
наукову цінність і високий евристичний потенціал в контексті тематики даної 
статті, позаяк формують теоретико-методологічну основу для вивчення крізь 
призму візуальної культури конкретних соціальних проблем, в т.ч. тих, які 
виникли відносно недавно, а тому поки що належно не досліджені. Понад це, 
наявні праці, в яких описуються фото-голосові проекти, не дають змоги оцінити 
соціально-мистецькі ініціативи ані з культурологічної перспективи – як фено-
мен сучасного мистецтва, ані з етнологічної – як фрагменти етнолітопису, ані 
з соціологічної – як джерельну базу вивчення взаємозв’язків між культурною 
та соціальною підсистемами суспільства. Відтак, маємо об’єктивну потребу не 
лише у тому, щоби на конкретних прикладах продемонструвати евристичний 
потенціал соціально-мистецьких феноменів та представлених у їх рамках візу-
альних артефаків, але й в окресленні засадничих принципів та можливостей їх 
використання у вивченні соціокультурних цінностей та смислів.

В контексті вище сказаного, мету даної публікації визначено як виявлення 
евристичного потенціалу візуальних матеріалів у вивченні культурних ціннос-
тей та смислів, в контексті проблеми пошуку оптимальних шляхів соціокуль-
турної інтеграції родин вимушених переселенців та громад-рецепієнтів для 
формування єдиного українського громадянського простору ідентичностей 
в часі викликів збройного конфлікту на Сході України. Представлені у даній 
публікації напрацювання є результатом аналізу українсько-польського досвіду 
соціальної допомоги вимушеним переселенцям. Конкретно йдеться про спіль-
ний проєкт Карітасу України та Caritas Polska (Карітасу Польщі) під назвою 
„Створення Центру підтримки сім’ї в якості моделі для інтеграції ВПО і при-
ймаючих громад в Україні” [Utworzenia centrum wsparcia rodziny w jakości 
modelu integracji osób wewnętrznie przesiedlonych (OWP) i społeczności przyjmu-
jących na Ukrainie], який було реалізовано (за участю автора) у 2017–2019 r., 
в рамках Програми співпраці у сфері розвитку Міністерства Закордонних 
Справ Республіки Польща [w ramach programu polskiej współpracy rozwojo-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP]2. В період дії даного проєкту, серед 

2 Polish Aid,www.polishaid.gov.pl, [06.01.2022]
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іншого, мала місце соціально-мистецька ініціатива – фотовиставка „НаДія. 
Родина. Спільнота”3. Зупинимося на цьому докладніше, здійснюючи розгор-
нутий опис світлин, представлених на цій виставці. Також проаналізуємо осо-
бливості її соціокультурного менеджменту в контексті методологічних засад 
соціальної культурології та соціології мистецтва, які передбачають розгляд 
артефактів як окремих випадків реалізації культурних форм, в залежності від 
конкретних умов, місця і часу.

Фотовиставка „НаДія. Родина. Спільнота” як така, що виконувалася в рам-
ках конкретного соціального проєкту і, відповідно, узгоджувалася з його цілями, 
мала на меті посприяти інтеграції родин вимушених переселенців, продемон-
струвавши успішні кейси міжгрупових соціальних взаємодій, реалізованих на 
платформі Центрів підтримки сімей у містах дії Проєкту, а саме, у Дрогобичі 
(Львівська обл.), Івано-Франківську, Кам’янському (Дніпропетровська обл.), 
Коломиї (Івано-Франківська обл.), Краматорську (Донецька обл.), Запоріжжі 
та Харкові. Центри були спроєктовані як особлива інтеграційна платформа для 
активного спілкування між потребуючими сім’ями та працівниками Проєкту. 
Паралельно мав місце аналітичний супровід діяльності центрів, в рамках якого 
(під керівництвом автора) здійснювалася евалюація впровадження польського 
досвіду родинного асистування в Україні4. З огляду на особливу гостроту питання 
інтеграції в спільнотах, етносоціальна структура яких значно урізноманітнилася 
в останні роки, майданчиком для реалізації проекту було обрано м.Коломию5.

„НаДія. Родина. Спільнота” був другим виставковим проектом Карітасу 
України; йому передувала ще одна фотовиставка – „Сіра зона. Людина. Доля” 
(2018 р.) 6. Обидва виставкові проєкти реалізовувалися консорціумами, до якого 
входили три інституції: Міжнародний благодійний фонд „Карітас Україна”, нау-
кова інституція та музейна установа. У випадку фотовиставки „НаДія. Родина. 
Спільнота” мало місце партнерство Карітасу України з Національним музеєм 
народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського 
(м. Коломия Івано-Франківської обл.), зали якого з часу його заснування є про-
сторами інтеграції українства; ще одним партнером став Інститут народознавства 

3 Автор ідеї та куратор виставки – Оксана Іванкова-Стецюк. Дизайнер фотовиставки – Еліна 
Дацюк. Керівництво проектом – Григорій Селещук, Максим Бондаренко, Ганна Гоменюк. Регіо-
нальні координати виставки – Тарас Бучовський, Ірина Федів. Консультування та інформаційний 
менеджмент – Ярослава Ткачук, Борис Великголова, Ірина Бучовська.

4 М. Бондаренко (уп.), Методичні матеріали для керівників програм по впровадженню 
соціальних проектів з супроводу та підтримки родини, інтеграції та розвитку громад в неуря-
дових та державних організаціях „Підтримуючи інтегруємо”, Львів 2019, с. 45–48.

5 O. Ivankova-Stetsiuk, Rozszerzenie przestrzeni integracyjnej osób wewnętrznie przesiedlonych: 
implementacja polskiego doświadczenia wspomagania rodzin na Ukrainie [w:] „Kultura–Przemiany–
Edukacja”, nr 8, 2020, s. 33–150.

6 О. Іванкова-Стецюк, E. Дацюк, FotoVoice Project в контексті сучасних українських реа-
лій: особливості арт-менеджменту та графічної концептуалізації [в:] „Вісник Львівської 
національної академії мистецтв”, nr 43, 2020, с. 104–112.
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НАН України, а саме, його структурний підрозділ – відділ етнології сучасності, 
який реалізовує наукові та науково-популярні проєкти, скеровані на вивчення 
етнокультурних взаємодій в сучасній Україні.

Фотовиставка „НаДія. Родина. Спільнота”, у відповідності до своїх цілей, 
„надала слово” членам родин вимушених (в наслідок збройного конфлікту на 
Сході України) переселенців та людям, які їх підтримують (особи, зайняті 
у соціальному служінні, учасники громадських об’єднань, активісти громади 
та інші). Світлини, представлені на виставці, були зроблені працівниками та 
волонтерами БФ „Карітас Коломия” (Іванна Федорак та інші) у 2018–2019 рр., 
в ході здійснення ними місії соціального служіння. Відтак, у фокусі об’єктиву 
фотокамери опинилися як самі родини етнічних українців й росіян зі Сходу 
України та кримських татар, так і середовища їх соціальної підтримки та інте-
грації. В такий спосіб було створено передумови для того, щоби „довірливо 
приходити до конкретної людини, спонукати її думати, а відтак усвідомлю-
вати, до якого народу вона належить, яку мову й культуру вона повинна знати 
і берегти”7, а отже, даний проєкт постав як народознавчий.

Фотосюжети з життя родин вимушених переселенців та громади-рецепієнта, 
представлені на фотовиставці „НаДія. Родина. Спільнота”, відображають найріз-
номанітніші аспекти процесу їх соціокультурної інтеграції. Візуальні матеріали 
було концептуалізовано та представлено у авторському форматі т.зв. стенду- 
кейсу. Йдеться про виставкові планшети, кожен з яких має назву і містить колаж, 
який складається із одного основного фотосюжету та декількох додаткових, 
а також невеликого тексту-пояснення. Усвідомлюючи усю складність й нео-
днозначність процесів трансляції смислів та їх інтеріоризації реципієнтами8, 
світлини було відібрано таким чином, щоб мати змогу максимально доступно 
донести до відвідувачів виставки думку про цінність Людини; про необхідність 
розуміти „інших” людей, їхні потреби, болі, мрії; про розширення комунікатив-
них просторів в українських громадах, а головне – про те, наскільки потрібно 
„діалогічним партнерам” розвивати свої комунікативні навички з опорою на 
принцип співпраці, при цьому пам’ятаючи про ввічливість й тактовність9.

Всього на виставці було представлено 8 стендів-кейсів, кожен з яких розпо-
відає історію інтеграції – чи то родини, чи то представників самої громади-ре-
цепієнта. Насамперед зупинимося на стендах, які містять візуальний матеріал 
про життя родин вимушених переселенців після того, як їм довелося покинути 
рідні домівки через загрози життю.

7 М. Тимошик, Українознавчі проекти видавництва „Наша Культура” у Варшаві (20-30-ті
роки ХХ ст.) та їх актуальність для сучасності [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 3, 
2015, s. 376–377.

8 Р. Шульга, Можливості реалізації смислового послання телепродукту [в:] „Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг”, nr 3, 2012, с. 97.

9 Н. Войцехівська, Термін „конфлікт” серед інших понять негармонійного ускладненого 
спілкування [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia», nr 4, 2016, s. 59.
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Так, стенд „З надією в кожен день” розповідає про важкий шлях подолання 
викликів вимушеного переселення родини зі Сходу. Коли у 2014 році розпо-
чалася війна і в місті Лутугине йшли запеклі бої, Олья Алекса разом з донеч-
кою Даринкою вирішили перечекати неспокійні часи в селі Герца Чернівецької 
області, де продовжили справу, якою займались вдома – кози та город. Але знову 
випробування – пожежа! І знову – переселення. Але Даринка живе з надією на 
краще: відвідує музичну школу, театральний гурток, а у вільний час вчиться 
робити професійний манікюр. На титульній світлині стенду зображено, як 
родина готується приймати гостей, розливаючи чай. Такі практики гостинності 
виразно демонструють високий рівень взаємоприйняття „корінних” мешканців 
приймаючих громад та новосельців. Також на стенді багато зворушливих фото 
дівчинки Даринки, яка турбується про своїх кізоньок, та фотофіксації її перших 
спроб у освоєнні омріяної професії – майстра манікюру.

На стенді „Оновлення” зображено будні ще однієї родини вимушених пересе-
ленців – Руслана та Оксани Візнюк з Краматорська, що на Донеччині. Подружжя 
виховує трьох діток: Каріну, Микиту та Данила. У 2014 році родина покинула 
окупований Краматорськ та переїхала на Західну Україну, поселившись в квартирі, 
в якій в далекому дитинстві мешкав Руслан. В той важкий час родина вижила 
лише тому, що отримувала та матеріальну та психологічну допомогу від Карітасу 
Коломиї. Поступово, своїми руками, родина відновлює житло та започатковує 
міні-бізнес – перепелині яйця. Надзвичайно позитивну енергетику несуть світ-
лини з фотосюжетами про те, як родина гуртом приводить до ладу своє нове 
житло і воно стає в результаті їх праці білим і світлим. Радісно підняті догори 
вказівні пальці двох маленьких синочків, які посміхаються в об’єктив фотокамери 
соціальних працівників, кажуть глядачам про те, що ці маленькі українські гро-
мадяни живуть з надією на краще життя і роблять для цього усе, що у їх силах.

Ще про одну сім’ю вимушених переселенців, яка знайшла свій новий дім 
на Прикарпатті, розповідає стенд „Життя триває”. Її шлях був непростим. 
Коли перед родиною Ольги Сердюк в 2014 році постало питання, куди втікати 
з міста Горлівки від обстрілів, вони прийняли рішення їхати на батьківщину 
її тата, в село Поточище на Прикарпатті. Було нелегко в побуті: жити довелося 
усім разом в невеличкій кімнаті з піччю. Прийшли нові випробування: померла 
мама Олі, а їй самій діагностували важку хворобу. Але жінка настроєна опти-
містично: „Життя продовжується! І ніяк інакше!”. Усі члени невеликої, але 
дружної родини, намагаються всі свої проблеми долати разом. При цьому вони 
живуть звичайними буднями: радісно зустрічають гостей-волонтерів з Карітасу 
і радісно фотографуються разом зі своїм улюбленцем – кудлатим псом.

Примітною є доля родини Левикіних, про що розповідають світлини на стенді 
„Маленький хлопчик з великою мрією”. Голова сім’ї пан Іван – етнічний росія-
нин, родом з Воронезької обл. До 2015 р. жила в місті Попасна на Луганщині. 
Через обстріли родина переселилася в село Лісний Хлібичин на Прикарпатті. 
Було важко, але людей заспокоювало те, що маленький Кирило в безпеці. Зараз 
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хлопчик – школяр. Мама хвилюється за нього, бо у дитини не все добре з нав-
чанням через те, що хлопчик на часто неуважний, „літає в хмарах”. Але малень-
кий мрійник не сумує. Мир – його найбільша мрія. З головної світлини стенду 
на глядачів дивляться веселі усміхнені обличчя героїв цієї історії. Їх усмішки 
краще будь-яких слів свідчать про те, що життя триває і воно – прекрасне.

Ще один стенд-кейс про життя родин вимушених переселенців, на який би 
хотілося звернути особливу увагу, це „Кримське серце в Буковині”. На ньому 
представлено колаж зі світлин, які розповідають про родину вимушених пере-
селенців з Криму. Голова цієї багатодітної сім’ї кримських татар Енвер Кадиров 
був правозахисником. Цю родину, яка однією з перших покинула анексований 
півострів, прийняла громада Коломиї у 2014 р., зігрівши новосельців теплом 
своїх сердець. Це допомагає родині кримчан не лише боротися з ностальгією, 
але й вибудовувати нові плани. А ще – у їхніх серцях живе надія на повернення 
до рідного Криму. Світлини містять фотосюжети, які відображають життя та 
побут родини в новій громаді. Яскраві світлини дорослих і дітей, на яких вони 
вдягнуті в красиве святкове національне вбрання, посеред природи та за свят-
ковим столом зі стравами національної кухні, приваблюють увагу українського 
глядача. Вони бачать, як їх „нові сусіди” бережуть свої культурні традиції, для 
того, щоби їх етнічна ідентичність продовжувала залишатися яскраво вираже-
ною. Така соціальна поведінка вимушених переселенців з Криму є закономірною 
і слугує додатковим підтвердженням тези, висловлюваної дослідниками, про 
високий потенціал кримсько-татарської культури. Зокрема, по-новому актуально 
звучить положення про те, що хоча кримськотатарські традиції та звичаї, які 
становлять зміст культури, частково змінилися внаслідок взаємодії із іншими 
культурами, їх символічне значення залишається сильним10.

Що ж стосується життя громади, яка стала приймаючою для родин виму-
шених переселенців зі Сходу України та Криму, то цьому на виставці також 
було присвячено декілька стендів-кейсів.

Так, на виставковому стенді „День обіймів” представлено колаж зі світ-
лин, зроблених під час святкування Міжнародного дня обіймів, який у світі 
відзначають щороку 21 січня. Захід відбувся за ініціативи Благодійного фонду 
„Карітас Коломия УГКЦ”. Світлини містять фотосюжети, які відображають 
окремі моменти інтеграційного заходу „Даруємо обійми” біля музею „Писанка” 
для мешканців Коломиї. Участь у акції взяли відвідувачі Центру підтримки 
сім’ї у Коломиї та перехожі – мешканці міста. Теплі обійми в морозний день 
давали відчуття тепла і єднання в громаді.

На виставковому стенді „Життєдайна сила громади” представлено фраг-
менти майстер-класу з писанкарства. Люди, яким довелося покинути рідні 
домівки, мають велику потребу об’єднуватися, щоб створювати щось нове. 

10 I. Aydıngun, A. Aydıngun, Crimean Tatars Return Home: Identityand Cultural Revival 
[in:],,Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 1, 2007, p. 121.



ОКСАНА ІВАНКОВА-СТЕЦЮК164

Тому кожного року в Коломиї проводяться майстер-класи з писанкарства, в яких 
беруть участь сім’ї вимушених переселенців спільно з місцевими сім’ями, які 
відвідують Карітас. Такі заходи зміцнюють віру людей в те, що будь-які нега-
разди можна подолати гуртом. В такий спосіб українська писанка – символ 
народження життя та надії, єднає громаду.

Стенд „Громада в єднанні” демонструє колаж зі світлин, які відображають 
моменти життя спільноти „Фенікс-Коломия”, яка об’єднує переселенців міста 
Коломия та Коломийського району. Як птах Фенікс, спалений сонцем, відро-
джувався з попелу, так і переселенці зі спаленими війною душами, отримують 
в новій громаді надію на відродження. Спільнота бере активну участь в житті 
громади, проводячи толоки, благодійні ярмарки, інтеграційні заходи. Саме це 
демонструють світлини, представлені на стенді. Відтак, глядачі виставки можуть 
бачити, як „зерна”, що навіяв буревій зі Сходу та Криму, сходять новими парост-
ками на прикарпатській землі – талантами, ідеями, творчим креативом, наснагою.

Прем’єрна презентація фотовиставки „НаДія. Родина. Спільнота” та подальше 
просування ідей цього (фото-голосового) Проєкту відбулося із активним залу-
ченням громади усього Прикарпатського регіону. Відкриття фотовиставки від-
булося 8 липня 2019 р. у виставковому залі Національного музею народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського, у м. Коломия 
Івано-Франківської обл. Фоторозповіді на відкритті фотовиставки були допов-
нені реальними свідченнями родин переселенців. Відвідувачів заходу особливо 
вразив фотосюжет, в якому хлопчику з родини переселенців Сходу України, які 
є етнічними росіянами (стенд „Маленький хлопчик з великою мрією”), в ході 
візиту працівників Карітасу, було подаровано українську вишиванку. Хлопчик 
зі своєю мамою у цій вишиванці прийшов на відкриття фотовиставки і на фоні 
стенду-кейсу своєї родини розповів про цей чудовий подарунок.

Наступна презентація фотовиставки „НаДія. Родина. Спільнота” відбулася 
21 серпня 2019 р. у м. Івано-Франківськ. Після цього вона помандрувала до 
Києва, де 13 жовтня 2019 р. була представлена на Всеукраїнському Форумі 
соціального служіння УГКЦ. На жаль, через карантинні обмеження, публічні 
заходи із представлення результатів соціально-мистецького проєкту „НаДія. 
Родина. Спільнота” були призупинені. Але організатори сподіваються, що 
ближчим часом такі активності можна буде відновити. І це потрібно зробити 
не лише з огляду на те, що питання соціокультурної інтеграції ВПО та гро-
мад-рецепієнтів залишається актуальним в наші дні, але й і в ширшому кон-
тексті, а саме, з перспективи подальшого розвитку традицій практик благодій-
ності й милосердя – як цінностей української культури. Як бачимо, ці традиції, 
становлення яких було тривалим в українському суспільстві впродовж різних 
історичних епох11, залишається актуальним в наші дні.

11 І. Трефаненко, Історичні етапи становлення благодійності, https://www.bsmu.edu.ua/
blog/5319-istorichni-etapi-stanovlennya-blagodiynosti/, [01.02.2022].
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До сказаного лише варто додати, що особливу роль у просуванні ідей 
Проєкту „НаДія. Родина. Спільнота” відіграв каталог фотовиставки12, розроб-
лений у відповідності із загальною концепцією заходу. Характерною і промо-
вистою є обгортка цього книжкового видання, яка містить яскраву світлину із 
фотосюжетом про проведення (під егідою Центрів підтримки сімей у Коломиї 
та Запоріжжі) візитів родин вимушених переселенців зі Сходу України до 
Західного регіону, в ході яких було налагоджено тісні емоційні контакти їх 
учасників. Родини, які приймали сім’ї вимушених переселенців в Коломиї, 
виявили надзвичайну гостинність, поділилися своїм душевним теплом і ство-
рили атмосферу свята. Вдячність гостей зі Сходу була чудовою нагородою за 
їх зусилля. Тепла душевна атмосфера прийому гостей та їх вдячність ство-
рили основу неформальних тривалих взаємодій, порозуміння, обміну культур-
ними цінностями. На світлині з обкладинки каталогу зафіксовано показовий 
момент в рамках візиту родин вимушених переселенців з українського Сходу 
в м. Коломию: учасники зустрічі сидять на зеленій траві у дружньому колі, 
міцно тримаючись за руки і усміхаючись в об’єктив фотокамери. Що ж сто-
сується розповсюдження каталогу виставки в ході публічних заходів, то маємо 
підстави їх розглядати як успішну практику пропагування благодійних практик 
та активізації соціальних комунікацій в громаді.

Понад загальну ідею милосердя до людей в потребі та виразний меседж 
про необхідність подальшої інтеграції суспільства, яке долає виклики зброй-
ного конфлікту, виставка „НаДія. Родина. Спільнота” мала також локальну 
ціль. Вона полягала у тому, щоби донести до людей думку: нове життя родин 
зі Сходу України та Криму у новому місці не лише пустило свої паростки, але 
й значною мірою укорінилося, даючи надію на краще майбутнє. І це не просто 
надія, яка „помирає останньою”, навіть коли має місце втрата усіх життєвих 
ресурсів і є лише благання про допомогу у безвихідній ситуації. Це НаДія – як 
прагнення до Дії, для досягнення змін в собі і своєму житті13 (що й було закла-
дено у назві виставкового проекту). Таким чином, фотовиставка „НаДія. Родина 
Спільнота” постала як „голос громади” (м. Коломия Івано-Франківської обл.), 
яка в останні декілька років успішно впроваджувала польський досвід адапта-
ції родин вимушених переселенців для посилення їх інтеграції з приймаючим 
середовищем. До речі, останнє знайшло відображення не лише у тематичних 
сюжетах, представлених на світлинах, але й в в оформленні виставки із допо-
могою додаткових візуальних елементів – вишиванок, писанок, творів домаш-
нього текстилю та інших оздоблювальних елементів інтер’єру, виконаних виму-
шеними переселенцями із використанням місцевих етнокультурних традицій.

Підсумовуючи зазначимо: понад те, що художні (фото)виставки соціальної 
тематики в наші дні є, з одного боку, методом соціальної роботи, а з іншого – 

12 НаДія. Родина. Спільнота. Фотовиставка. Каталог, Львів 2019.
13 Ibidem, s. 3.
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артефактом культури постмодерну, вони мають глибоке коріння і пов’язані 
з українськими етнокультурними традиціями благодійності та милосердя. 
В такому контексті візуальні образи та супровідні історії постають не лише 
як інструменти вирішення соціальних питань: евристичний потенціал світлин, 
які представлено в даному соціально-мистецькому проекті, є достатньо висо-
ким також у виявленні культурних цінностей та смислів в часі, коли Україна 
долає наслідки довготривалого збройного конфлікту. Відтак, маємо підстави 
вважати доцільним для сучасного українського суспільства розширювати про-
стір реалізації соціально-мистецьких ініціатив, із широким використання візу-
альних матеріалів, та виявляти їх інтеграційний потенціал у пошуку шляхів 
прийняття „інших” людей, з їх потребами, болями, мріями. В такий спосіб ми 
зможемо й надалі розширювати існуючі та конструювати нові простори укра-
їнської громадянської ідентичності в територіальних громадах України в часі 
викликів збройного конфлікту на Сході України та загроз його ескалації в наші 
дні. Аналіз можливостей візуального мистецтва у оптимізації цих процесів має 
стати предметом аналізу у подальших наукових розвідках.
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Особливості художньої інтерпретації 
образу нащадка генія у романі 
Б. Коломійчука „Моцарт із Лемберга”
Literary interpretation of the image of the genius descendant 
in the novel „Mozart from Lamberg” by B. Kolomiychuk

The paper deals with the peculiarities of literary modeling the image of a genius in 
the novel „Mozart from Lamberg” by the modern Ukrainian writer B. Kolomiychuk. It is 
claimed that Franz’s motivation for genius was formed in childhood (his mother constantly 
reminded him of his father and tried to convince his son that he was the same genius 
composer as his father). He also had innate abilities of reality refl ection and unique pre-
sentation of its essence (Franz heard music everywhere, diff erent sounds inspired him to 
create new compositions). It is noted that in the novel the writer did not demonstrate the 
power of the inherited genotype, as well as the development of intelligence and favorable 
conditions for its strengthening. Franz was well aware that his father’s genius of composi-
tion would never be achieved. However, he still wanted to be worthy of his father’s 
memory. Such leading traits of Franz’s character as honesty and responsibility contributed 
to the fact that he established himself as a person who had his own unique abilities.

Key words: genius, geniality, uniqueness, personality, artist, interpretation

У статті йдеться про особливості художнього моделювання образу генія у романі 
сучасного українського письменника Б. Коломійчука „Моцарт із Лемберга”. Авторка 
статті стверджує, що мотивація Франца до геніальних здібностей закладалася у дитинстві 
(мати постійно нагадувала про батька, усіляко намагалися переконати сина в тому, що 
він такий же геніальний композитор, як і його батько). Він також мав уроджені особли-
вості споглядання дійсності та вміння унікально презентувати її сутність (Франц чув 
музику скрізь, різні звуки його надихали на створення нових композицій). Відзначено, 
що в аналізованому романі письменник не продемонстрував потужність успадкованого 
генотипу, розвиток інтелекту та сприятливі умови для його зміцнення. Франц добре 
усвідомлював, що композиторського генія батька йому ніколи не досягти. Проте, все 
ж таки він хотів бути достойним пам’яті свого батька. Такі провідні риси характеру 
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Франца, як сумлінність, відповідальність сприяли тому, що він утвердив себе, як осо-
бистість, яка має власні унікальні здібності.

Ключові слова: геній, геніальність, унікальність, особистість, митець, інтерпретація

Богдан Коломійчук належить до тих письменників України ХХІ століття, 
який відродив жанр детективу в сучасній українській літературі. У його творах 
дуже часто художньо інтерпретуються образи світових геніїв: Фройда, сина 
Моцарта та ін. Твори митця тяжіють до авантюрної прози. Відзначимо, що 
Б. Коломійчук володар Гран-прі міжнародного конкурсу „Коронація слова-2013” 
за історико-авантюрний роман „Людвисар. Ігри вельмож”. А також автор збірок 
детективних повістей „Таємниця Єви” (2014), „В’язниця душ” (2015), „Небо над 
Віднем” (2015), „Візит доктора Фройда” (2016), що виходили друком у видав-
ництві „Фоліо”. У творах письменника вдало поєднуються у захоплюючому 
сюжеті елементи містики, гумору та правдиві історичні факти. Його новий роман 
„Моцарт із Лемберга”, котрий вийшов друком у видавництва „Старого Лева” 
2018 року поки ще не став об’єктом аналітичного вивчення літературознавців. 
Б. Коломійчук головним героєм свого роману обрав сина Моцарта – Франца, 
який успадкував батьків талант, але так і не досяг батьківської слави та рівня 
визнання батька. Тож вважаємо, наше дослідження образу нащадку генія у творі 
художньої літератури буде цікавим та новаторським, адже проблема успадкованої 
геніальності та форм її вияву з допомогою художніх засобів залишається поки 
ще невирішеною. Тож, мета дослідження полягає у тому, щоб шляхом аспек-
тного аналізу дослідити особливості презентації у творі художньої літератури 
внутрішніх станів, поведінки нащадку генія, як носія особливої обдарованості.

Для досягнення мети розвідки необхідно розв’язати низку таких завдань: 
здійснити аналітичний огляд необхідної літератури для з’ясування сутності 
геніальності; систематизувати уявлення про геніальність; здійснити аспектний 
аналіз роману Б. Коломійчука „Моцарт із Лемберга”; синтезувати проміжні 
висновки до розділів у загальні. У психології геніальність (від лат. genius – дух) 
розглядають як найвищий ступінь вияву творчих сил людини. Проявляється 
вона у створенні тих або інших здобутків, що мають важливе значення для 
розвитку суспільства, засвідчують нову епоху в розвитку культури, науки та 
науково-технічного прогресу1.

Для особистості генія характерні такі риси: творча продуктивність, воло-
діння продуманною власною технологією, готовність до подолання стереотипів 
і традиційних настанов.

Значну увагу проблемі геніальності приділяв у свій час І. Кант, наголошуючи, 
що геній – це вроджена продуктивна здатність: „Геній – це вроджені задатки 

1 В. Рибалка, Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: 
термінологічний словник, Київ-Житомир 2016, с. 38.
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душі, через які природа дає мистецтву правил”.2 Сферою самореалізації генія 
є мистецтво, тобто сфера „відображення естетичних ідей”. Вирізняючи талант 
і геніальність, філософ наголошує на якісній відмінності названої творчої здат-
ності. Генію від природи властива схильність до творення досконалих форм, 
причому, на відміну від краси природи, що є не чим іншим, як прекрасною 
річчю, краса у мистецтві є прекрасним уявленням про речі.

І. Кант наголошував, що „…геніальність у творчості визначається оригі-
нальністю ідеї”3. Художній геній, згідно з І. Кантом, концентрує творчі мож-
ливості людської природи загалом у вільному застосуванні своєї пізнавальної 
здатності. Філософ наголошує, що уява генія не підпорядкована усталеному 
механізму людського інтелекту.

Зазвичай термін „геніальність” пов’язують з уявленнями про талант, проте 
більшість авторів (наприклад, Ч. Ломброзо, В. Гірш, А. Лібін) розрізняють 
ці поняття.

У своїй відомій праці „Геніальність і божевілля” (1864) Ч. Ломброзо роз-
глянув проблему генетичного фактора геніальності та її проєкцію на митця. 
Аналізуючи вплив спадковості на геніальність, Ч. Ломброзо приходить до 
висновку, що спадковість має опосередкований вплив на геніальність і про-
являється лише на непрямих родичах генія. Він говорив про те, що спадкові 
хвороби передаються генетично, а от геніальність помирає разом з її носієм.

Як відомо, люди відрізняються низкою психологічних характеристик. Ці 
відмінності викликані як неоднаковими умовами життя, так і різними гено-
типами. Для того, щоб оцінити вплив спадковості й середовища на поведінку 
особистості, вчені порівнюють людей, що мають різний ступінь генетичної 
спільності (однояйцевих і двояйцевих близнюків, рідних і зведених братів та 
сестер, дітей та їхніх біологічних і прийомних батьків)4.

Сучасні психологи стверджують, що більшість геніїв існують у декількох 
формах, наприклад, різні форми гена, що визначає колір очей. Відомо, що 
деякі гени можуть мати десятки форм. Генотип конкретної людини містить два 
зразки кожного гена, форми яких можуть бути як різними, так і однаковими. 
Один – успадкований від батька, інший – від матері. Поєднання форм усіх 
генів є унікальним для кожного людського організму. Ця унікальність лежить 
в основі генетично зумовленої несхожості між людьми. Внесок генетичних 
відмінностей у різноманітність останніх відображає. так званий, коефіцієнт 
успадкованого. Наприклад, для інтелекту коефіцієнт успадкованого складає 
щонайменше 50 %. Проте це не означає, що 50 % інтелекту дається людині від 
природи, а решту 50 % можна здобути шляхом навчання, і тоді інтелект ста-
новитиме 100 %. Коефіцієнт успадкованого не має відношення до конкретної

2 І. Кант, Критика чистого розуму, Харків 2000, с. 58.
3 Ibidem, с. 67.
4 В. Рибалка, Op. cit., c. 127.
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людини. Його обчислюють, щоб зрозуміти, у чому причина несхожості між 
людьми: чи це зумовлено неоднаковими генотипами, чи їх по-різному навчали5.

Якби коефіцієнт успадкування інтелекту виявився близьким до 0 %, то 
можна було стверджувати, що лише навчання формує відмінності між людьми.

У такий спосіб застосування одних і тих же виховних та освітніх прийомів 
до різних дітей завжди вело б до одних і тих же результатів. Високі значення 
коефіцієнта успадкованого свідчать про те, що навіть за умови однакового 
виховання діти відрізнятимуться один від одного через свої спадкові особли-
вості. Кінцевий результат, однак, не визначений генами. Відомо, що діти, уси-
новлені в благополучні сім’ї, за рівнем інтелектуального розвитку виявляються 
близькими до своїх прийомних батьків і можуть значно перевершувати біоло-
гічних. Існує багато свідчень того, що у дітей навіть у ранньому віці можуть 
проявлятися надзвичайні здібності. Так, наприклад, А. Рубінштейн стверджу-
вав, що навчився грати на фортепіано раніше, ніж почав говорити. До того ж, 
як засвідчив аналіз біографій визначних композиторів, усі вони у ранньому 
дитинстві протягом кількох років інтенсивно й регулярно вправлялися у грі 
на музичному інструменті під керівництвом дорослих.

Отже, можна стверджувати, що прояв надзвичайних здібностей щодо роз-
витку певних навичок спостерігається у період максимальної підтримки та 
заохочення з боку батьків. Цікаво, що навіть такі здібності, як наявність абсо-
лютного музичного слуху не є прикладом природжених задатків.

Встановлено, що його можна розвинути шляхом вправ, особливо під час 
музичного навчання дітей у віці до 5–6 років. Цікавими, на нашу думку, є мір-
кування Шопенгауера щодо сутності генія. Так, мислитель вважав, що сутність 
генія полягає у надлишку інтелекту, якого надмір для споглядання загального 
буття. Учений стверджував, що практична людина використовує свій розум від-
повідно до її природного призначення, для розуміння різноманітних відносин 
речей. Геній, навпаки, використовує його проти призначення – на об’єктивне розу-
міння сутності речей. Ось тому геній належить світові, який отримує через нього 
сенс і значення, а не належить сам собі. Звідси джерело всіх страждань генія 6.

На думку Я. Федорака, „талант може бути ознакою людини прагматич-
ної.. Натомість геній – це людина творчості, яка бачить зовсім інший світ, 
ніж усі люди. Геній бачить важливе у розумінні сутності речей, і тому нама-
гаючись пізнати об’єктивну сутність, часто забуває про власні інтереси. Не 
варто заздрити генієві ! Віддаючись ідеї, він часто жертвує своїм особистим 
життям і щастям. Історія показує нам безліч випадків геніальних людей, 
які були глибоко нещасними”7. Отже, учений чітко розрізнив сутність таланту 

5 Ibidem, с. 134.
6 А. Шопенгауэр, О свободе воли, Москва 1992, с. 395.
7 Я. Федорак, Геніальність по-Шопенгаурівські – трішки роздумів про талановитих та 

геніальних людей, http://www.management.com.ua/vision/vis019.html.
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та геніальності, визначив їхні поведінкові риси та способи реалізації творчих 
здібностей. Психогенетики відзначають, що нащадки геніїв, зазвичай, нічим 
не відрізняються від пересічних людей, а фактори довкілля, що впливають на 
геніальність, на сьогодні не ідентифіковані. Так, під час досліджень близню-
ків було виявлено, що деякі ознаки геніальності мають надзвичайний прояв. 
Наприклад, якщо порівняти характеристики електроенцефалограми, а саме 
частоту α-ритму, то у монозиготних близнюків виявлявся високий ступінь 
кореляції (0.8-0,9) щодо певних ознак. Це стосується монозиготних близню-
ків незалежно від того, чи виховувалися вони разом чи окремо. У той же час, 
порівнюючи електроенцефалограми дизиготних близнюків та окремо взятих 
людей, було з’ясовано, що їх показники корелюють (0,2-0,4) і відрізняються 
за ступенем кореляції. Також проявляються деякі інші риси особистості, такі 
як імпульсивність або екстраверсія 8.

Відомо, що певні ознаки, які визначаються полігенно, корелюють між роди-
чами і залежать від ступеня їх генетичної близькості. Припускають, що існують 
риси, які визначаються певною конфігурацією генів або набором властивостей, 
зумовлених генетично. Таке явище називають емергенез. Певна зміна конфі-
гурації генів призводить до зникнення цієї властивості, тому в монозиготних 
близнюків емергенні ознаки проявляються однаково. У родичів ці набори не 
ідентичні, змінені, що порушує унікальну конфігурацію генів.

Отже, схожість за виявленням емергенної риси у родичів спостерігається 
не частіше, ніж у звичайних людей. Це призводить до того, що властивості, 
які мають таку конфігурацію генів, спостерігаються в родинах пробандів не 
частіше, ніж у популяції. Наявність таких рис пояснює той факт, чому діти 
одних батьків відрізняються один від одного. За спеціально розробленою шка-
лою провели дослідження творчих здібностей у близько 1800 осіб. Виявилося, 
що для монозиготних близнюків, які виросли окремо, характерні високі зна-
чення кореляції творчих здібностей (0,54).

У той же час кореляція для дизиготних близнюків, які зростали нарізно, 
дорівнювала нулю. Це свідчить про те, що здатність до творчості може бути 
емергенною рисою. Інше пояснення цих відмінностей залежить від індивіду-
ального впливу середовища. Концепція імпресінгу пояснює, що деякі події, 
які мали місце в дитячому або підлітковому віці, можуть залишати слід на все 
життя, а також визначати мотиви діяльності людини, її інтереси та цінності. 
Ця концепція акцентує увагу на проблеми виникнення та мотивації щодо екс-
траординарних та геніальних здібностей особистості. На підґрунті імпресінгу 
формуються інтереси особистості, цілеспрямованість, яка сприяє формуванню 
екстраординарних здібностей і реалізується у визначних досягненнях9.

8 В. Рибалка, Op. cit., с. 139.
9 Ibidem, с. 145.
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Отже, дослідження психологів, психогенетиків феномену генія дали можли-
вість сформувати важливі аспекти аналізу особливостей художньої інтерпретації 
образу нащадку генія у творі художньої літератури: мотивація до геніальних 
здібностей у дитинстві; особливості споглядання дійсності та вміння унікально 
презентувати її сутність; потужність успадкованого генотипу; розвиток інте-
лекту та сприятливі умови для його зміцнення; прояв надзвичайних здібностей 
щодо розвитку певних навичок та їх підтримка з боку батьків.

В інтерв’ю львівський газеті „Твоє місто” Б. Коломійчук так обґрунтував 
причини написання роману: „У Львові про історію Франца Ксавера Моцарта, 
сина того самого Моцарта, згадали у зв’язку з фестивалем „Lviv MozArt”. Чи 
знали ви про Франца Ксавера раніше?

Зізнаюся, ні, раніше не знав. З історією цього неординарного персонажа 
мене познайомила арт-директорка фестивалю „Lviv MozArt” Оксана Линів. 
Але, будемо щирі, я не один такий львів’янин. Ще декілька років тому про 
Франца Ксавера Моцарта знали хіба що спеціалісти й не завжди про таку 
історичну постать можна було дізнатися у консерваторії.

Що стало поштовхом для написання книги?
Власне, пропозиція Оксани Линів та Олега Мацеха. Їм належить ідея напи-

сання цього роману. Вони шукали автора, який цікаво подав би біографію цієї 
надзвичайної людини. У цих пошуках вони знайшли мене, а я знайшов їх”10. 
Отже, з цього фрагменту інтерв’ю стають відомими причини та мотиви напи-
сання роману Б. Коломійчуком:

– невідома постать надзвичайної людини;
– цікава біографія та причетність до українського міста Львова.
На думку науковиці Д. Харамурзи, головний персонаж роману Франц „як 

і батько, від природи наділений надзвичайним музичним талантом. Та окрім 
цього дару він отримав у спадок тягар у вигляді великих сподівань. Від нього 
очікують такого самого рівня геніальності, якщо не більшого, який свого часу 
шокував усіх прихильників і ненависників таланту його батька. І хоч би як він 
намагався довести і собі, і світові, що здатен на більше, хоч би як захоплювався 
батьком, це поклоніння стало не лише стимулом, а й додатковою перепоною”11.

Роман рясніє реальними біографічними фактами з життя Франца Ксавера: 
хлопець рано залишився без батька; мати подбала про те, аби він почав займа-
тися музикою ще в дитинстві; чотирнадцятилітнім він написав свій перший 
концерт; переживав через складні стосунки з матір’ю; ще юнаком покинув 
Відень, а перебравшись до Галичини, став учителем музики двох доньок графа 
Баворовського.

10 Б. Коломійчук, Я вперше в українській белетристиці зобразив Фройда: інтерв’ю, https://
www.bbc.com/ukrainian/features-38207319.

11 Д. Харамурза, Чому музика не заграла: рецензія на роман Богдана Коломійчука „Моцарт 
із Лемберга”.
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Біографічні факти послідовно й майстерно вмонтовано в сюжет роману. 
Реципієнтові, який не знається на біографії Франца Ксавера й тогочасних істо-
ричних реаліях, надзвичайно важко розгледіти чітку межу між достовірністю 
й вигадкою, що, втім, для белетристики не надто й важливо. Особливо яскраво 
це простежується на прикладі листування Франца з матір’ю або коханою. Але 
попри таке гармонійне поєднання достовірних фактів і авторської фантазії, 
бажання показати все й одразу виявилося руйнйє структуру тексту.

У романі переплітається сімейний конфлікт, з детективною лінією, а також 
є дивні містичні події, духовні мандри героя, відомі історичні постаті, історичні 
факти, елементи пригоди й авантюри. 

Усе це надає сюжету динамічності, адже розвиток подій переключає увагу 
читача.

Б. Коломійчук використовує прийом сновидіння аби показати зв’язок сина 
з батьком на рівні генетики. Вперше хлопець побачив марення чотирнадцяти-
літнім під час свого концерту. Тоді батько стояв перед оркестром і дивився на 
сина: „Франц нарешті відірвав очі від клавіш і глянув на капельмейстера. Той 
також шукав його погляду… Щойно їхні очі зустрілися, як хлопчику перехопило 
подих. Перед оркестром стояв… батько”12. У такий спосіб автор натякає на 
те, що тінь батька постійно супроводжує сина.

Проте, що Франц дуже вразливий відзначає його брат Карл: „Ти дуже враз-
ливий, братику. Втім, це звична річ у твоєму віці. Крім того… Він задумався на 
якусь мить. Його погляд вкотре зметнувся вбік і, ковзнувши по зранених стінах 
собору, знову зупинився на братові. Крім того, всі ми так чи інакше приречені 
жити з тінню нашого батька. І вона буде переслідувати не лише нас, але й наших 
дітей та внуків. З цим слід змиритися… Зрештою, таке нікому не нашкодить”13.

Сам Франц вважає, що „ …тінь батька прихильна до мене тільки тому, 
що я не покинув музики. Якби я вирішив, скажімо, як і ти, зайнятися правом, 
вона одразу би мені за це помстилася”14. Старший брат Карл дуже прихильно 
ставився до молодшого Франца. Він підтримував мрію матері щодо того, щоб 
молодший брат став таким відомим як їхній батько. Саме мати ніколи не сум-
нівалася у тому, що Франц буде новим генієм.

Процес творчого задуму Франц описував так: „Зачекайте кілька хвилин. 
Нехай відчуття, які ви переживаєте зараз, опанують вами цілковито. Молодий 
Моцарт відхилився на спинку стільця і дослухався, як його тіло огортає 
солодка млість. Утім, мозок його прояснів і спрагло захотів роботи. Франц 
пожалкував, що не має під рукою нотного паперу, проте за кілька кроків від 
нього, під стіною стояло фортеп’яно”15. Динаміку процесу творчого задуму 

12 Б. Коломійчук, Моцарт із Лемберга, Львів 2018, с. 36.
13 Ibidem.
14 Ibidem, c. 37
15 Ibidem, c. 47
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автор передає з допомогою низки дієслів. Тінь батька постійно супроводжує 
Франца. Він відчуває присутність рідної людини повсякчас: „А тепер стояв, 
все ще тримаючи долоню над інструментом і над його руками, яким щойно 
подарував точний акорд.

– Запиши це, коли матимеш можливість, – раптом промовив великий Моцарт,
– не знехтуй.
Не в силі вимовити і слова, Франц лише кивнув. Ніколи ще він виразно не 

чув батькового голосу, і той подіяв на нього магнетично. Йому запрагнулося 
чимало сказати, чимало запитати, але всі слова зупинилися десь там, де 
в людини народжується дихання”16.

Франц відчував неймовірну відповідальність перед матір’ю, громадою 
через те, що від нього багато очікують. Він розумів, що має відповідати висо-
кому статусу генія батька. Бути гідним пам’яті батька – це той стан, в якому 
він постійно перебував. І це стан був неспокою, адже до молодого Моцарта 
була прикута увага. У суперечці з матір’ю Франц акцентував на тому, що саме 
мати веліла наслідувати батька: „Як довго жила пам’ять за батьком, якого 
ви змалку веліли мені наслідувати? Сімнадцять років? Чи не замалий це час 
для пам’яті генія Моцарта? Адже такі, як він, народжуються раз на сто, 
а то й двісті, триста років?..”17 Отже, молодий Моцарт добре розумів, що 
не завжди діти геніїв успадковують геніальність своїх батьків. Він об’єктивно 
оцінював свої здібності.

Франц виявися дуже скромним юнаком. Він не хизувався тим, що є сином 
Моцарта. Ця риса була визначальною у його характері. Він був надто вразли-
вим до людської підлості та підступності, не приймав ніякого хамства та дуже 
різко реагував на його прояви з боку інших.

Франц створював музику скрізь. У „Віденській кав’ярні” у м. Лемберзі 
(сучасний Львів) він одразу сів за клавір і продовжив процес написання нової 
музики, котрий почав ще у Відні: „Узяв акорд, потім другий. Інструмент був 
чудово налаштований. Франц пригадав мелодію, яку розпочав творити у Відні, 
але не закінчив. Раптом він відчув, що знає, як саме вона повинна звучати від 
початку до самого кінця. Цю музику, яка так довго народжувалася всередині 
нього, вже було годі стримати. Вона здавалася великим птахом, що раптово 
виріс у своїй клітці й готовий розтрощити її, щоб лиш вирватися на волю”18. 
Автор дуже вдало використав метафоричне порівняння такого типу: „музика, як 
великий птах”. У такий спосіб він художньо інтерпретує процес творчості генія.

Для генія Франца неважливо було все те, що відбувалося навколо нього. 
Навколишній світ приваблював його новими мотивами, звуками, а тому, коли 
він працював над новим твором, то ніби розчинявся у світі нот: „Франц, все ще 

16 Ibidem.
17 Ibidem, с. 58.
18 Ibidem, c. 87.
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нічого не помічаючи, продовжував захоплено творити, подекуди кілька разів 
повертаючись до того самого фрагмента, щоб вивірити як слід ту чи іншу 
ноту. Трохи позволікавши, розгніваний добродій підвівся з-за столу і рушив до 
клавіру. Видно було, як жінка намагалася його стримати, прагнучи не допу-
стити скандалу, проте їй не вдалось”19.

Від створеного музичного фрагменту Франц відчув особливе піднесення: 
„Певно, кожен хто творить, той насправді спустошує душу. І тепер, порожня 
та квола, вона прагнула поживи, як голодний і спраглий мандрівець. Тому Франц 
жадібно вбирав очима кожну лінію та форму довколишніх будівель”20. У такий 
спосіб автор указує на процес катарсису, який переживає творча геніальна осо-
бистість – спустошення душі.

Скромний Франц Моцарт усіляко намагався приховувати свою причетність 
до батька, але у випадках, коли він чув твори батька, то тоді він неконтро-
льовано міг вигукнути: „батьку б це сподобалося”, або „батько був не надто 
суворим критиком”.

У написані власної музики Франца надихали мелодії створені його бать-
ком: „Після „Фантазії до-мінор” Моцарта він почав грати власний твір, 
той самий, поки що безіменний, через який сталася суперечка між Адамом 
і тим пихатим Кавалькабо у „Віденській кав’ярні”. Раптом Франц відчув, що 
твір насправді викінчений! Це були легкі й елегантні варіації в тональності 
„соль-мажор”. Задихаючись від щастя, Франц врешті відірвав руки від клавіш, 
але все ще тримав їх над інструментом, мов чарівник, якому щойно вдалося 
його найкраще диво”21.

У процесі написання музики Франц знаходив натхнення не тільки в батько-
вих творах, а й в листах матері, яка не була байдужою до того, чим займався 
її син: „Любий Моцарте, мені було надзвичайно приємно отримати рукопис 
Вашого концерту для фортеп’яно з оркестром. Як на мене, твір написано 
чудово. Дещо меланхолійно, проте надмірний смуток здатен привабити слу-
хача. Він додасть Вам значно більше шанувальників, аніж який небудь веселий 
марш. Тому закликаю Вас творити й писати саме так, як підказує Вам серце. 
Бо саме воно разом із Вашим сумлінням і будуть найсуворішими критиками 
цієї композиції, а також усього, що Ви напишете в майбутньому”22.

Отже, підтримка батьків для геніального музиканта була дуже важливим 
фактором у розвитку та формуванні його творчого таланту.

Оскільки генію завжди потрібна допомога й підтримка близьких, то 
Б. Коломійчук вдало будує сюжетну лінію стосунків Франца та Жозефіни. 
Жозефіна усіляко сприятиме розквіту генія Франца. Вона не дозволяла Францу 

19 Ibidem, c. 88.
20 Ibidem, c. 90.
21 Ibidem, c. 112.
22 Ibidem, c. 154.
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ні на хвилинку засумніватися у своїй геніальності. Жозефіна організувала 
декілька його концертів у Лемберзі, познайомила з відомим скрипалем Карлом 
Ліпинським. А коли Франц захворів, то „Жозефіна дбала про нього, як тільки 
могла: кілька разів на день викликала до нього лікаря, сама приносила йому 
чай і гаряче молоко. Врешті-решт, у вечір концерту Моцарт хоч і був блідим, 
наче стіна, все ж тримався на ногах”23.

У такий спосіб письменник акцентує увагу на тому, що у житті генія має 
бути обов’язково людина, яка буде підтримувати його, не дозволятиме йому 
зневіритися у своєму таланті.

Б. Коломійчук максимально стиснув розвиток сюжету, через що не акцентував 
увагу на тому, як формувався талант Франца Моцарта у Лемберзі. Він переніс 
події до 1820 року, зазначивши таке: „ …критики доволі стримано писали про 
його композиторський хист. Віддаючи належне його майстерності як піаніста 
(Франц часто виконував твори Моцарта-батька, фортеп’янні речиталі Сальєрі 
чи, наприклад, рондо маестро Йоганна Гуммеля), вони зазначали, що публіка 
чекає дещо більшого від сина неперевершеного генія. Як писала французька „Le 
Figaro”, „…цьому, без сумніву, талановитому галицькому віденцю мало бути 
просто добрим піаністом чи цікавим композитором. Йому слід бути щонай-
менше Богом музики, який змусить публіку йому поклонятися”24. Письменник 
не деталізував увагу читачів на тому, як саме шліфував свою майстерність 
Франц Моцарт, а просто констатував про композиторський хист нащадка. А от 
те, як Франц сприймав критику виявилося у романі описано дуже детально: 
„…хвилювання впливали на нього, як недуга: тремтіли руки, думки розліталися 
і він довго не міг зосередитися за інструментом. Тому Франц просто перебігав 
очима газетні публікації, не заглиблюючись у зміст”25. У такий спосіб Франц 
убезпечував себе від зайвого емоційного хвилювання, адже він добре розумів, 
що критика безжалісна.

Аспектний аналіз дав можливість чітко визначити у романі мотивацію Франца 
до геніальних здібностей у дитинстві (мати постійно нагадувала про батька, 
усіляко намагалися переконати сина в тому, що він такий же геніальний компо-
зитор, як і його батько); особливості споглядання дійсності та вміння унікально 
презентувати її сутність (Франц чув музику скрізь, різні звуки його надихали 
на створення нових композицій); на жаль, у романі автор не продемонстрував 
потужність успадкованого генотипу; розвиток інтелекту та сприятливі умови 
для його зміцнення (мати усіляко сприяла тому, щоб Франц отримав гарну 
освіту, у нього були найкращі віденські вчителі музики); прояв надзвичайних 
здібностей щодо розвитку певних навичок (Франц міг на слух награвати мело-
дію та удосконалювати її незалежно від часу доби).

23 Ibidem, c. 165.
24 Ibidem, c. 195.
25 Ibidem.
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Франц добре усвідомлював, що композиторського генія батька йому ніколи 
не досягти. Проте, все ж таки він хотів бути достойним пам’яті свого батька. 
Через це він дуже відповідально ставився до концертів, виступів, адже знав, 
що його постійно порівнюють з батьком.

Тож, можна виснувати про те, що Франц успадкував від батька гарний 
музичний слух та хист до композиторського мистецтва, але дорівнятися до рівня 
батькового генія він так і не зміг. Саме на цьому акцентував увагу реципієнта 
Б. Коломійчук у романі „Моцарт із Лемберга”. Юнак мав вроджену здатність 
до відчуття світу прекрасного, вмів помічати і відчувати особливі звуки. І все 
це вказувало на його унікальність, яку ні в якому разі не можна було порів-
нювати з унікальністю батька.

Письменник спробував показати образ нащадка генія у багатогранному 
ракурсі, викликати почуття симпатії до сина великого Моцарта, який усе своє 
життя робив усе, щоб не зганьбити слави батька. І якщо негеніально, то все 
ж таки на досить достойному рівні.

На нашу думку, роман Б. Коломійчука „Моцарт із Лемберга” може стати 
об’єктом подальших досліджень з точки зору функцій пригоди у сюжеті роману, 
а також міжмистецьких контактів.
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„Обрядова війна” 1860-х років 
на західноукраїнських землях 
і церковне малярство
„Ceremonial War” of the 1860s in the western Ukrainian lands 
and church painting

The article investigates into the infl uence of the „ritual war” of the 1860s on the 
formation of an authentic center of church painting in the western Ukrainian lands of the 
second half of the nineteenth century by the example of the creative life of prominent 
artists. Much attention is paid to one of the consequences of the 1855 concordat between 
Austria and the Vatican, which was the „ritual war” of the Greek Catholic Church in the 
1860 s. The long-term activity of the clergy to purify the Greek rite in the Greek Catholic 
Church is detailed. The role of artists in the development of church painting and the indi-
vidual approach of Oleksandr Rachynskyi, Kornyl Ustiianovych and Kornyl Romanovskyi 
to rethinking the traditions of Ukrainian icon painting of past centuries is revealed. It is 
proved that by studying the history of Ukrainian and Western European art they contributed 
to a new approach to pictorial-compositional and fi gurative-semantic solutions of church 
painting, they rethought ancient traditions with due regards to the requirements of their time.

Key words: „ritual war”, Greek Catholic Church, artist, church painting, traditions, 
innovation

У статті на прикладі творчої діяльності провідних митців розглянуто вплив „обря-
дової війни” 1860-х років на формування самобутнього осередку церковного живопису 
західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст. Велику увагу присвячено одному 
з наслідків конкордату 1855 р. між Австрією і Ватиканом, яким була „обрядова війна” 
греко-католицької церкви 1860-х років. Конкретизовано багатолітню діяльність духо-
венства у напрямі очищення грецького обряду в греко-католицькій церкві. Розкрито 
роль митців у розвитку церковного живопису та індивідуальний підхід Олександра 
Рачинського, Корнила Устияновича і Корнила Романовського до переосмислення тра-
дицій українського іконопису минулих століть. Доведено, що вони шляхом вивчення 
історії українського і західноєвропейського мистецтва сприяли новому підходу до 
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живописно-композиційних і образно-змістових вирішень церковного малярства, вони 
переосмислили давні традиції відповідно до вимог свого часу.

Ключові слова: „обрядова війна”, греко-католицька церква, митець, церковне 
малярство, традиції, новаторство

Церковний живопис України має свою тисячолітню історію, яка посідає 
окреме місце в європейській і світовій культурі. Однак сьогодні не можна 
вважати його ґрунтовно дослідженим. Поза увагою мистецтвознавців все ще 
залишаються окремі іконописні осередки і школи, а також спадщина багатьох 
іконописців і монументалістів. Сучасні напрацювання і пріоритетні напрями 
вивчення українського церковного живопису минулих століть, спрямовані на 
виявлення і систематизацію пам’яток, опрацювання іконографії, характеристику 
діяльності митців, актуалізували також проблему створення цілісного уявлення 
про його розвиток у контексті суспільно-політичних і культурних явищ того 
чи іншого періоду. Вони увиразнили необхідність аналізу церковного маляр-
ства західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст. із врахуванням віхо-
вих його історичних чинників. Відсутність аналітичних праць з цього питання 
спричинилася до вузького розуміння тогочасного мистецького процесу краю.

Метою статті є розкрити вплив „обрядової війни” 1860-х років на форму-
вання самобутнього осередку церковного малярства західноукраїнських земель 
другої половини ХІХ ст. на прикладі творчої діяльності провідних митців часу. 
Для її досягнення визначено першочергові завдання: на конкретному фактоло-
гічному матеріалі висвітлити першопричини і характер „обрядової війни” на 
західноукраїнських землях у 1860-х роках, показати її значення у формуванні 
іконописної школи краю другої половини ХІХ ст., простежити індивідуальний 
підхід іконописців до вирішення актуальних проблем часу. Поставлені завдання 
стали визначальними у використанні методів порівняння і синтезу, а також 
методу мистецтвознавчого аналізу.

7 березня 1849 р. за допомогою армії австрійський уряд розпустив Райхстаг 
у Кромержижі. Це мало принести повну перемогу монархічно-консервативним 
силам Австрії. У цей час великої популярності набула думка, що захистом від 
революції є католицька церква. Розгорнулася широкомасштабна праця щодо 
її зміцнення. Питання актуалізувалося на початку 1850-х років. 2 грудня 1851 р. 
імператор Франц-Йозеф доручив міністру освіти і віровизнання Лео фон Туну-
Гогенштайну (L. von Thun-Hohenstein) розпочати переговори з Папою Пієм ІХ. 
Їхнім результатом стало підписання 18 серпня 1855 р. конкордату. Згідно з ним 
церква, яка отримала багато прав і переваг, переходила під захист держави, яка 
вимагала належного ставлення до неї усього суспільства.

Конкордат між Папою римським і Австрією надавав католицькій церкві 
національно-демократичного характеру. Особливо яскраво він проявився на 
теренах багатьох слов’янських народів. Договір відіграв також вагому роль 
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в історії українського народу. Для українців упродовж багатьох століть обряд 
залишався вагомим чинником духовності. Приналежність українського насе-
лення Австрії до греко-католицької церкви означала не лише релігійну відмін-
ність, але й національну самобутність. Обрядовість національної церкви на 
західноукраїнських землях була своєрідною протидією асиміляції, гарантом 
збереження української культури і народних традицій.

Розуміння історичного значення змін у становищі церкви заклав митрополит 
Михайло Левицький. 8 травня 1818 р. під його головуванням відбувся пере -
мишльський Синод, ухвалою якого було сприяти оновленню церковно-релігійному 
життю краю. Працюючи над її вирішенням, митрополит дбав про покращення 
становища священників, заснування окремих єпархій для Станіславівського, 
Коломийського і Чортківського округів, а також Буковини, велику увагу приді-
ляв шкільництву. Під час його перебування на престолі у середовищі духовен-
ства активізувалося обрядове питання, духовним батьком якого був Володимир 
Терлецький. Під його впливом священники західноукраїнських земель у 1850-х 
роках актуалізували увагу щодо очищення грецького обряду. Відсутність у цей 
час наукового обґрунтування реформ спонукали до заборони митрополитом 
М. Левицьким будь-яких змін в обряді1.

Суспільно-політичні події 1848 р. засвідчили реальність національно-куль-
турного відродження на західноукраїнських землях. Національний рух очолив 
Григорій Яхимович, який у 1861 р. посів митрополичий престол. Важливою 
сферою його діяльності стало церковно-релігійне життя. З усією відповідаль-
ністю він поставився до проблеми очищення грецького обряду у греко-като-
лицькій церкві. Завдяки йому було створено окрему обрядову комісію, до якої 
увійшли Іван Наумович, Маркелл Попель, Михайло Малиновський та інші. 
До її завдань входило: „Все належито розсмотрѣти и соотвѣтныи предложе-
нія сдѣлати, въ цѣли очистки нашего обряда отъ примѣсей, взятыхъ съ време-
немъ изъ латинского обряда”2. Прихильники обрядової реформи групуватися 
навколо львівської газети „Слово”3, перший номер якої вийшов 25 січня 1861 р.
У результаті матеріали, поміщені на її сторінках, у повній мірі розкривають 
„обрядову війну” того часу4. Серед них окреме місце займають статті, присвя-
чені церковному мистецтву. Вступом до обрядової кампанії часопису „Слово” 
слід розглядати публікацію невідомого автора, який, правдоподібно, походив із 
середовища духовенства, під заголовком „Изъ Подолья”5. У ній підняте питання 

1 К. Левицький, Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914: на підставі 
споминів, Львів 1926, с. LXXIV–LXXV.

2 Д. Вѣнцковский, Григорій Яхимовичъ и современное русское движение: очеркъ, Львовъ 
1892, с. 78.

3 Я. Гординський, До історії культурного й полїтичного житя в Галичинї у 60-тих рр. ХІХ в., 
Львів 1917, с. 74.

4 Ibidem, с. 65.
5 Изъ Подолья [в:] „Слово”, чис. 51, Львів 1861, с. 284–285.
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про очищення грецького обряду в греко-католицькій церкві від латинських 
інновацій і розкрита багатоаспектність проблеми. До першочергових завдань 
автор відніс обов’язкове встановлення в церквах іконостасів, які є „знаме-
нієм восточного обряда, где изъображена мае быти цѣлая исторія священна”6. 
Наголошуючи на оздобленні українських храмів, автор висловив негативне 
ставлення до наявності в їхньому інтер’єрі ікон „въ обряду нашомъ доселѣ 
не знаныхъ”7. Стаття „Изъ Подолья” доводить, що на початку 1860-х років 
на західноукраїнських землях особливо наголошувалося на питанні розвитку 
церковно-мистецької сфери життя народу в напрямі розкриття її питомо-націо-
нальних рис, підставою для яких є традиції української іконописної школи.

До найвагоміших виступів на сторінках газети „Слово” в 1861 р. належить 
публікація Івана Наумовича8, який акцентував увагу на рівності греко-католиць-
кої і римо-католицької церков, підтвердженій патентом цісаря Франца Йозефа 
від 1849 р. і Конкордатом між Австрією і Ватиканом від 1855 р. Притому він 
зазначив, що східний обряд не потребує виправлень чи доповнень, лише загаль-
ного відродження. Його думку невдовзі розвинув Йосафат Кобринський9. 
Доводячи необхідність пояснення широкому загалу краси і змісту всіх складових 
частин грецького обряду, він окреме місце відвів популяризації давніх пам’я-
ток мистецтва, які зберігалися у храмах: „Старинные памятники нашого краю 
сохранены преимущественно въ церквахъ; въ церквѣ сосредоточалось житье 
народа за самостоятельного быту политичного, як и по его утратѣ. [Треба нама-
гатися] о знятіе изъображеній найстаршихъ церквей, въ стилю византійскомъ 
созданыхъ, ихъ пляну, внѣшного вида, внутренного устроенія, образôв, иконо-
стасôвъ, яко именно церквей въ Рогатинѣ (1440 г.), Галичу, Богородчанахъ”10. 
За словами автора, результати проведеної таким чином роботи мали сприяли 
становленню на західноукраїнських землях іконописної школи, яка би базува-
лася на здобутках українського мистецтва XV‒XVII cт.

Заклики провідних діячів отримали відгуки серед широких верств насе-
лення. У газеті „Слово” з’явилося багато дописів, які містять описи церков 
західноукраїнських земель і наявних у них пам’яток. Вони засвідчують тяжіння 
суспільства до вивчення церковного мистецтва попередніх століть, розкрива-
ють формування у 1860-х роках фактологічної і в значній мірі теоретичної 
бази іконопису. З багатьох виділяється стаття, присвячена питанню побудови 
та оздоблення міської церкви Преображення Господнього у Львові11. Її автор, 
який підписався криптонімом „М. О.”, запевняє, що „духъ времени, просвѣтившій

6 Ibidem, с. 284.
7 Ibidem, с. 284.
8 И. Наумовичъ, Изъ Перемышлянъ [в:] „Слово”, чис. 53, Львів 1861, с. 291‒292.
9 Еремій Русинъ [Й. Кобринський], Чого маемъ желати? Отъ Коломыи [в:] „Слово”, 

чис. 32, 33, 46‒48, Львів 1861, с. 190, 194, 264‒265, 268, 271‒272.
10 Ibidem, чис. 33, с. 194.
11 О. М., Львовъ 27 Октоврія 1861 [в:] „Слово”, чис. 78, Львів 1861, с. 395.
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нас точнѣйшимъ познаньемъ нашого святого восточного обряда, [який є] силь-
нѣйшій, нежели тьма минувшого долголѣтного рабства и невѣжества”12 сприя-
тиме побудові церкви, яка стане зразком грецького обряду на теренах Галичини. 
Це загалом було нове слово у тодішній літературі.

Значна кількість статей, які були опубліковані в газеті „Слово” у 1861 р. 
і торкалися обрядових питань, засвідчила, що вони набули вагомого значення 
у греко-католицькій церкві того часу. Їх налічувалося декілька десятків. Проте 
більшість із них вирізнялася дріб’язковістю. Поясненням ситуації, що склалася, 
є стаття І. Наумовича „О дѣлахъ для Руси основныхъ”13. Автор стверджував, 
що думки, які стосувалися грецького обряду, відрізнялися „мало не въ каждой 
парохіи”14. Це стосувалося також іконопису та стінопису. З початком 1862 р. 
у статті „Еще одно слово о нашомъ обрядѣ”15 невідомий для нас автор акцентує 
увагу на тому, що священники радяться між собою відносно ікон, які саме з них 
мають знаходитися у церкві, а які вилучатися з неї. На їхню думку, у храмах 
могли залишатися дешеві ікони, намальовані відповідно до грецького обряду, 
які привозилися з Мюнхена, продавалися у Ставропігійському інституті, чи 
виконувалися маловідомими митцями. У той же час вони обговорювали дорожчі 
ікони, які можна було замовити у вихованців мистецьких шкіл Кракова, Відня, 
або ж Риму, а саме у Корнелія Шлеґеля і Костянтина Дзбанського. Причиною 
такої ситуації була праця обрядової комісії. Переконливим доказом є стаття 
І. Наумовича „Якого роду суть измѣны и отклоненія отъ прежнихъ употре-
бляемыхъ у насъ обрядовъ при Богослуженію?”16, у якій наведенні її під-
сумки. Лиш обмовившись про ухвали Замойського синоду 1720 р. і апелюючи 
до послання львівського єпископа Петра Білянського від 1788 і 1795 років і до 
листа холмського єпископа Порфирія Важинського до єпископа П. Білянського 
від 1796 р., її автор проявив певну необізнаність з історією греко-католицької 
церкви на західноукраїнських землях щодо основ її обряду в іконописі. У статті 
немає богословського та наукового трактування іконообразу. Звертаючись 
до питання виконання ікон для церков, І. Наумович обмежився лише цита-
тою з послання єпископа П. Білянського від 1788 р.: „Образы засуваючіися 
одинъ на другій [...] уважано яко противное чистотѣ обряда нашого”17. Звідси 
можна зробити висновок, що активність священників на місцях („знизу”) 
була не завжди підкріплена чітко визначеною програмою дії духовної ієрархії. 

12 Ibidem.
13 И. Наумовичъ, О дѣлахъ для Руси основныхъ: изъ Перемышлянъ [в:] „Слово”, чис. 69‒71, 

Львів 1861, с. 357‒358, 361, 365‒367.
14 Ibidem, чис. 69, с. 357.
15 Еще одно слово о нашомъ обрядѣ [в:] „Слово”, чис. 1, Львів 1862, с. 2.
16 И. Наумовичъ, Якого роду суть измѣны и отклоненія отъ прежнихъ употребляемыхъ 

у насъ обрядовъ при Богослуженію? [в:] „Слово”, чис. 24‒29, Львів 1862, с. 93‒94, 97‒98, 
101‒102, 105‒106, 109‒110, 113‒114.

17 Ibidem, чис. 28, с. 109.
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Ці тенденції мали перспективу перерости у масові самовільні зміни обряду 
в церквах західноукраїнських земель.

Зупинив це вихід 10 січня 1862 р. першого послання галицького митрополита 
Григорія Яхимовича18, в якому заборонялися будь-які нововведення в обряд. 
У цьому митрополита підтримали інші українські громадські діячі. Подібне 
послання видав 15 січня 1862 р. перемишльський єпископ Тома Полянський. 
Головний їхній зміст відповідав переконанням Лева Трещаківського. За рік до 
появи послань в одній із своїх статей він наголосив на необхідності створити 
плани церков, які лише за умов схвалення владикою становитимуть основу 
для зведення храмів на західноукраїнських землях. У той же час священник 
закликав дозволяти малювати ікони митцям, які поважають традиції і мають 
відповідну мистецьку освіту19. У 1862 р. із вимогами митрополита погодився 
Володимир Терлецький, який у проповіді, виголошеній у монастирській церкві 
св. Онуфрія у Львові й опублікованій у газеті „Слово”, наголосив на актуально-
сті дослідження обряду греко-католицької церкви, зокрема давнього іконопису 
на західноукраїнських теренах, його популяризації, яке виражатиметься насам-
перед у строгому збереженні традицій20. Після публікації послання І. Наумович 
виступив із закликом прийняти з рук митрополита „тую чашу горести безъ роп-
танія”21. Українські діячі зрозуміли значення церковного мистецтва, в тому числі 
іконопису, на шляху до піднесення і самоствердження української культури.

Проблема ставлення до церковного канону і традицій в умовах утвердження 
національної церкви привернула увагу Ватикану. В червні 1862 р. у часописі 
„Слово” було опубліковано Окружне послання Папи Пія ІХ від 8 квітня 1862 р. 
і Пастирське послання митрополита Григорія Яхимовича від 25 травня 1862 р.22, 
в яких наголошується на необхідності конгрегації, яка займатиметься справами 
грецького обряду на теренах Галичини. Папа Пій ІХ стверджував, що східний 
обряд служить примноженню „достоинства, величія, красоты и блеска като-
лической Церкви”23. Доволі важливим стосовно цього є звернення Ватикану 
до людей обізнаних із проблемою грецького обряду, з такими його зовнішніми 
виявами, як іконопис, та прохання залучити до праці над його відродженням. 

18 G. Jachimowicz, Venerabili Archidioecesano saeculari et regulari Clero salutem in Domino 
[Od archidiecesesanum saecularem et regular clerum litterae pastorales], Leopoli 1862.

19 Трещаковскій [Л. Трещаківський], Изъ Городка [в:] „Слово”, чис. 93, Львів 1861, с. 454; 
чис. 13, Львів 1862, с. 50.

20 [В. Терлецький], Проповѣдь Пр. О. Володиміра Терлецкого, сказанная на дню 27. Юлія 
(7. Авг.) с. г. въ церкви св. Онуфрія во Львовѣ [в:] „Слово”, чис. 66, 67, Львів 1862, с. 259‒261, 
263‒265.

21 И. Наумовичъ, Перемышляне 27. Сѣчня [в:] „Слово”, чис. 9, Львів 1862, с. 34.
22 Окружное посланіе Е. Святости Пія ІХ до Восточныхъ, съ Престоломъ Римскимъ 

соединенныхъ Архіереевъ, и пастырское посланіе Его Превосходительства Митрополита 
Галицкого и Архіепископа Львовского Григорія Бар. Яхимовича [в:] „Слово”, чис. 45, 46, 
Львів 1862, с. 175‒176, 179‒181.

23 Ibidem, чис. 45, с. 175.
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Папське бреве скріпило недоторканість обряду греко-католицької церкви і його 
невід’ємної складової – малярства. Активна участь провідних українських 
діячів у церковно-обрядових справах, підтримка їхніх домагань у Ватикані, 
відображені на сторінках часопису „Слово”, стали першим кроком на шляху 
до оформлення у другій половині ХІХ ст. української богословської школи на 
західноукраїнських землях, організації та естетичної націленості діяльності її 
представників, а відтак і до формування іконописної школи.

До середини 1863 р. у газеті було вміщено 114 статей (важливіших), при-
свячених церковно-обрядовим і релігійно-культурним справам Галичини24. 
Згодом редакція більше уваги приділяла політичним проблемам. Питанню 
Конкордату попри його значення в історії української культури, часопис, за 
нашими підрахунками, присвятив лише одну статтю25. З початком 1864 р. 
у газеті головно можна натрапити на дописи інформативного характеру. В них 
повідомлялося про зведення і облаштування храмів у грецькому обряді в окре-
мих селах. Поряд із цим друкувалася інформація про храми на Східній Україні, 
передусім у Києві26.

На початку 1860-х років обрядовий рух охопив широке коло духовенства. 
Газета „Слово”, яка публікувала все нові статті, надала йому значення головного 
національного питання. До нього долучалася світська інтелігенція. Зацікавлення 
до обрядової справи виявляла також молодь. Усе відбувалося у час, коли галиць-
кий напрям зайняв вагоме місце у зовнішній політиці Росії. Російська імперія 
активно пропагувала себе єдиним рятівником слов’янських народів. Добре 
розуміючи, що „слов’янське питання” є слабкою ланкою Австрії, російська 
влада багато зусиль докладала для налагодження співпраці зі слов’янофілами. 
Своєрідну роль у цих взаєминах відігравав священник російської місії у Відні 
Михайло Раєвський, який активно популяризував проросійські погляди серед 
українців Австрії. У 1862 р. виникла ідея організувати в Москві Етнографічну 
виставку, до проведення і відкриття якої у 1867 р. долучилося багато діячів 
західноукраїнських земель. У 1867 р. відбувся Слов’янський з’їзд, під час роботи 
якого повсякчас у формі слов’янської солідарності демонструвалася зацікавле-
ність Росії Галичиною. Проросійська агітація турбувала австрійську владу. Але 
на заявлені докори Російська імперія відповідала категоричним запереченням, 
оскільки формально вона до цього не була причетна27.

Після придушення польського повстання 1863 р., російська влада запро-
сила греко-католицьких священників з Галичини на Холмщину і Підляшшя 

24 Я. Гординський, Op. cit., с. 65.
25 О. Конкордіи [в:] „Слово”, чис. 87, Львів 1864, с. 341‒342.
26 Изъ Кіева [в:] „Слово”, чис. 25, Львів 1864, с. 99.
27 С. В. Олійник, Російські благодійні товариства як інструмент реалізації галицького 

напрямку зовнішньої політики імперії Романових (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
[в:] „Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична”, вип. XIV, 
 Кам’янець-Подільський 2018, с. 107.
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з метою послабити вплив польських настроїв на українців, що там проживали. 
У 1864 р. на сторінках газети „Слово” було надруковано 40 статей і заміток 
про Холмщину28. У вересні 1864 р. у ній появилася така інформація: „Въ цѣли 
поднесенья падающои уніятскои церкви въ Холмской діецезіи старалось росс. 
правительство у центральныхъ властей австрійскихъ о то, абы уніятскимъ свя-
щенникамъ въ Галичинѣ, отличающимся образованностью по дѣламъ свого 
званія, дозволено было въ данныхъ случаяхъ переселятись въ Холмкую епар-
хію подъ условіями, якіи для тамошного духовенства вообще существуютъ. 
Нынѣ довѣдуемся, що австрійское правительство рѣшилось таковыи дозво-
ленья поединокимъ священникамъ въ Галичинѣ на данный случай удѣляти”29. 
Початок еміграції припадає на 1867 р. У 1868 р. до Холму виїхав генеральний 
вікарій львівської митрополії Михайло Куземський, який у тому ж році став 
холмським єпископом.

„Обрядова війна” в різних формах отримала відображення у творчості 
багатьох митців. Окрему групу становлять ті, хто разом із священниками 
виїздили на Холмщину і Підляшшя. У числі перших емігрантів у літературі 
згадується Анастасій Шанковський. Його як інженера запросили для будівель-
них і малярський робіт при місцевих церквах30. У листі від 27 лютого 1863 р. 
він зазначає, що хоче переїхати „при удобнымъ случаю на лучшое мѣсто въ 
Россію, чтобы скорѣй можно доспѣть своей цѣли и осѣвши постоянно въ 
Галицкой Руси дѣйствовать въ пользу нашихъ”31. Автор листа не мав наміру 
залишатися в Росії, а їхав туди з метою заробити гроші, щоби потім жити 
в Галичині. Правдоподібно, що такі плани виношували інші митці. З літера-
турних джерел відомо, що у 1865 р. там працював Олександр Рачинський. Для 
дієцезіальних шкіл Холмщини він виконав декілька ікон: „Пресв. Богородиця 
з Дитям”, „Христос-Учитель поміж дітей”, „Слов’янські апостоли св. Кирило 
і Мефодій”32. Їхню характеристику можна почерпнути лише з коротких замі-
ток у періодичних виданнях: „Образы то истинно превосходны що-до маляр-
ского искуства, а весь ликъ ихъ дыше свойскимъ греко-рускимъ слогомъ, якій 
встрѣчаеся на лучшихъ памятникахъ того рода въ нашихъ рускихъ церквахъ. 
Особливо плѣнялъ насъ ликъ Матери Божой съ дитятемъ, рекъ бысь, правдиве 
чудо греко-руского искуства, образецъ Кіевского прототипа”33. Опосередковано 
про вплив на О. Рачинського обрядового руху свідчать виконаний митцем 
„Портрет митрополита Григорія Яхимовича” (Національний музей у Львові 
імені А. Шептицького; 1865; полотно, олія).

28 Я. Гординський, Op. cit., с. 96.
29 Въ цѣли поднесенья падающои… [в:] „Слово”, чис. 73, Львів 1864, с. 292.
30 По роспоряженью росс. правительства [в:] „Слово”, чис. 75, Львів 1865, с. 4.
31 Я. Гординський, Op. cit., с. 173.
32 Знакомитый живописецъ нашъ… [в:] „Слово”, чис. 94, Львів 1865, с. 4.
33 Ibidem.
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Про поїздку на Холмщину з 1865 р. мріяв Корнило Устиянович, метою 
якого було вивчення давніх пам’яток і на їх основі створення власних ком-
позицій. Плани митця реалізувалися після смерті матері в 1867 р. До Холма 
К. Устияновича запросив його давній товариш А. Шанковський. Звідти у грудні 
1867 р. він виїхав до Варшави, а потім ‒ до Санкт-Петербурга. Поїздка до Росії 
„ще більше скристалізувала […] щиронародні погляди й почування” митця34. 
Вони знайшли своє відображення у публікаціях 1880–1890-х років. Своїм 
сучасникам митець пояснював: „Треба тôлько умѣти додивитись до того, що 
маємо. Треба умѣти тôлько оцѣнити нашь вѣковый добутокъ, треба тôлько 
полюбити свои скарбы и плекати и розвивати силы нашû, а станемо высоко, 
бо и справдѣ не одинъ нарôдъ, що чваниться культурою по-надъ нами, не має 
и десятои части тои оригинальности въ своихъ творахъ, що мы єи маємо, не 
выказує и десятои части тыхъ талантôвъ, що мы ихъ плодимъ”35.

Виступи К. Устияновича у періодичних виданнях доповнюють сторінки 
його творчої біографії. Митець стверджував, що „пів сотні церков має мої 
ікони, пятнадцять іконостаси, одинадцять стінопис, у сімох залишив я, крім 
декоративних картин, вартісні твори мистецтва за час від 1862‒1902 р.”36. 
Упродовж багатьох років він шукав власної мистецької мови виразу, яка мала 
бути зрозуміла і близька українському народу, вивчав особливості україн-
ського мистецтва упродовж багатьох століть. У 1872 р. К. Устиянович їздив до 
Києва, жив у Києво-Печерській Лаврі, а повернувшись на батьківщину, при-
віз із собою багато рисунків, які виконав на підставі ікон ХІІІ ст. у грецькому 
стилі37. Вивчаючи і далі різночасові пам’ятки, реставруючи окремі з них, він 
прийшов до висновку, що українці упродовж багатьох століть виробили власну 
мистецьку школу: „По многихъ старыхъ церквахъ такъ оригинально понятû 
и мальованû иконы, особливожь картины церковно-историчнû, що можна 
смѣло говорити о завязавшихъ-ся початкахъ, вправдѣ дуже а дуже скромныхъ, 
а все таки початкахъ своєи питомои народно-церковнои живописи”38. Притому 
він неодноразово звертався до генія Тараса Шевченка, переосмислення якого 
дозволило йому зрозуміти, що „треба черпати з нашої славної бувальщини. 
Виводити з неї високі, геройські особи, історичні постаті, що світили б своїм 
прикладом і вчили б нащадків не піддаватися біді”39. Помітні зміни в іконо-
писі К. Устияновича намітилися лише наприкінці 1880-х років, коли він пов-
торно вступив до Віденської академії образотворчого мистецтва, надавши 

34 К. Бобикевич, Корнило Устиянович 1839‒1904 [в:] „Дзвони: літературно-науковий жур-
нал”, чис. 10, Львів 1938, с. 418.

35 К. Н. Устіяновичь, Де що о нашôй живописи церковнôй [в:] „Дѣло”, чис. 7, Львів 1888, с. 1.
36 М. Голубець, Мистецтво [в:] Історія української культури, під ред. І. Крип’якевича, 

Львів 1937, с. 622.
37 Корнило Устиянович [в:] „Правда: письмо літературно-політичне”, чис. 1, Львів 1872, с. 47.
38 К. Н. Устіяновичь, Op. cit., чис. 10, с. 1.
39 К. Бобикевич, Op. cit., чис. 10, с. 418.
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перевагу майстер-школі історичного живопису під керівництвом Йозефа Матіаса 
Тренквальда (J. M. Trenkwald). Свій вибір митець пояснив у публікації 1888 р.: 
„Великû нѣмецкû артисты, якъ Овербекъ и Фирихъ, а за ними Купельвизеръ, 
Шольць и Тренквальдъ приготовили реформу въ штуцѣ церковнôй. Новѣйша 
живопись христыяньска на Заходѣ, повертає до часôвъ Перуджина, то наслѣ-
дує малярѣвъ нѣмецкихъ середныхъ вѣкôвъ, якъ Гольбайна и другихъ; она 
ôдорвалася зовсѣмъ ôдъ живописи свѣтскои зъ єи натурализмомъ и пропагує: 
чистый идеальный, на антикахъ выпещеный, рисунокъ, стилистичну простоту 
кольориту и техничного выконуваня… що бôльше, показує явный наклôнъ до 
византинизму, т. є. до такъ званыхъ у насъ „богомазôвъ”, но и она прочуває, 
що та занедбана и зогиджена форма єсть єдино можливою формою для хрис-
тіяньскои церковнои живописи”40. У цьому контексті слід зазначити, що біль-
шість із згаданих митців (Йоганн Фрідріх Овербек (J. F. Overbeck), Йозеф фон 
Фюріх (J. Ritter von Führich), Леопольд Купельвізер (L. Kupelwieser) померли 
ще до приїзду К. Устияновича до Відня, а Юліус (?) Шольц (J. Scholtz) перебу-
вав тоді у Дрездені. На вибір митця вплинула також українська громадськість, 
яка називала Й. М. Тренквальда не інакше як „славний естетик”41.

За час перебування у Відні (1886‒1887) К. Устиянович виконав відомий свій 
твір „Мойсей” (церква Преображення Господнього у Львові; 1887; полотно, 
олія). Митець почав трактувати картину на біблійну тематику „трибуною” про-
голошення ідей національних змагань. Зобразивши пророка на тлі вечірнього 
гірського краєвиду з кам’яними скрижалями, піднятими над головою, творчо 
переосмисливши старозавітний образ, художник представив людину-борця за 
поступ українського народу.

Картина К. Устияновича „Мойсей” експонувалася у 1887 р. у Відні, де отри-
мала позитивні відгуки австрійських мистецтвознавців42. Після повернення 
до дому, автор виставив картину у приміщенні „Народного Дому”. Очевидці 
наголошували, що митець переосмислив пророка оригінально, незалежно від 
давніших композицій на цю тему. Один за другим відвідувачі виставки давали 
високу оцінку твору: „Що до основнои думки и рысунку заслуговує послѣдный 
твôръ п. К. Устіяновича бути почисленымъ до найкрасшихъ творôвъ штуки”43; 
„П. Устіяновичь Мойсеємъ своимъ сотворивъ образъ, якого Русь галицька зъ 
рускои крови и кости доси не выдала, – „Мойсей” єго честь приносить нашôй 
Руси!”44 та інші. Успіх картини „Мойсей” 1887 р. засвідчує поява у творчості 
митця наступних композицій із зображенням пророка. Дослідники іконописної

40 К., Н. Устіяновичь, Op. cit., чис. 9, с. 1.
41 П., Корнило Н. Устіяновичь [в:] „Дѣло”, чис. 89, Львів 1887, с. 3.
42 Н., Найновѣйша композиція Корнила Устіяновича „Мойсей” [в:] „Дѣло”, чис. 62/63, 

Львів 1887, с. 4‒5; П., Op. cit.
43 В. Коцовскій, Мойсей (Образъ Корнила Устіяновича) [в:] „Зоря: письмо литературно-на-

укове для рускихъ родинъ”, чис. 1, Львів 1888, с. 18.
44 Л*, „Мойсей” Корнила Устіяновича [в:] „Дѣло”, чис. 140, Львів 1887, с. 1.
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спадщини К. Устияновича стверджують, що він виконав їх близько двох десят-
ків45. Вони присутні у розписах стін та іконах іконостасу в с. Бутини (село 
Сокальського р-ну; 1892–1893), районному центрі Миколаїв на Львівщині 
(1894), а також селах Мачишин (нині – Мацошин, Жовківського р-ну 1895), 
Буцнів (Тернопільський р-н Тернопільської обл.; 1895), Вістова (Калушський 
р-н; 1902) та інших.

У формуванні мистецького осередку, характер якого визначався „обрядовою 
війною” 1860-х років, велику роль відіграв Корнило Романовський, відомий 
перш за все публікаціями у періодичних виданнях Львова і Коломиї. Вони 
виступають кращим прикладом власної програми дослідження церковного 
малярства, в основі якої лежало багатоаспектне вивчення пам’яток із залучен-
ням літературних джерел. Це сприяло налагодженню системного і разом із тим 
критичного аналізу давнього і сучасного мистецтва, призвело до узагальнень 
і в результаті до об’єктивних висновків.

Опрацюванням питань церковного малярства займався К. Романовський 
у кількох напрямах. Він один із перших детально проаналізував іконопис цер-
ков західноукраїнських земель. На підставі власних спостережень митець дав 
декілька рекомендацій. На його думку, церкви у Львові повинні бути зразком 
для наслідування іншим46. Головними він називав собор св. Юра і церкву 
Успіння Пресв. Богородиці, що було сприйнято далеко не однозначно. Це пояс-
нюється великою популярністю книжки Т. Білоуса „Описанїє иконъ по цер-
квахъ рускихъ въ столичьномъ градѣ Львовѣ” (Львів, 1858), в якій іконостас 
церкви св. Параскеви П’ятниці поданий „яко образецъ оустроєнїя иконоста-
са”47. Не меншу роль щодо цього відіграла праця М. Попеля „Литургика или 
наука о Богослуженью церкви греческо-каөолическои” (Львів, 1863), де у при-
клад ставився іконостас церкви Зішестя св. Духа Греко-католицької духовної 
семінарії у Львові48.

Вагомою часткою праці К. Романовський було дослідження окремих ікон 
у церквах західноукраїнських земель. Аналізуючи їх, він акцентував увагу на тих, 
які суперечили грецькому обряду. У своїх статтях митець наголошував на тому, 
що зображення Бога-Отця у пророчому ряді іконостасів є впливом римо-като-
лицького храму. Аналогічну думку він висловив також стосовно ікони „Хустина 
Вероніки”, бо вважав, що у нас „извѣстенъ нерукотворенный образъ Спасителя”49.

45 А. Коваль, Образ Мойсея у творчості Корнила Устияновича: візуальна рецепція [в:] „Наро-
дознавчі Зошити”, зош. 6, Львів 2019, с. 1518.

46 К. Р-й [К. Романовський], Изъ села (Нѣчто о священной живописи) [в:] „Слово”, чис. 41, 
Львів 1877, с. 2.

47 Ɵ. И. Бѣлоусъ, Описанїє иконъ по церквахъ рускихъ въ столичьномъ градѣ Львовѣ, 
Львовъ 1858, с. 58.

48 М. О. Попель, Литургика или наука о Богослуженью церкви греческо-каөолическои, 
Львовъ 1863, с. 583.

49 К. Р-й, Op. cit., с. 2.
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Притому автор наголошував на тому, що вдосконалити іконопис можна виключно 
шляхом вивчення давніх зразків церковного малярства.

Поза увагою К. Романовського не залишився стінопис українських церков. 
Пишучи про нього, він декларував систему розписів, яка утвердилася ще в дру-
гій половині ІХ століття і знаменувала вищий рівень розвитку візантійського 
монументального мистецтва: „Стѣни храмовъ въ розныи вѣка украшались 
живописными изображеніями […] точь въ точь въ такомъ порядку: 1) Въ небѣ 
купола написанъ муже-подобный образъ Христа, яко Господа-Вседержителя, 
поглядающого на землю и промышляющого объ устройсвѣ и ублаженіи ея. 
2) В шеѣ купола изображены дориносимыи ангелы, служащіи общему владыцѣ 
своему. 3) Въ алтарномъ углубленіи Богоматерь, съ распростертыми руками, 
молящаяся о нашемъ спасеніи и о побѣдѣ надъ врагами. 4) На стѣнахъ: лики 
апостоловъ, мучениковъ, пророковъ и праотцевъ”50. Ця система отримала одне 
з найбільших поширень. Вона частково використовувалася у соборі св. Софії 
в Константинополі. Найбільш зрілим її рішенням стала мозаїка у таких цер-
квах, як Хосіос Лукас у Фокиді, Неа Моні, що на острові Хіос, Успіння Пресв. 
Богородиці у монастирі Дафні. Якщо говорити про українські землі, то вона 
була застосована найперше у соборі св. Софії і соборі св. архангела Михаїла 
у Києві. На мозаїці київських храмів у своїй праці наголошував М. Попель51, 
називав її кращим прикладами візантійського стилю. Враховуючи ймовірність 
безпосереднього вивчення художником тих чи тих пам’яток, схиляємося до 
думки, що він знайомився з цією системою оздоблення церков на підставі 
наукових праць когорти вчених. На західноукраїнських землях відомими були 
книжки Е. фон Муральта (E. von Muralt) „Briefe über den Gottesdienst der 
morgenländischen Kirche” (Ляйпціґ, 1838), Д. Фурногаграфіота (Διονύσιος τοῦ 
ἐκ ΦουρνάΔιονύσιος τοῦ ἐκ Φουρνά), Й. Шефера (J. Schäfer) і А. Н. Дідрона 
(A. N. Didron) „Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos” (Трір, 1855), а також 
шеститомна праця Ф. Солнцева „Древности Россїискаго государства”, надруко-
вана у Москві у 1849–1853 роках. З усієї доступної літератури К. Романовський 
вибрав „Четыре бесѣды Фотія святѣйшаго архіепископа константинопольскаго 
и разсужденіе о нихъ архимандрита Порфирія Успенскаго” (СПб, 1864). Це 
видання стало базовим у його праці. Звідти він взяв декілька цитат, передусім 
тих, що стосуються розписів храмів52.

Теоретичні праці, які підготував К. Романовський, ставили у приклад тим, 
хто приступав до оздоблення церков західноукраїнських земель53. Це дозво-
ляє припускати, що не менше значення відігравала його творча діяльність. 

50 К. Р-й, Op. cit., с. 2.
51 М. О. Попель, Op. cit., с. 94‒95.
52 архіеп. Фотій, Четыре бесѣды Фотія святѣйшаго архіепископа константинопольскаго 

и разсужденіе о нихъ архимандрита Порфирія Успенскаго, Санктпетербургъ 1864, с. 102‒103.
53 Ɵ. И. Бѣлоусъ, Церкви русскія въ Галиціи и на Буковинѣ въ сравненіи съ храмами и зда-

ніями у инныхъ, преимущественно у древнихъ народовъ, Коломыя 1877, с. 106.
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Упродовж життя художник, з його слів, прикрасив 60 церков на Закарпатті, 
Буковині і по всій Східній Галичині. Сьогодні нам відомо лише про деякі з них. 
У 1864 році він працював над 19 композиціями стінопису в церкві с. Новиця 
(село Калуського р-ну Івано-Франківської обл.), яку знищили у Першу світову 
війну. У 1872 р. виконав фрески (замальовані у радянський період) у церкві 
Вознесіння Господнього міста Борислава (місто обласного підпорядкування 
Львівської обл.). У цьому контексті варто зазначити, що у 2005 р. у церкві 
проводили роботи з метою розширення внутрішнього простору храму: „старі” 
стіни весною 2006 р. ліквідували. У 1874 р. художник намалював ікони для 
іконостасу церкви св. Юра у с. Дуліби (село Стрийського р-ну Львівської 
обл.). У Першу світову війну церква була знищена. Упродовж 1874–1875 років 
митець розмальовував церкву Успіння Пресв. Богородиці у с. Княждвір (село 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.): 1982 року вона згоріла. Великі 
втрати, які зазнала мистецька спадщина К. Романовського, не дозволяють проа-
налізувати образно-художню мову митця, дати оцінку його творчим здобуткам.

Суспільно політичні події 1850-х років, які мали місце в Австрії, спричини-
лися до „обрядової війни” 1860-х років на західноукраїнських землях. Греко-
католицька церква, її діячі, яких підтримував Папа римський, зосередили увагу 
на відродженні церковно-мистецької сфери життя народу. Завдяки їхнім ста-
ранням активізувалося вивчення давніх церков, іконопису і стінопису, які були 
їхньою окрасою. До їхніх досягнень слід зарахувати усвідомлення широким 
загалом вагомості культури українського народу, його мистецької спадщини. 
Завдяки численним публікаціям на сторінках газети „Слово”, першочергового 
значення набули традиції, вивчення і переосмислення яких стало вагомим кро-
ком до формування іконописної школи нового періоду.

„Обрядова війна” позначилася на творчості багатьох художників, серед яких 
виділяються такі особистості як Олександр Рачинський, Корнило Устиянович 
і Корнило Романовський. Відповідаючи на вимоги часу, вони звернулися до 
мистецтва минулих століть. Вивчаючи артефакти, здобутки митців інших євро-
пейських шкіл, знайомлячись із найновішими працями різних дослідників, 
кожен із них по-своєму спричинився до відродження національних рис цер-
ковного малярства. К. Устиянович велику увагу приділяв тематиці та образ-
но-художній мові іконопису минулих століть. Звертаючись до образів святих, 
визначеними традиціями українського іконопису, він надавав їм нового зву-
чання шляхом переосмислення перш за все досягнень австрійських живопис-
ців. У той же час К. Романовський відстоював повернення у храми ікон, які 
виконані на підставі давніх іконографічних зразків і відповідають грецькому 
обряду, популяризував систему розписів, добре відому в соборі св. Софії і соборі 
св. архангела Михаїла у Києві. Ідейно-естетична визначеність творчих пошу-
ків О. Рачинського, К. Устияновича і К. Романовського, досягнення яких були 
високо оцінені суспільством, забезпечила появу на західноукраїнських зем-
лях самобутнього мистецького осередку, головною рисою якого було глибоке 
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розуміння творцями значення церковного мистецтва на шляху до ствердження 
українського народу, його історії та культури.
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Дружина консула – авторка роману 
про українських дипломатів 
The consul’s wife – the author of a novel about Ukrainian 
diplomats

The article outlines the main stages of the fate of the Ukrainian writer, translator and 
public fi gure Valeria O’Connor-Vilinska a nd the path of her novel „In Emigration” to the 
reader. The research on the Consul General’s wife as the author of a novel about Ukrain-
ian diplomats is a part of the Women’s Face of Ukrainian Diplomacy project. It was ini-
tiated by the Scientifi c Society for the History of Diplomacy and International Relations 
in 2021 to mark the 30th anniversary of the restoration of state independence of Ukraine. 
Being published 75 years after the author’s death the literary work drew readers’ attention 
to little-known events in diplomatic history. At the same time the work contained consonant 
assessments of the painful problems of young diplomacy expressed in the memoirs of 
contemporaries. It is noted that the peculiarity of the novel is that it was based on the true 
history of the Ukrainian Consulate General in Zurich, her own life experience of the Con-
sul General’s wife as a direct participant in the events.

Keywords: novel about Ukrainian diplomats, Valeria O’Connor-Vilinska, Consulate 
General of the Ukrainian State in Zurich

У статті окреслено основні віхи долі української письменниці, перекладачки, гро-
мадської діячки Валерії О’Коннор-Вілінської та шлях до читача її роману „На еміграції”. 
Дослідження про дружину генерального консула як авторку роману про українських 
дипломатів є складовою частиною проєкту „Жіноче обличчя української диплома-
тії”. Його ініціювало Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відно-
син 2021 року на відзначення 30-ліття відновлення державної незалежності України. 
Опублікований через 75 років після смерті авторки літературний твір привернув увагу 
читачів до маловідомих подій дипломатичної історії. Водночас твір містив суголосні 
висловленим у спогадах сучасників оцінки болючих проблем молодої дипломатії. 
Відзначено, що особливість роману полягає в тому, що в його основу було покладено 
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дійсну історію українського Генерального консульства в Цюріху, власний життєвий 
досвід дружини генерального консула як безпосередньої учасниці відтворених подій. 

Ключові слова: роман про українських дипломатів, Валерія О’Коннор-Вілінська, 
Генеральне консульство Української Держави в Цюріху

На відзначення 30-ліття відновлення державної незалежності України Наукове 
товариство історії дипломатії та міжнародних відносин 2021 року ініціювало 
проєкт „Жіноче обличчя української дипломатії”. Нариси про перших жінок 
в українській дипломатичній та консульській  службі 1918–1924 рр., спогади жінок 
на посадах надзвичайних і повноважних послів у сучасній Україні, керівниць 
структурних підрозділів зовнішньополітичного відомства, молодих дипломаток, 
дружин амбасадорів з’явилися в межах проєкту на сторінках київських часо-
писів „Зовнішні справи”, „Київ дипломатичний”, електронного журналу „ПіК” 
(„Політика і Культура”). Кожна з героїнь – не лише представниця дипломатичної 
служби, це цілий всесвіт талантів і здібностей: мистецьких, наукових, перекла-
дацьких, літературних. Фінальним акордом проєкту з гендерної історії дипло-
матії мало стати ілюстроване видання і пересувна фотодокументальна виставка 
як свідчення вагомого внеску жіноцтва у розвиток української дипломатичної 
служби. Розпочате росією 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення 
в Україну, брутально прикрите вивіскою „спеціальна операція”, змінило нау-
кові плани. Об’єктом атаки рашистів стали українські міста і села, їхні мирні 
мешканці, українська історія і культура. Знищення української ідентичності як 
одну з цілей військового вторгнення Росії в Україну назвав Державний секретар 
США Ентоні Блінкен1. На тимчасово окупованій території вони катують і вби-
вають дорослих і дітей, розстрілюють пам’ятники видатним українцям і церкви, 
палять українські книжки, ревізують фонди бібліотек, вилучаючи підручники 
на наукові праці з історії України та україномовні книги як „екстремістські” 
видання. Саме тому продовження досліджень, які на підставі історичних джерел 
доводять самобутність української культури, власний історичний шлях розвитку, 
унікальність літератури та внесок українців у світову культуру набувають зна-
чення інформаційного спротиву в російсько-українській війні.

Завдання цієї статті полягає у висвітленні маловідомих аспектів долі письмен-
ниці, перекладачки, громадської діячки Валерії О’Коннор-Вілінської як дружини 
першого українського генерального консула в Цюріху і авторки першого роману 
про будні дипломатії Української Народної Республіки, прагнення і невдачі офі-
ційних представників молодої держави. За визначенням Катерини Антонович, 
це бул а „високо інтелігентна, доброї чутливої душі Українка, чиста патріотка”2.

1 Е. Блінкен, Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, interfax.
com.ua, [24.05.2022].

2 К. Антонович, Смерть і життя В. О’Коннор-Вілінської [в:] Центральний державний 
архів вищих органів влади та управління України, ф. 4368, оп. 1, спр. 17, арк. 9.
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Створений „з натури” роман „На еміграції” став своєрідною відповіддю на заклик 
Головного Отамана Військ УНР і Голови Директорії УНР Симона Петлюри про 
написання спогадів учасниками подій доби державотворення 1917–1921 рр. Не 
обіймаючи високих посад в дипломатичних установах, але перебуваючи в гущі 
подій як дружина очільника української консульської установи, співробітника 
посольства письменниця обрала форму літературного твору для своєї розповіді. 

Особливість роману полягає в тому, що в його основу було покладено дійсну 
історію українського Генерального консульства в Цюріху, власний життєвий 
досвід дружини генерального консула як безпосередньої учасниці відтворених 
подій, погляд зсередини на ставлення до представників українськ ої диплома-
тії в Швейцарії, відчуття пережитого болю і радощів, сумнівів і сподівань. 
„Роман написано з дійсного життя української еміграції недавнього часу, – 
застерігала авторка. – Через те у читача може скластися думка, що в романі 
списані дійсні особи, які брали тоді участь в тодішніх подіях. Попереджую, що 
нікого не тільки не зображувала, а й замасковано не виводила цілком в романі. 
Є типи і типові події”3. Підтвердження цього можна побачити в близькості 
образів роману „На еміграції” та п’єси „Кухарка дипломата”, в поведінці та 
мисленні яких авторка відтворила притаманні молодій дипломатії проблеми 
браку кадрів, ізольованості в країні призначення від центрального керівництва, 
недостатнього фінансування, відсутності офіційного визнання, негативна кому-
нікація в середині колективу місії. Проте в „типових образах” посла Пармена 
Корнійовича, його дружини „багатої київської купчихи”, співробітників місії 
„панни Юльці” та секретаря посольства учасники вгадували знайомих осіб 
з реального життя. За вигаданими образами головних героїв роману просте-
жувалися документальні, біографічні, автобіографічні елементи, які за заува-
женням київської дослідниці Ніни Бернацької, знайшли згодом відображення 
в жанрових пошуках українських романістів4. 

Роман з’явився 2005 року у львівському видавництві „Світ”, через 75 років 
після смерті авторки. 2003 року переписаний чужою рукою текст твору з автор-
ськими правками виявив у Вроцлаві в архівному зібранні Національної бібліо-
теки імені Оссолінських (Zakład Narodowy imienia Ossolińskich) Генеральний 
консул України в Кракові Олександр Медовніков. До фондів польської установи 
текст потрапив у складі „українського архіву” з Варшави, куди його 1945 року 
переправили енкавеесівці, як дослідив дипломат, зачищаючи в Німеччині місця, 
де зберігалися культурні цінності після відступу німців5. Збірку, вивезену нім-
цями разом з архівом НТШ у Львові ще на початку Другої світової війни, було 

3  В. О’Коннор-Вілінська, На еміграції: роман-хроніка, Львів 2005, с. 14. 
4 Н. Бернацька, Новітній український роман: жанрові пошуки   [w:] „Studia Ucrainica 

Varsoviensia”, nr 8, 2020, s. 207–215.
5 В. Жлуктенко, Тіні забутих дипломатів, https://day.kyiv.ua/uk/article/intervyu/tini-zabutih-

diplomativ, [28.05.2022].
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знайдено серед кинутих архівів неподалік прусського міста Легниця, зайня-
того радянською Червоною Армією та польською Армією Людовою під час 
Нижньо-Сілезького операції. Майже на сорок років там отримав дислокацію 
штаб Північної групи військ СРСР. 

Рукопис роману „На еміграції” опинився в цьому документальному зібранні 
не випадково. Публікацію уривків ще не закінченого твору В. О’Коннор-
Вілінська розпочала в празькому еміграційному часопису „Нова Україна”, що 
виходив у 1922–1928 рр. Письменниця співпрацювала також з заснованим 1925 
року в Парижі з ініціативи Симона Петлюри часописам „Тризуб”, львівським 
„Українським словом” та іншими виданнями, які підтримали заклик Симона 
Петлюри до побратимів – безпосередніх творців і учасників подій Української 
революції 1917–1921 рр. та процесу формування дипломатичної і консульської 
служби щодо збереження відомостей про їхні героїчні дії для історії шляхом 
написання спогадів і почали друкувати „дипломатичні” мемуари. Закінчений 
у квітні 1927 року роман авторка скерувала до видавничої кооперативи „Червона 
калина” у Львові, де від 1921 року видавалися щорічні „Історичні кален-
дарі-альманахи Червоної калини”, друкувалися окремі видання, 1929 року 
почав виходити історико-мистецький щомісячний журнал „Червона калина”. 
В львівському видавництві В. О’Коннор-Вілінська планувала опублікувати 
роман повністю. 

Однак сталося інакше. Наступного року авторка пішла з життя. Рукопис 
на тривалий час затримався в редакції. Спеціально висвітленню діяльності 
дипломатичних представництв УНР, подій міжнародного значення та публікації 
спогадів дипломатів присвячувався випуск „Історичного календаря-альманаха 
Червоної калини” за 1939 рік – „Україна на дипломатичному фронті”. В ньому 
було опубліковано спогади співробітників українських дипломатичних установ: 
Миколи Троцького (підписані псевдонімом М. Данько) „Від «Союзу визволення 
України» до української дипломатії”, Пантелеймона Коваліва „Дипломатична 
діяльність за часів української держави”, Дмитра Левицького „З дипломатичних 
спогадів”, Ілька Борщака „Як була зорганізована Мирова конференція 1919 р.”, 
Михайла Рудницького „Париж 1919: Притяжке становище української делегації 
на Мирову Конференцію”, Юліана Налисника „Перше посольство української 
держави в Болгарії (спогад зперед 20-х років)” та ін6. У вересні того самого 
року архів „Червоної калини” конфіскували органи НКВС СРСР. У його складі 
примірник роману „На еміграції” після карколомної „одіссеї” потрапив до 
Оссолінеуму у Вроцлаві. 

Тим часом ще один примірник рукопису обсягом 164 аркуші зберіга-
ється у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
України у справі 7 фонду 4368 „О’Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна-

6 Історичний календар-альманах „Червоної калини” на 1939 рік [в:] Україна на диплома-
тичному фронті, Львів 1937, c. 189.
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українська емігрантка, голова літературно-видавничого відділу Міністерства 
освіти УНР, письменниця”. Документи особового походження, пов’язані з жит-
тям і діяльністю В. О’Коннор-Вілінської, повернулися в Київ у складі укра-
їнської частини так званого „Празького Російського Архіву”. Чехословацький 
уряд передав його до УРСР відповідно до „дарчого акту” від 30 серпня 1945 р. 
із умовою, що він зберігатиметься в державному архіві в Києві як самостій-
ний відділ з назвою „Празький український архів”. У його складі були доку-
менти дипломатичного відділу Музею визвольної боротьби України в Празі та 
Українського історичного кабінету (1925–1948), зокрема документи дипломатич-
них і консульських установ, інших державних установ Української Держави/УНР, 
що припинили своє існування, приватні колекції українських дипломатичних 
і консульських працівників. Під час опрацювання документального зібрання 
письменниці радянські архівісти сформували фонд 4368 з промовистою наз-
вою тих часів: „О’Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна – українська бур-
жуазна націоналістка – емігрантка, голова літературно-видавничого відділу 
в Міністерстві освіти УНР, письменниця”. Нині його перейменовано. Документи 
генконсульства, яке очолював її чоловік, увійшли до фонда 4455 „Українське 
гене  ральне консульство в Цюріху (Швейцарія)”. Серед документів ф. 4368 збе-
рігся також опублікований у журналі „Нова Україна” за липень-серпень 1923 р.
фрагмент рукопису роману, ідентифікований як „стаття” „Автомобіль” (спр. 1),
та рукопис ще одного твору на дипломатичну тему – п’єси-фарсу „Кухарка 
дипломата” (спр. 11). Відтворені в комедії образи близькі до образів героїв 
роману. Збереглися також у фонді рукописи спогадів „Леся Українка” (спр. 12), 
„Старицькі і Лисенки” (спр. 3), п’єс „Павлусь Савченко”, „Весна”, „Скарб” (спр. 2,
10, 13), переклади з французької творів Альфреда де Мюссе, П’єра-Жана де 
Бернаже та інших авторів (спр. 9). Документи Празького українського архіву 
за радянського часу зберігалися в режимі обмеженого доступу і лише 1992 р. 
були передані на загальне зберігання та відкриті для наукових пошуків. 

Проте світ побачив саме „вроцлавський” примірник роману „На еміграції”, 
отриманий для підготовки до друку Олександром Медовніковим за сприяння 
директора Оссолінеума Адольфа Юзвенка і переданий в Україну письменнику, 
першому Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській і Словацькій 
Федеративній Республіці та Чеській Республіці для оприлюднення на батьків-
щині авторки. Завдяки цьому небайдужому державному і громадському діячові 
за час його посольської каденції було повернуто в Україну архів Олександра 
Олеся, а 2005 року для роману В. О’Коннор-Вілінської знайшовся видавець. 
На відміну від свого твору авторка так і не повернулася на батьківщину. Фонд 
нині оцифровується і машинопис роману незабаром буде оприлюднено на сайті 
Центрального державного архіву вищих органів та Украління України в про-
єкті „Дипломатичний е-архів”.

В. О’Коннор-Вілінська потрапила до Цюріху як член родини новопризна-
ченого генерального консула Української Держави в Цюріху восени 1918 року.
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Це був для неї другий приїзд до прекрасної країни, яку вони з Лесиком (чоло-
віком – Олександром Валеріановичем Вілінським) дуже любили. Але цього 
разу вони відчували надзвичайно високу відповідальність – вони їхали як 
представники незалежної держави для того, щоб розповісти про героїчний 
спротив українців більшовикам і отримати допомогу, встановити торговельні 
відносини, допомагати українцям, які опинилися на чужині. Своє розуміння 
дипломатичної місії українських посланців авторка роману вклала до першої 
промови посла: „Ми приїхали до Європи, щоб засвідчити перед нею державні 
здібності України, зачарувати тутешніх людей цвітом невідомої їм української 
культури, показати українську інтелігенцію, здобути довір’я до кращих сил, 
бажання мати нас в складі європейської сім’ї”7. 

Валерія народилася 22 грудня 1866 року на Полтавщині, в селі Миколаївці 
Кременчуцького повіту. Її батько мав ірландське коріння, а мама – родинні 
стосунки з сімейством Лисенків, що мешкали по сусідству. Близьким роди-
чем О’Коннорів був письменник, театральний і культурний діяч Михайло 
Старицький. Оточення, в якому виростала дівчинка у батьківському маєтку, спра-
вило помітний вплив на формування її світогляду. Вона назавжди  запам’ятала 
лист видатного українського композитора Миколи Лисенка (чоловіка її рідної 
сестри Ольги), адресований їй, дев’ятирічній дівчинці, про необхідність усві-
домлення того, що вона українка, „що мусить любити свій нарід і працювати 
для нього, коли виросте”8. 

Освіту Валерія О’Коннор отримала в Києві, в Приватній жіночій гімназії 
Віри Ващенко-Захарченко – першій серед приватних жіночих шкіл у Російській 
імперії, яким було надано статус гімназії. Тут викладали професори Київського 
університету св. Володимира. Серед обов’язкових предметів були англійська 
мова, природознавство, анатомії та фізіології людини, математика, фізика, 
географія. Заклад мав чудову бібліотеку, кабінети фізики та природознавства. 
Випускні роботи дівчина написала втім з історії – „Ідеал удільно вічового 
князя” та педагогіки – „Жан Жак Русо і його теорія виховання”. Найближчими 
її подругами в гімназійні часи були доньки Михайла Старицького – Людмила 
(майбутня письменниця, перекладачка, громадська діячка ) і Марія (майбутня 
акторка і режисерка, театральна педагогиня). В Києві навколо родин Старицьких 
і Лисенків гуртувалася свідома українська інтелігенція. Тут Валерія спілкува-
лася з письменницею і громадською діячкою, сестрою Михайла Драгоманова 
Оленою Пчілкою та її донькою – майбутньою геніальною поетесою Лесею 
Українкою; правником Сергієм Шелухиним, невдовзі – генеральним суддею 
УНР і очільником української делегації на мирних переговорах з радянською 
Росією в Києві; громадсько-політичним діячом, поетом і перекладачем Максимом 

7 В. О’Коннор-Вілінська, Op. cit., с. 9.
8  О. Галаган, Валерія О’Коннор-Вілінська. Реферат. Машинопис [ в:] Центральний державний 

архів вищих органів влади та управління України, ф. 4368, оп. 1, спр. 18, арк. 1.



ДРУЖИНА КОНСУЛА – АВТОРКА РОМАНУ ПРО УКРАЇНСЬКИХ... 203

Славинським, котрий за доби Гетьманату очолив Міністерство праці Української 
Держави, а з приходом до влади Директорії УНР – Надзвичайну дипломатичну 
місію УНР у Чехословаччині; майбутнім генеральним секретарем освіти – 
Іваном Стешенком. 

Уже тоді вона почала писати перші твори, зайнялася громадською роботою. 
В рідному селі Миколаївці дівчина нелегально влаштувала українську школу, 
через що потрапила під нагляд поліції. Новим захопленням дівчини став театр, 
в якому брала участь місцева молодь і харківські студенти. Її зусилля в цій 
сфері високо оцінив сам Марко Кропивницький, назвавши театр „першим 
українським дійсно народним театром”9. Похвала одного з творців україн-
ського професійного театру, драматурга, театрального режисера і актора мала 
для Валерії важливе значення.

Невдовзі помер батько, статки родини значно погіршилися, відтак Валерія 
вирішила заробляти на життя самостійно й виїхала до Харкова, де отримала 
посаду вчительки арифметики і географії в місцевому єпархіальному учи-
лищі. Окрім викладацької роботи, вона розпочала співпрацю з видавництвом 
Харківського товариства грамотності (Харківського товариства поширення 
в народі письменності), готувала науково-популярні брошури, одна з яких (про 
Японію) була віднесена критиками до найкращих праць російською мовою 
про країни Далекого Сходу. Активним громадським діячом у товаристві був 
Олександр Валер’янович Вілінський (1872–1928) – випускник механічного 
факультету Харківського технологічного інституту, племінник української пись-
менниці і перекладачки Марії Вілінської (Марка Вовчка). Після закінчення 
1897 року навчання він працював на залізниці начальником технічного відділу 
служби тяги і займався громадською роботою. Там Валерія і Олександр позна-
йомилися. Це було кохання всього життя.

1899 року вони одружилися. На весілля молодята отримали від Михайла 
Старицького унікальний подарунок – присвяту їхньому шлюбу п’єси „Остання 
ніч”10. Відтоді щасливе подружжя практично не розлучалося. Молодий інже-
нер прагнув продовжити освіту за кордоном. Він виїхав з дружиною спершу 
до Варшави, потім – до Німеччині, де в Берлінському технічному універси-
теті в Шарлоттенбурзі Олександр студіював спеціальний курс11, згодом – до 
Швейцарії, де він слухав курс лекцій з вентиляції та опалення, а потім служив 
на заводах Деко. Як зрілий фахівець він залишив пам’ять про себе в реалізо-
ваних інженерних проектах у Цюріху й Давосі. Дружина займалася літера-
турною творчістю, перекладами, громадською роботою – допомагала дітям. 
Перебування за кордоном сприяло удосконаленню володіння Валерією фран-

9 К. Антонович, Op. cit., ф. 4368, оп. 1, спр. 17, арк. 6.
10 О. Галаган, Op. cit.
11 Є. Чикаленко , Щоденник (1907–1917), Київ 2011, с. 480.
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цузькою і німецькою мовами, однак нашкодило здоров’ю: вона заразилася від 
хлопчика, яким опікувалася, туберкульозом. 

1907 року через її хворобу Вілінські повернулися до Києва. Молода жінка 
поринула в громадське життя: активно долучалася до життя Українського 
клубу „Родина”, публікувала свої твори в „Літературно-науковому віснику”, 
на прохання Миколи Лисенка організувала концерт старовинної музики. Разом 
з І. Стешенком як спершу неофіційним головним редактором та його дружи-
ною Оксаною, її сестрами Л. Старицькою-Черняхівською і М. Старицькою 
В. О’Коннор-Вілінська 1913 року почала редагувати літературно-мистецький 
журнал „Сяйво”, заснований Павлом Комендантом і Василем Васильком. Її 
запросив П. Комендант до редакційної команди за „природжений письменниць-
кий зуд”12 та зі сподіваннями на фінансову допомогу в організації видавництва 
О. Вілінського. Чоловік Валерії долучився-таки до видання часопису почина-
ючи з шостого числа й увійшов до складу редколегії. В. О’Коннор-Вілінська 
разом з В. Борецьким і В. Верховинцем опікувалася музичним відділом редакції. 

Тим часом чоловік Валерії активно займався громадською роботою і від 
1908 року викладав у Київському політехнічному інституті. Подружжя набуло 
членства в Товаристві українських поступовців. 1916 року О. Вілінський отри-
мав призначення на посаду директора майстерень Всеросійського союзу міст. 
Його інтелігентність і повага до підлеглих невдовзі допомогла Вілінським 
зберегти життя. У березні 1917 інженер Вілінський став одним із засновни-
ків Українського технічно-агрономічного товариства „Праця”. Як представник 
товариства був делегований до складу Центральної Ради. Членкинею п ершого 
українського Парламенту стала і Валерія Олександрівна. Олександр Вілінський 
очолив департамент професійної освіти Генерального Секретаріату видавничу 
спілку у Львові13.

На початку 1918 року радянська Росія, котра не могла миритися з прагнен-
ням українців до створення своєї суверенної держави, розпочала військовий 
наступ на Київ. Перед вступом більшовиків до міста подружжя Вілінських не 
встигли виїхати з міста й ледве не загинули. Олександра Вілінського як члена 
уряду УНР разом з дружиною заарештували більшовики і вже вели на роз-
стріл. Серед охоронців був один із його колишніх співробітників у майстер-
нях Всеросійського союзу міст. Впізнавши інженера, він урятував їх – взяв під 
свою опіку і вивіз з помешкання. Після повернення уряду до Києва Олександр 
Валер’янович очолював департамент технічної освіти в Міністерстві народної 
освіти, Валерія Олександрівна працювала в літературно-видавничому відділі 
разом з М. Старицькою, яка керувала театральним відділом. 

12 П. Комендант, Перший український ілюстрований журнал „Сяйво”, https://drive.google.
com/fi le/d/17aR_rz2IBGcZr0EIWzmDGIOBjdqUcrzL/view, [31.05.2022].

13 В. Верстюк, Т. Осташко, Діячі Української Центральної Ради: Бібліографічний довідник, 
Київ 1998, с. 75–76.
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З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського життя родини Вілінських 
принципово змінилося: вони знову поїхали до Швейцарії, але вже з диплома-
тичними паспортами. З ними вирушила племінниця Олександра Валеріановича 
Харитя Кононенко, над якою подружжя взяло опіку після смерті її батьків. 
Розташована в Центральній Європі одна з найбагатших країн світу (хоч і дещо 
послаблена економічною кризою, спричиненою Першою світовою війною) 
з демократичним устроєм та нейтральною позицією у світових конфліктах, де 
було засновано Міжнародний Комітет Червоного Хреста, мала для Української 
Держави надзвичайний інтерес. „Представництво в Швейцарії, де сходилися 
нитки міжнародних зносин, де можна було зустрітися з представниками Entente’и, 
мало для нас дуже велике значення”14, – писав згодом міністр закордонних 
справ Дмитро Дорошенко. Для налагодження контакту з урядом Швейцарії 
і з’ясування можливості започаткування офіційних відносин до Берну було 
скеровано радника МЗС Євмена Лукасевича – громадського діяча, заступника 
голови Всеукраїнської спілки лікарів. Призначення відомого лікаря на дипло-
матичну посаду пояснювалося тим, що він, як і О. Вілінський, здобував освіту 
в Цюріху та мав у Швейцарії широке коло контактів. За результатами поїздки 
Є. Лукасевича передбачалося вислати в Швейцарію постійне дипломатичне 
представництво. Закон про заснування посольства 2-го розряду Української 
Держави в Швейцарії Рада Міністрів ухвалила 10 жовтня 1918 р. Саме Євмен 
Лукасевич очолив дипломатичну місію. 

Одночасно було створено консульські представництва в Цюріху і Женеві. 
Правові підстави для заснування українських консульств виникли з ухвален-
ням Радою Міністрів Української Держави 4 липня 1918 р. закону „Про заклад 
генеральних консульств і консульських агентств за кордоном”, після ухвалення 
якого перелік консульських установ у зарубіжних країнах неодноразово зміню-
вався відповідними актами. Процедура призначення консула передбачала обгово-
рення його кандидатури комісією „в цілях намічення кандидатів на консульські 
посади”15. 7 жовтня 1918 р. тимчасовим виконувачем обов’язки генерального 
консула в Цюріху Дмитро Дорошенко призначив Олександра Вілінського. 
Секретарем генконсульства став Олександр Демьяненко. Він після закінчення 
технічного вишу в Україні, спеціалізувався в Бельгії і Швейцарії, але перервав 
освіту з початком Світової війни і пішов добровольцем до французької армії16. 

Новопризначений консул їхав до Цюріху зі сподіваннями на налагодження 
українсько-швейцарських економічних зв’язків (за його спостереженнями, „всі 
швейцарці на перший план ставлять торговельні справи, а не політичні”) та 
задумами нових проектів17. З цією метою він збирався влаштувати Музей зразків 

14 Д. Дорошенко, Мої спомини про недавнє минуле, Київ 2007, с. 273.
15 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 54, арк. 1.
16 ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 138, арк. 102.
17 ЦДАВО України, ф. 4455, оп. 1, спр. 3, арк. 64.
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товарів і виробів з України. Готуючись до виїзду, Олександр Вілінський домовився 
про надання експонатів для такої вистави з міністром промислу і торгівлі Іваном 
Фещенко-Чопівським, з головою кустарно-промислового відділу Міністерства 
народної освіти Антоном Середою, контактував із представниками Дніпросоюзу, 
Украінобанку, Товариством цукроварів. Дружина усвідомлювала велику від-
повідальність чоловіка-генконсула і готувалася в усьому йому допомагати. 

Однак на місці, куди генеральний консул разом із дружиною, племінницею 
та секретарем дісталися 29 жовтня 1918 р., з’ясувалося, що швейцарський уряд 
не мав наміру офіційно визнавати його повноваження. В своєму нелегальному 
становищі О. Вілінський небезпідставно звинуватив Є. Лукасевича, який, на 
його думку, взяв на себе організацію торговельних зносин, але не виявляв 
у цій сфері професіоналізму. Він застерігав генконсула від передчасних (до 
офіційного визнання) контактів з українськими громадянами з консульських 
питань. Невизнаний генеральний консул утім винайняв у Цюріху помешкання 
для консульства на Universitatstrasse, 8 і почав приймати українських громадян. 
Йому вдалося встановити деякі контакти з місцевими підприємцями, зокрема 
з представниками фірми „Брати Куоні”; з виробниками взуття, тканини тощо. 
Генконсул зумів навіть відправити в Одесу замовлені українським керівництвом 
товари на 2 млн карб. Секретар генерального консульства Олександр Демьяненко 
довго на посаді не втримався. У нього не склалися стосунки з головою місії, 
а повернутися в Україну він уже не міг. Упродовж 1919–1920 рр. він працював 
у Дипломатичній місії США в Швейцарії18. 

Тим часом дипломатичне представництво організовувало свою роботу 
в Берні у готелі „Беренгоф” на Марктгассе, 39. 2 листопада 1918 р. Євмен 
Лукасевич був де-факто визнаний українським представником у Швейцарській 
Конфедерації, а дипломатичне представництво – „офіціозною місією”, однак 
про юридичне визнання також не йшлося. 

З відновленням Української Народної Республіки наказом Директорії від 
24 січня 1919 р. посольство було перейменовано на Надзвичайну дипломатичну 
місію УНР в Швейцарії зі статусом посольства першого розряду. Звернення 
Директорії про призначення Є. Лукасевича надійшло до швейцарського мініс-
терства закордонних справ і отримало погодження. Натомість наказом МЗС УНР 
від 12 лютого 1919 р. було офіційно скасовано генеральне консульство у Цюріху 
разом із консульством у Женеві, оскільки швейцарський уряд їх не визнав. 
Генконсульство в Цюріху на чолі з О. Вілінським деякий час продовжувало 
працювати. Процес ліквідації настільки затягнувся, що 16 січня 1920 р. міністр 
закордонних справ УНР видав ще один наказ про посаду генерального консула 
в Цюріху відповідно до наказу МЗС УНР від 15 листопада 1919 р. у зв’ язку 
зі скороченням штатів та зменшенням видатків дипломатичних місій УНР19. 

18  ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 138, арк. 103.
19 ЦДАВО України, ф. 4455, оп. 1, спр. 3, арк. 76.
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Посвідчення Олександра Вілінського як представника Торговельної комісії УНР за кор-
доном. З фондів ЦДАВО України
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Після припинення діяльності консульства О. Вілінський отримав у Над-
звичайній дипломатичній місії УНР у Швейцарії посаду референта „в спра-
вах допомоги”20. Разом з дружиною та Харитею він переїхав до Берна. Тоді 
місією керував уже барон Микола Василько. Завдяки його зусиллям і підтримці 
у Швейцарії відбулися гастролі Української Республіканської Капели під керів-
ництвом Олександра Кошиця. Дізнавшись, що, перебуваючи в Відні, капела довго 
не могла отримати візи до Франції, посол Василько забезпечив українським 
артистам візи до Швейцарії. Перший концерт капели відбувся 10 жовтня 1919 р. 
у залі базельського „Stadt Casino”. Українські співаки виступили також у Берні, 
Цюріху, Женеві й Лозанні. З Берна артисти виїхали до Франції. Враження від 
отриманих під час концертів емоцій В. О’Коннор-Вілінська висловила через 
героїню свого роману. 

В швейцарській столиці вирізнялося активністю українське жіноцтво, які 
гуртувалися біля Марії Грушевської як голови Української національної жіно-
чої ради й відбувалася підготовча робота щодо створення за кордоном жіно-
чої організації та інкорпорації її в міжнародні організації. Результатом їхніх 
зусиль стало заснування в Берні Української секції жіночого інтернаціоналу для 
миру і свободи як всеукраїнської організації з підпорядкованими їй філіями21. 
Це була нова форма громадської дипломатії, через яку українське жіноцтво 
намагалося донести світові правду про Україну. Марія Грушевська тимчасово 
очолила Національну раду жінок у Парижі з огляду на те, що „Треба було під-
пису голови на мандатах делегаток на міжнародний з’їзд”22. Валерія Вілінська 
розпочала тісну співпрацю з новоствореною організацією до складу якої 
увійшли дружини дипломатів: Марія Донцова, Оксана Храпко-Драгоманова, 
Івга Лоська, Ольга Галаган, Олена Залзняк, Оксана Лотоцька; дипломатка Надія 
Суровцова та ін. 

Невдовзі Вілінські змушені були залишити Швейцарію і переїхати до Відня 
„без всяких засобів до життя”23, оскільки Директорія УНР постійно ухвалювала 
рішення про скорочення штатів дипломатичних представництв та видатків на їх 
утримання. В цих умовах Валерія Олександрівна вражала колежанок – дружин 
українських дипломатів „силою волі, культурністю, тонким розумінням людської 
душі”24. Хвора на туберкульоз і подагру, вона не втрачала оптимізму в най-
складніших умовах. Лежачи в ліжку під час хвороби, Валерія Олександрівна 
робила переклади з французької творів Альфреда де Мюссе, Едмона Ростана, 
Жана де Лафонтена, Шарля Орлеана, Віктора Гюго, Поля Верлена та інших 
поетів і письменників для різних видавництв. Перекладами заробляла на життя. 

20 ЦДАВО України, ф. 4455, оп. 1, спр. 3, арк. 70.
21 ЦДАВО, ф. 3543, оп.1, спр. 14, арк. 49–49 зв.
22 ЦДАВО України, ф. 3543, оп.1, спр. 14, арк. 50.
23 ЦДАВО України, ф. 4368, оп. 1, спр. 18, арк. 7.
24 Ibidem.
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Валерія О’Коннор-Вілінська серед членів термінологічної комісії Української господарської 
академії в Подєбрадах. Перший ряд: Борис Лисянський, Модест Левицький, Євген Чикаленко; 
другий ряд: Василь Королів, Олександр Вілінський

Олександра О’Коннор -Вілінська (перший ряд, по центру) серед учасниць Міжнародного жіно-
чого конгресу у Відні 11 червня 1921 р. 1-й ряд: зліва Мілена Рудницька-Лисяк, Оксана Храпко-
Драгоманова, Валерія ОКоннор-Вілінська, Надія Суровцева, Христина Кононенко; 2-й ряд: 
зліва Олександра Піснячевська, Оксана Лотоцька, Е. Лоська, Безкровна (в шапці), Ів. Левицька 
(в капелюшці), Олена Залізняк, Ол. Левицька, О. Галаган, Табокар. З фондів ЦДАМЛМ України.
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Тут вже й вона офіційно долучилася до дипломатії, громадської. Валерія 
О’Коннор-Вілінська очолила українську секцію Інтернаціональної Ліги Миру 
і Свободи. 11 червня 1921 р. вона взяла участь у Міжнародному жіночому 
конгресі у Відні, де разом з іншими делегатками добилася прийняття українок 
до складу ліги як рівноправних членів. За свіжими враженнями від пережитого 
в Швейцарії Валерія Олександрівна почала писат и у Відні роман „На еміграції”.

1922 року Вілінські переїхали до чеського містечка Подєбради, де отри-
мали можливість розпочати викладацьку діяльність в Українській господар-
ській академії. Олександр Валер’янович, розпочавши працю лектором на мату-
ральних курсах, згодом став доцентом, а потім – професором і проректором 
академії. Валерія О’Коннор-Вілінська ініціювала 1924 року створення Союзу 
українок-християнок задля моральної та культурної праці серед української 
еміграції, що діяв в сфері благодійній, культурно-просвітницькій, освітній, 
господарський. Для дітей, що перебували в Подєбрадах з батьками, заснували 
клуб задля національного їх виховання українських. Разом з колишнім головою 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції Модестом Левицьким вона 
влаштовувала для дітей вистави, концерти. Діти займалися фізкультурою, спі-
вали, майстрували, влаштовували вистави. Інформацію про заходи вона пода-
вала до української преси. Зокрема, до журналу „Тризуб”. У листопадовому 
числі часопису за 1925 рік В. О’Коннор-Вілінська поділилася враженнями від 
виступу вихованців танцювальної школи хореографа Василя Авраменка, який 
здобув славу „батька українського танцю”. Разом подружжя викладало також 
в українській гімназії, Олександр – математику, Валерія – Закон Божий. Вони, 
як завжди, були нерозлучні.

Поступово в Подєбрадах продовжувалася робота над романом „На емігра-
ції”. Виникла ідея написати кілька томів. Написані частини твору друкувалися 
в празькому журналі „Нова Україна”. Доля керівників місій, „що висилалися 
українським урядом за кордон, починаючи з кінця 1918 року, щоб засвідчити 
перед Європою існування нової відродженої України, похвалитися її багат-
ствами, здібностями, високим громадянством і здобути собі прихильність ста-
рих держав”, завершувалася, як писала авторка, тим, що „всі похапцем розбіга-
лися до нових країн. Головним чином, до Чехів, де закладалася вже Українська 
Господарська Академія…”25 . 

Тут, у господарській академії, здобула атестат доктора права Харитя, 
а 12 грудня 1928 року під час лекції раптово помер Олександр Валер’янович. 
Без коханого чоловіка життя на еміграції Валерії Олександрівни втратило сенс. 
Роботу над романом вона зупинила. Почала думати про самогубство. Жити 
без найдорожчої людини їй було не сила. 19 грудня 1930 року В. О’Коннор-
Вілінська заподіяла собі смерть з думкою про зустріч в іншому світі зі своїм 
найкращим другом, поклавши голову на рейки. Прах подружжя покоїться разом 

25 В. О’Коннор-Вілінська, Op. cit., с. 12, 224.
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у колумбарії цвинтаря в Подєбрадах (сектор 573), спорудженому 1933 року на 
кошти викладачів і студентів академії. На стелі викарбовано напис: „Ukrajinští 
emigranti, jimž osud nedopřál návratu do své Vlasti” (Українським емігрантам, 
яким не судилося повернутися на свою Батьківщину). Тут спочили також істо-
рик мистецтва Дмитро Антонович та його син Марко Антонович (перепохова-
ний 2005 р.), дипломат Кость Мацієвич, подружжя правника Григорія і Марії 
Шиянівих, меценат Євген Чикаленко та інші українські державні і громадські 
діячі, педагоги, науковці. Письменниця Валерія О’Коннор-Вілінська поверну-
лася в Україну лише завдяки дипломатам Олександру Медовнікову і Роману 
Лубківському своїм твором як перша жінка – дружина генерального консула, що 
зважилася написати іронічний роман про початок становлення української дипло-
матичної і консульської служби. Її твір забезпечив своїй авторці особливе місце як 
і в історії української дипломатії, так і в історії української літератури як спроба 
прибрати в літературну форму роздуми патріотки і досвід дружини дипломата. 
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Український сонетний текст: 
канон і неканон
Ukrainian sonet poem: canon and non-canon

The article is dealing with peculiarities of the Ukrainian sonnet text during the period 
of almost three centuries. The accent is being given to the basic moments of poem creation 
in the works of the most prominent representatives of the Ukrainian literature, starting 
from the 30s of the 19th century till nowadays. The author shows a wide range of repre-
sentations of classic sonnet poem, including diff erent structure and meaning factors and 
approaches to the conception of canonic sonnet text. At the same time great attention is 
paid to numerous changes in poetic organization of the sonnet on diff erent levels, to inno-
vative attempts of poets to add the element of individual innovations to the sonnet, relying 
both on the experience of the poets of the previous epochs and on their own experience.
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Стаття присвячена особливостям українського сонетного тексту на проміжку майже 
трьох століть, акцентовано на засадничих моментах поетотворення в доробку найви-
датніших представників українського письменства, починаючи з 30-х років ХІХ ст. по 
сьогодні. Автор подає широку панораму ре презентації класичного сонетного вірша, 
з урахуванням тих чи тих структурно-змістових чинників і підходів до розуміння кано-
нічного сонетного тексту. Разом з тим значна увага приділена численним видозмінам на 
різних рівнях поетичної організації сонета, новаторським пошукам митців привнести 
в сонетний текст елемент індивідуально-авторських новацій, при цьому опираючись 
на досвід майстрів минулих епох, на власний досвід.
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Першу згадку про сонетний вірш в україністиці пов’язують з ім’ям Мелетія 
Смотрицького, який у своєму знаменитому „Треносі”, виданому 1610 році 
у Вільно, помістив у паралельних перекладах латинською і польською мовами 
початкові десять рядків 138 сонета з „Канцоньєре” Франческо Петрарки1. А проте 
ще мало проминути понад два століття, щоб з’вилися перші українськомовні 
(оригінальні і перекладні) сонети, які нерідко за художніми ознаками навряд 
чи могли дорівнятися до випробуваних зразків класичного сонета.

Отже, поява сонетних форм в українській поезії явище досить пізнє. Лише 
у тридцятих роках ХІХ ст. побачили світ перші сонетні спроби українських роман-
тиків Опанаса Шпигоцького, Амвросія Метлинського Левка Боровиковського, 
західноукраїнських авторів Маркіяна Шашкевича, Миколи Устияновича.

Проте вже наприкінці ХІХ ст. сонетний вірш займає значне місце у творчості 
багатьох відомих українських поетів, зокрема Володимира Самійленка, Миколи 
Вороного, Пантелеймона Куліша, Миколи Чернявського, Уляни Кравченко, Лесі 
Українки, Івана Франка... Сонет Івана Франка стає не лише вершинною віхою 
здобутків українського сонетярства того часу, а й своєрідним підмурівком для 
подальших новітніх пошуків у царині сонетотворчості. Зрештою, визначне 
місце в цих пошуках належить самому Франкові.

Як відомо, канонічні закони сонетописання сформульовані італійцем Антоніо 
да Темпо у трактаті „Summa artis rithimici vulgaris dictaminis” (1332), що пізніше, 
при всій суперечливості естетичної системи французького класицизму, знайшли 
поетичне віддзеркалення у трактаті Ніколá Буало-Депреó „L’art poétique” (1674)2, 
передбачали чотирнадцятирядкову структуру з відповідною повторюваністю 
рим (які мали бути точними і дзвінкими); зі сталим віршовим розміром (най-
більш поширеним у тій чи тій національній традиції); забороною лексичних 
повторів у тексті; кожна із строф мала характеризуватися синтаксичною закін-
ченістю тощо. Вважалось, що сонетна форма придатна переважно для вира-
ження інтимних почуттів, хоч загальнофілософська (чи й суспільно-політична) 
тематика теж не була чужою сонетному віршу. Однак про певні обмеження 
стосовно сонетного вірша читаємо і в трактатах пізнішого часу. Так, Гегель, 
відносячи сонет до „ліричних жанрів у власному смислі”, зауважував, що він 
„безпосередньо з внутрішньою зосередженістю виражає настрій” ліричного 
героя, та, навіть „ускладнюючись багатозначним змістом, обачно орієнтуючися 
в міфології, історії, в минулому і сучасному, і все ж неодмінно повертає до 
себе, обмежуючи і стримуючи себе”3. Зрештою, про такі обмеження йдеться 
і в сучасній довідковій літературі. Певне ж, І. Франко, студіюючи широкий 

1 М. Смотрицький, Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної, пер. із 
старопол., словник та передмова Р. Радишевського, Київ: Талком 2015, с. 209‒210.

2 Див. український переклад Максима Рильського: Нікола Буало, Мистецтво поетичне, 
Київ: Мистецтво 1967, с. 42‒ 43.

3 Гегель, Сочинения, Т. ХІV: Лекции по эстетике, Кн. 3, Москва 1958, с. 313, 319–320.
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пласт західноєвропейської поезії, перекладаючи твори багатьох відомих авторів, 
зокрема сонети Данте Алігієрі, Чекко Анджольєрі, Вільяма Шекспіра, добре 
розумівся щодо канонічності і неканонічності сонетного тексту. Більше того, 
він створює власну поетичну дефініцію канонічного сонета. І текст Епілогу 
з циклу Тюремні сонети є свідченням того, наскільки майстерно в поетичній 
формі можна відобразити чільні елементи структурно-композиційної і образ-
но-смислової організації художньої твору:

Голубчики, українські поети.
Невже вас досі нікому навчити.
Що не досить сяких-таких зліпити
Рядків штирнадцять, і вже є сонети?

П’ятистоповий ямб, мов з міді литий,
Два з чотирьох, два з трьох рядків куплети.
Пов’язані в дзвінкі рифмові сплети.
Лиш те ім’ям сонета слід хрестити.

Тій формі й зміст хай буде відповідний;
Конфлікт чуття, природи блиск погідний
В двох перших строфах ярко розвертаєсь.

Страсть, буря, бій, мов хмара піднімаєсь,
Мутить блиск, грізно мечесь, рве окови,
Та при кінці сплива в гармонію любови.

Діалектику розгортання „конфлікту чуттів” можна спостерегти в іншому 
творі (з циклу Вольні сонети), де антитезне зіставлення початкових рядків кож-
ного з катренів (Сонети – се раби. Сонети – се пани) вводить читача у світ 
боротьби і утвердження тієї сили, якою у прикінцевих рядках і виступають 
Живі, грізні, огромнії сонети. Ще в іншому творі (Колись в сонетах Данте 
і Петрарка), подаючи своєрідну історію сонетного вірша в іменах, говорячи 
про „майстерну форму” згаданих у першорядку італійських поетів, англійців 
Шекспіра і Спенсера, не оминаючи увагою німецького „панцирного сонета” 
(йдеться про відомі Geharnischte Sonette Фр. Рюккерта), І. Франко тимчасом 
засвідчує власну мистецьку і громадянську позицію представника хліборобської 
нації, маючи на меті „нову зробити перекову” меча – 

На плуг – обліг будущини орати,
На серп, щоб жито жать, життя основу,
На вила – чистить стайню Авгіóву.

Осмислюючи загальнофілософське, естетичне підґрунтя сонетної жанро-
строфи на основі власного досвіду і досвіду майстрів минулих епох, І. Франко 
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зовсім не обмежує канонічної форми певною тематичною закріпленістю, 
окремими структурними елементами, як це, зрештою, нерідко робили і поети 
Відродження чи Бароко. Згадаймо хоч би соціально заангажовані сонети П’єтро 
Бембо, Томмазо Кампан елли, нарешті Франческо Петрарки, якого Леся Українка 
називала не лише „ніжним співцем Лаури”, а й зауважувала при цьому: він 
„був свого часу найбільш тенденційним поетом, що переважав навіть Данте 
різкістю тону в саркастичних звинувачувальних сонетах, спрямованих проти 
тиранії розбещеного папського двору в Авіньоні”4.

Тому все, що не перечить розвою поетичної думки, естетиці художнього 
твору, стає вкрай важливим і в сонетах І. Франка. У своєму трактаті Із секре-
тів поетичної творчості, опублікованому в Літературно-критичному віснику 
у 1898–1899 рр., він стверджував: „Не в тім, які речі, явища, ідеї бере поет чи 
артист як матеріал для свого твору, а в тім, як він використає і представить їх, 
яке враження він викличе при їх помочі в нашій душі, в тім однім лежить секрет 
артистичної краси. Грецькі фавни і сатири можуть собі бути які хочуть бридкі, 
а проте ми любуємося ними в скульптурі. Терзіт і Калібан погані, брудні і безха-
рактерні, а проте ми говоримо: ах, як же чудово змальовані ті постаті!”5 Те саме 
ми можемо сказати про багатьох персонажів Франкових Тюремних сонетів.

Сама назва – Тюремні сонети – стала несподіваною для багатьох ревнивих 
цінителів сонета, адже в ній, по суті, відбито „поетичну революцію, пов’язану 
передовсім з опобутовленням і натуралізацією жанрового змісту сонета”6. 
Іронія, сарказм, інвектива, цілий пласт зниженої лексики з усією правдопо-
дібністю відтворюють реальні картини тюремного життя, де людей мають за 
худобу, де дозорці, як собаки, де волю й мисль зневажують, як дрантє, – це 
своєрідне пекло: недарма сонет Се дім плачу, і смутку, і зітхання завершується 
алюзійним рядком зі знаменитої дантівської поеми: Lasciate ogni speranza, – 
мовив Данте. Поет вдається тут до досить контраверсійної (для багатьох – „не 
сонетної”) рими дрантє – Данте, ще в іншому сонеті клоаці римує з декорацій. 
Певне ж, І. Франко і асоціативну риму, на зразок, оловець – здається (Замовкла 
пісня…) розглядав з висоти сьогоднішнього дня, не вважаючи, що вона може 
бути гіршою за точну; так само складна рима мені ти – боліти (В тих днях, 
коли…). Досить часто ігнорує поет і „канонічною тезою” про синтаксичну 
завершеність окремої строфи; це нерідко спостерігаємо в контекстах, коли саме 
анжамбеманне слово відіграє домінантну роль в актуалізації певних смисло-
вих моментів, зумовлених своєрідними синтаксичними „зсувами”, що здатні 
передавати інтонаційний нестрим чи навпаки – розважливу інтонацію, зокрема 

4 Леся Українка, Два направления в новейшей итальянской литературе [в:] Леся Українка, 
Зібрання творів: у 12 т., т. 8, Київ: Наукова думка 1977, с. 29.

5 І. Франко, Із секретів поетичної творчості, Київ: Рад. письменник 1969, с. 178.
6 Т. Гундорова, Франко – не Каменяр, Мельборн: Університет імені Монаша, відділ сла-

вістики 1966, с. 62.
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в діалогічних структурах, „коли зв’язки вертикальні виявляються сильнішими від 
горизонтальних”7. Порівн., хоч би такий приклад з анжамбеманом у ХХІІ сонеті 
тюремного циклу, де „висока урядова фігура” робить обхід арештантів: Побачив 
книжку. „Маєте дозвілля / Читать?” – „Так.” – „Гм!” – На ліжка, на суфіт / 
Зирнув. „Гм, гм! А тут нема вентіля!?” У поетиці Франкового сонета – чис-
ленні „неканонічні” лексичні, синтаксичні повтори, що слугують виразним 
динамізаційним чинником художньої структури, відіграють важливу зв’язну 
функцію в тексті8.

Подібні „заборонні” елементи значною мірою визначають високу поетику 
нечисленних (усього шість) сонетів Лесі Українки, про один з яких відомий 
поет і теоретик вірша, один із продовжувачів справи „п’ятірного грона” україн-
ських неокласиків І. Качуровський писав так: „Анадиплозійний сонет „Дихання 
пустині”… міг би бути твором когось із французьких парнасців – настільки 
він витончений і довершений”9.

Витонченість і довершеність сонетної форми знайшли новий вияв у твор-
чості поетів київської неокласичної групи, до якої входили Микола Зеров, 
Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Юрій Клен (Освальд Бургардт), 
Максим Рильський, своєрідним естетичним кредо яких можна вважати сонет 
Миколи Зерова „Pro domo” з такими рядками:

Класична пластика, і контур строгий,
і логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога.
Леконт де Ліль, Жозе Ередіа…

Неокласики привнесли в український сонет нові здобутки, що в своїх естетич-
них засадах охоплювали весь культурологічний простір – від античності до сучас-
ності. Як зазначав М. Наєнко, „раціональні й ірраціональні форми такої естетики 
виростали як з прозорості (кларизму) світового класицизму й активного артис-
тизму французьких „парнасців”, так і з монументального символізму І. Франка 
й епічно-драматичного неоромантизму Лесі Українки”10. Протиставляючи свою 
творчість убогій старосвітчині та містечковості, вони в епоху „збільшовиченої 
ери” прагли повернути історичну пам’ять, утвердити духовну тяглість, зокрема 
і звертаючися до слов’янської, біблійної та античної міфології. Зрештою, як 
зазначали дослідники, це було „тлумачення античності як метафори культур-

7 С. Матяш, Стихотворный перенос: к проблеме взаимодействия ритма и синтаксиса 
 [в:] Русский стих: Метрика, ритмика, рифма, строфика, Москва 1998, с. 191.

8 Детальніше див.: А. Мойсієнко, Про деякі особливості сонетного вірша Івана Франка 
[в:] Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, 
вип. 54, 2021, с. 145–154.

9  І. Качуровський, Променисті сильвети, Київ: Києво-Могилянська академія 2008, с. 65‒66.
10 М. Наєнко, Микола Зеров і питання неокласицизму [в:] „Слово і час”, № 11, 2008, с. 48.
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них традицій та класики взагалі, звернення до якої є своєрідною формулою 
вирішення проблеми взаємодії традицій та інновацій у культурному процесі”11.

Звернення до сонета та інших класичних форм, що радянською ідеологією 
трактувалося як відірваність від сучасності, було тим неодмінним джерелом, 
без заглибленості в яке неокласики не могли уявити європейського шляху укра-
їнської поезії. Разом з тим апеляція до тематики антично-міфологічного світу 
в їхній творчості, як правило, корелює з проблемами сучасної їм доби. Це був 
один із способів, що дозволяв правдиво висловлюватися про день насущний. 
У сонеті Oi triakonta, написаному 1921 р., згадуючи про „дні тридцяти тира-
нів”, навісну пору з „безмовним Пніксом” і „безлюдною Агорою”, М. Зеров 
недвозначно висновковує: „Так само і тепер. Усе заснуло, / Все прилягло 
в чеканні Трасібула”. А в наступних рядках – атрибутика, зрідні хліборобській 
у вищенаведеному Франковому вірші ‒ як неприхований заклик до дії: А ми? 
Де ж заступ нам на нашу гич,/ І сапка на бур’ян, і лік на рани?

Збереження класичних традицій зовсім не заступало шляху до тематичних, 
версифікаційних пошуків, тих чи тих відхилень від канонічного сонета. У листі 
до одного зі своїх кореспондентів М. Зеров писав, що „теперішній сонет мало 
подібний до сонетів найстарших майстрів – де в ньому Петрарка, дю Белле? 
Все інше: змінилися думки, теми, образовий добір, ритміка навіть, хоч тут 
лишаються ті ж чотирнадцять рядків, ті самі катрени і терцети”12. В іншому 
листі, стверджуючи, що „поет повинен писати сонет, немов би зрісся з його 
вимогами і трудністю”, разом з тим зауважує: „Я заінтересований іноді, щоб мої 
сонети зберігали мою звичайну розмовну інтонацію, в натуральному її регістрі 
і пробую узаконити саме недодержаність і зрив”13. Ще в іншому місці поет 
привідчиняє дверцята у власну робітню, пояснюючи вживання шестистопового 
рядка в кінцівках сонетів Іванів гай у Полтаві, Князь Ігор, Олександрія (при 
тому, що інші рядки, як і в цілому більшість сонетів Зерова, написані п’яти-
стоповим ямбом): „Мені здавалося, що при конденсуванні змісту в останньому 
рядку видовження його так само законне, як і в Спенсеровій строфі. Досі ніхто, 
оскільки  мені відомо, мого відступу від канона не зауважив14. Для прикладу 
наведемо заключний терцет Олександрії:

Але ніщо не хвилювало так,
Як Фарос твій, твій білий Гептастадій
І тінню чорною піднесений маяк.

11 О. Гальчук, Світ античності в рецепції Миколи Зерова [в:] „Вісник КІСу”, вип. 3, Київ 
1999, с. 30.

12  М. Зеров, Українське письменство, упоряд. М. Сулима, Київ: вид-во Соломії Павличко 
„Основи”, с. 1067.

13 Ibidem, с. 1071.
14 М.  Зеров, Corollarium: збірка літературної спадщини, ред. М. Орест, Мюнхен: Ін-т 

літератури 1958, с. 182.
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У тих же Олександрії, Князі Ігорі і ще в ряді сонетів обидві терцетні строфи 
„неканонічно” поєднані в одній синтаксичні конструкції. „По-моєму, – писав 
поет, – терцети можуть бути і окремими реченнями, і інтонаційними, замкну-
тими у собі кусками одного ре чення”15.

Ті чи ті відхилення від канону можна спостерегти в сонетах і інших нео-
класиків. Порівн. у М. Рильського: речення, започатковане у катреновій строфі, 
розпросторюється на обидва терцети (До портрета Саксаганського), у Ю. Клена 
(в сонеті Лот) маємо елементи візуального вираження тощо.

Неокласичні ідеї знайшли свій вияв і в сонетах представників української 
еміграції міжвоєнного двадцятиліття (20-і – 30-і роки ХХ ст.) – так званої 
празької школи – Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Олега Ольжича, Юрія 
Дарагана та ін. Як зауважував М. Неврлий, „стильово ці поети були переважно 
неоромантиками”, проте „філософською і психологічною заглибленістю вони 
інклінували також до неокласики”16.

І. Качуровський, аналізуючи творчість Є. Маланюка того періоду, узагаль-
нював щодо сонетного вірша у двадцятих і тридцятих роках – сонет „мав сти-
левизначальну функцію”, „коли наявність сонетів серед творів певного автора 
свідчила про його належність до українського парнасизму або щонайменше – 
про певну спорідненість чи пов’язаність із цим естетичним світоглядом, вті-
леним насамперед у київському неокласицизмі”17.

Поети емігрантської хвилі були літописцями тієї бурхливої, драматичної доби 
(де „такий рвучкий розлив”, де „вир, і корчі, жили і вузли”, де „лютий пруг 
назустріч темним метам”), якої й „не убгать в закінченість сонетів” (Є. Маланюк, 
Я знаю, що потрібно інших слів). А проте в іншому Маланюковому сонеті, 
що віддзеркалює тяглість Франкового вірша (Гармати знов на плуг, Куплети 
кулеметів – на еклоги) і заголовково означує присвяту (Миколі Зерову), бачимо, 
як, по суті, переосмислюється і сам статус традиційної жанрострофи: І став 
сонет здобутком революцій.

Активно культивуючи сонетну форму, Є. Маланюк разом з тим ніколи не 
ставав на перепоні власній творчій стихії і, як точно зауважив Г. Аврахов, 
„першорядним і головним полишав для себе не божисте схиляння перед 
каноном, не формалістське копіювання жорсткого взірця, а максимальне 
згущення інтелектуальної снаги у максимально досяжній естетичній вра-
жальності… Вела його художня інтуїція: органічне для такої форми мис-
лення категоріями „тісного ряду”, де вікова канонічність структури – лише 
канва, тигель чи, скорше, благостиве лоно задля народжень нових, часом 
несподіваних глибинами та обсягами, філософічних, провидно змобілізова-

15 М. Зеров, Українське письменство, с. 1066.
16 М. Неврлий, Муза гніву, болю, боротьби  [в:] Є. Маланюк, Поезії, Київ: Рад. письменник 

1992, с. 26.
17 І. Качуровський, Op. cit., с. 371.
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них на далеку перспективу історіософських інтерполяцій: на рівні високої 
естетичної значимості”18.

Перші пореволюційні десятиріччя в Україні були збурені розвитком модерніст-
ських рухів у літературі. З сонетними творами виступили символісти Д. Загул, 
Я. Савченко, М. Терещенко, футуристи Г. Коляда, В. Поліщук, М. Семенко, 
Г. Шкурупій, М. Бажан, представники інших мистецьких течій. М. Бажан 
у своїй першій збірці 17 патруль (1926) друкує Сонет, строфічна організація 
якого вибудувана за принципом сонетного вінка, де заключний верс першого 
катрена започатковує другу строфу, а її кінцевий рядок відкриває наступну сек-
стинну строфу. Ряд сонетів М. Бажана увійшов до наступної книги Різьблена 
тінь (1927), у якій означився карбований стиль майбутнього класика україн-
ської літератури, що, культивуючи класичну форму, залежно від композицій-
но-динамічного розгортання ідеї, вдається до тих чи тих формальних видоз-
мін (порівн., наприклад, вкорочені обрамлювальні перший і останній рядки 
другого вірша триптиха Розмай-зілля – в римованих першому і третьому ряд-
ках першого катрена маємо відповідно по 5 і 6 стоп, аналогічно в заключних 
версах терцетів). М. Бажан віддає належне сонетному віршу не лише в оригі-
нальній творчості – перекладає сонети Р.-М. Рільке, Данте. В опублікованому 
1927 р. збірнику Зустріч на перехресній станції. Розмова трьох передано 
діалог між поетами-футуристами М. Семенком, Г. Шкурупієм і М. Бажаном, 
в якому перші два дорікають М. Бажанові за його прихильність до сонетної 
форми, на що останній дуже толерантно відповідає: „Я не фанатик сонета… 
Просто я люблю добрий вірш. Мені дивно часом, як за римою люди не бачать 
вірша. Я люблю добрий вірш, і тому я толерантний. Я з любов’ю ворушу сто-
рінки теплих і хороших віршів”19.

Натомість М. Семенко не дуже толерантно в поезії П’єро задається (1917) 
кидає виклик своїм ідейним супротивникам: Давайте ваші сонети, Форми 
й класичні правила! Поміряємось, поети? Доля нас на герць поставила. Хоч 
рівно через рік у вірші Це було увечері… (1918) він, як спостеріг М. Сулима20, 
ніби забувши про сказане раніше, порівнює свою кохану з сонетом Ередіа: …
Вона стояла, дивилась у очі задумливо. Зграйна, як сонет Ередіа. Ще в іншому 
вірші (Portrait poétique, 1918) про ліричну героїню оповідається, що Вона пре-
красна, як старанно Сонетно сплетений вінок.

Як ми уже зауважили, доробок ряду представників різних авангардистсько- 
модерністських течій зовсім не був позбавлений сонетних спроб. Правда, навіть 

18 Г. Аврахов, Сонети Євгена Маланюка (До проблеми екзистенції форми) [в:] Євген Маланюк: 
література, історіософія, культурологія: матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю 
від дня нар. Євгена Маланюка, 14-15 трав. 1997 р.: у 2 ч., Ч 1, Кіровоград: КДПУ 1997, с. 36.

19 Зустріч на перехресній станції  [в:] М. Семенко, Г. Шкурупій, М. Бажан, Зустріч на 
перехресній станції: розмова трьох, Київ: Бумеранг 1927, с. 41.

20 М. Сулима, Сонети українських футуристів [в:] М. Сулима, Книжиця у семи розділах, 
Київ: Фенікс 2006, с. 248.
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у назвах їхніх творів можна вздріти елемент деструктивного, порівн. у того 
ж Михайля Семенка: Вінок тремтячий (це п’ятивіршевий цикл з шестиряд-
ковим магістралом, що містить слово вінок у назві, на чому, власне, ознаки 
класичного вінка, за словами того ж М. Сулими21, й закінчуються); у Валер’яна 
Поліщука: Розхристаний сонет, у Олекси Влизька: диптих „Кострубаті 
сонети” тощо.

До негації сонетної форми вдається і П. Тичина, хоч у доробку його також 
є кілька сонетів, але в 1920 р. поет публікує збірку з промовистою назвою 
Замість сонетів і октав, а в іншій збірці (Плуг), що побачила світ у тому 
ж 1920 році, лірична героїня в Листі до поета заявляє таке: Скажіть мені: 
кому потрібні рахітичні оті сонети та пісні? Більше того, вже в шістдесятих 
роках у щоденникових записах в унісон своїй героїні поет пробує переконати 
самого себе, що „сонет в часи Данте був ще дієвою формою поетичною,– тоді 
як у наш, скажімо, час сонет є повторення минулого, а не новаторство. Справді. 
Чи бачив хто у Маяковського захоплення сонетами? У час Революції! У час 
Революції захоплюватися сонетами та октавами – це справжнє назадництво. 
Це боязнь нового.”22

На жаль, такі „часи революції”, коли сонетна форма вважалася якщо й не 
забороненою, то ідеологічно шкідливою, за радянської доби розтяглися на три-
валий період. І нерідко подібною „революційною романтикою” наснажували свої 
твори навіть талановиті митці. Саме на такому тлі 1951 р. з’являється Сонет 
Масима Рильського, не опублікований за життя автора, але в якому погляд на 
мистецьке ремесло поета-сучасника ґрунтується на неодмінному шануванні 
високих традицій минулого:

Ні, не кажи, що в наші дні веселі
Сонет не зберігає жодних прав;
Гаразд – „Замість сонетів і октав”...
А канонічні де ж подіть ронделі?
Не в мороці самотолюбних келій
Франко сонети, знаємо, складав,
Ні! Він темницю ними потрясав,
Валив стовпи, ламав гранітні скелі!
В чотирнадцять рядків укласти вмій
І труд, і думку, і натхнення, й бій,
І заклики до братства благородні –
І знай, що твій високий сміх і плач
Сучасний прийме радісно читач,
Що вчора ти обернеш у сьогодні!23.

21 Ibidem, с. 249.
22 П. Тичина, Із щоденникових записів, Київ: Рад. письменник 1981, с. 338–339.
23 М. Рильський, Зібрання творів : у 20 т., Т. 4: Поезії, Київ: Наук. думка 1984, с. 292.
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М. Рильський пізніше в іншому творі з такою ж назвою вступить у поле-
міку зі своїм молодшим колегою Андрієм Малишком, який у вірші Не грім 
гармат, не шум пшениці досить легковажно зронив фразу про те, що, мовляв, 
у наш новітній час писати „сонети куці – ні к чому”. Взявши епіграфом ці 
Малишкові слова, а також Пушкінове Суровый Дант не презирал сонета… та 
Франкове Живі, грізні, огромнії сонети…, М. Рильський, по суті, висловить 
не лише своє розважливе слово на захист сонетної форми, а й своє мистецьке 
кредо, афористичне вираження якого в заключних рядках давно стало поетич-
ною перифразою сонетного вірша:

Як легко й просто це, мій дорогий Андрію,
Враз – розчерком пера – з історії змести
Петрарки, Пушкіна, Міцкевича листи
У вічність – ковану в залізні ритми мрію!
Та, може, вислів Ваш я кепсько розумію,
Хотіли читачам Ви, певне, повісти,
Що в дні осягнення вселюдської мети
Даремно на сонет нам покладать надію.
Не згоден я і з цим! Сувора простота,
Що слова зайвого в свої рядки не прийме,
Струнка гармонія, що з думки вироста,
Не псевдокласика, а класика, – і їй ми
Повинні вдячні буть. Не іграшка пуста
Та форма, що віки розкрили їй обійми!

А. Малишко у збірці Що записано мною (1956) згаданий рядок випра-
вить на: Й куценькі вірші – ні к чому. Та головне в тому, що дружня заувага 
М. Рильського, певне, значною мірою позначилася і на подальшій творчості 
А. Малишка, який згодом у книжці Рута опублікує чудові цикли Сонети обу-
хівської дороги, Сонети вечорів, Сонети синього квітня.

Як і М. Рильський, А. Малишко вдається до різних видозмін щодо вира-
ження структурної схеми сонета. Культивуючи класичну форму, поет при цьому 
не заангажовуються на окремих формальностях. У ряді його сонетів так зва-
ного шекспірівського типу двоверсова строфа не заключає вірш, а розташована 
перед останнім катреном. Поет філігранно користується властивістю повторю-
ваного слова у вірші. А в циклі Сонети обухівської дороги однаковий початок 
першорядка кількох віршів стає своєрідним тематичним мотто до всього циклу 
(порівн.: Я з тих країв, де в сині оболоні…, Я з тих країв, де в полум’ї зорі…, 
Я з тих країв, де за Дніпром кургани…).

Сонетний вірш другої половини двадцятого століття важко уявити без 
постаті Дмитра Павличка, у творчості якого чи не найяскравіше спостері-
гаємо продовження класичних традицій і новаторських пошуків І. Франка 
і М. Рильського. З-під пера поета з’являються такі цикли, як Львівські сонети, 
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Київські сонети, Віденські сонети, Сонети подільської осені, Біблійні сонети, 
Сповідальні сонети, Білі сонети. Досить несподіваною з’явою в українській 
поезії стала публікація Білих сонетів у книзі Гранослов. Про складність роботи 
над неримованим сонетом Д. Павличко писав у листі до автора майбутнього 
дослідження Етюди про сонет О. Мороза: „Я дозволив собі у „Білих сонетах” 
зберегти все, крім римування. Чи вплинуло на зміст віршів те, що я відмовився 
римувати? Безперечно. Білий вірш має бути образнішим. Вся його принада 
в метафорі і мислі. Я пробував спиратися на ці речі і збагнув, як це трудно 
робити”24. Новаторство Білих сонетів полягає насамперед у тому, що проблемно-
тематичне, інтелектуальне вістря вірша в своєму інтенсивні, опираючись на 
чіткий метричний ритм, чергування окситонних і парокситонних клаузул, 
мовби завуальовує відсутність кінцевого римування. Проте уважний дослідник 
не міг не помітити, що в ряді сонетів (Крила, Лоша, Вірність, Диво, Дерева, 
Виноградник, Хліб та ін.) навіть „чергування клаузул в деякій мірі умовно асо-
ціюється з перехресним і кільцевим „римуванням” у „класичних” (римованих) 
сонетах25. Звичайно ж, енергія таких віршів підтримується численними зву-
коповторами, лексичними повторами, асоціативно-зіставним чи протиставним 
паралелізмом і ще багатьма іншими засобами з робітні майстра.

Д. Павличко – незаперечний майстер і перекладного сонета. Творчість більш 
ніж ста поетів з різних країн і континентів у його інтерпретаціях була представ-
лена українському читачеві в антологійному збірнику „Світовий сонет” (1983). 
Переклади зі світового сонета обіймають більшу половину п’ятистасторінко-
вого тому поета, що побачив світ за двадцять років по тому (Сонети, 2004).

З передмовою Д. Павличка у 1967 році вперше на терені радянської України 
з’являється поважний том західноукраїнського поета Богдана – Ігоря Антонича 
Пісня про незнищенність матерії. Незважаючи на те, що після об’єднання 
західноукраїнських земель у єдиній державі проминуло майже тридцять років, 
до цього широкому українському читачеві творчість Антонича практично була 
невідома, його аполітичні вірші були не до снаги радянським ідеологам і збері-
галися у спецфондах. Відкриття Антонича для українського читача стало від-
криттям цілого світу з „надзвичайно рідкісним, огромним поетичним даром”26, 
де значне місце відведене і сонетному віршу – в його тематичних і формаль-
них пошуках (згадаймо хоч би філігранний сонет І, в якому заголовна назва 
двома вертикальними лініями окаймлює береги вірша (кожен рядок почина-
ється і закінчується літерою і).

На відміну від сорокових – п’ятдесятих років, друга половина століття озна-
чилася неабияким пожвавленням суспільного й літературного процесу в Україні. 

24 О. Мороз, Етюди про сонет, Київ: Дніпро 1973, с. 94.
25 Т. Савчин, „Білі Сонети” Дмитра Павличка: новаторство форми [в:] „Наукові записки. 

Серія: Літературознавство”, №44, Тернопіль 2016, с. 159–166.
26 Д. Павличко, Пісня про незнищенність матерії [в:] Б.-І. Антонич, Пісня про незнищен-

ність матерії, Київ: Рад. письменник 1967, с. 45.
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З сонетними творами виступають поети як старшого покоління (В. Мисик, 
М. Доленго, С. Крижанівський, П. Дорошко, А. Кацнельсон), так і молод-
шого (І. Драч, М. Вінграновський, В. Симоненко, Р. Лубківський, Б. Нечерда, 
Т. Коломієць, І. Жиленко та ін.).

З проголошенням незалежності України широкий читач зміг ознайомитися 
з творчістю митців, які ще недавно відбували заслання, зокрема з сонетами пое-
тів-дисидентів В. Стуса, І. Світличного, І. Калинця; українські автори зарубіжжя 
нарешті отримали змогу видавати свої твори на материковій Україні: сонетний 
вірш тепер займає належне місце в опублікованих у Києві поетичних збірках 
Б. Рубчака, С. Гординського, О. Зуєвського, Яра Славутича. Наприкінці мину-
лого – на початку нового століття Е. Андієвська видає цілий шерег сонетних 
книг, її герметичний вірш зі складною сюрреалістичною образністю, „несо-
нетною” асоціативною римою удостоюється 2018 року найвищої літературної 
премії в Україні – Шевченківської.

Сьогодні український сонетарій твориться авторами різних поколінь. Сонетний 
вірш отримав широке тематичне тло, різні жанрово-структурні видозміни. 
Маємо, наприклад, паліндромний сонет (І. Лучук та ін.), візуальний сонет 
(В. Мельник та ін.). У жанрі шахопоезії опубліковано шахосонети В. Капусти, 
що ґрунтуються на синтезі вербального і шахово-композиційного вираження, 
де власне поетична ідея своєрідно інтерпретується в розв’язку шахової задачі, 
зображеної на діаграмі.

Значного поширення набуло таке складне жанрово-строфічне утворення, 
як сонетний вінок. Започаткований на українських теренах М. Жуком ще 1918 
року, вінок сонетів став важливою формою циклізації сонетного вірша. У моїй 
картотеці нараховується кілька сотень сонетних вінків різних авторів, у доробку 
окремих з них –по кільканадцять вінків. Скажімо, у виданій 1985 р. книзі 
І. Мацинського, яка так і називається – Вінки сонетів, уміщено дев’ятнадцять 
творів різної тематичної спрямованості. Сто сонетних вінків ввійшло до книги 
В. Рябого СологолоС (2015), де, крім традиційних класичних, маємо так звані 
усічені, де магістрал становлять поєднані в різних комбінаціях рядки з інших 
сонетів (у назві кожного з вінків – однослівний оказіоналізм, а в ряді заголов-
ків, як і в титульному, – паліндромне слово).

Унікальною з’явою в українській (і, думаю, у світовій поезії) є панторимний 
вінок Віктора Капусти Коротка рокіровка. Зір гербарій з його книги шахопое-
зій Крилатий материк (2003). Про трудність такого римування, де суголоссям 
охоплені не лише закінчення слів чи окремі слова, а цілі рядки (на зразок: Дні – 
просто лиця остовпілі, грим – Дніпро. Столиця-остов. Пілігрим) свідчить хоч 
би той факт, що в жодному з українських словників (і в переважній більшості 
відомих нам іншомовних) до тлумачення терміна панторима не подається ілю-
стративний матеріал, де б римувалися не окремі слова, а цілісні рядки.

Циклічне об’єднання сонетних вінків у формі вінка вінків, чи так званої 
корони вінків, – досить рідкісне явище в національних літературах, в українській
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представлене публікацією Ю. Назаренка Формула крові (2004), що являє собою 
своєрідне плетиво сонетів з великим і ключовим магістралом та вершальним 
226 сонетом.

Сонетні тексти українських авторів давно отримали широку дослідницьку 
рецепцію як у літературознавчих, так і лінгвістичних колах. Вкажу лише на 
окремі монографічні (дисертаційні) праці, що висвітлюють історію розвитку 
сонетного вірша, його жанрово-строфічну і художньо-образну організацію, 
естетичні засади традиційного і новаторського в поетиці сонета, ‒ йдеться, 
зокрема, про праці В. Чаплі27, О. Мороза28, А. Добрянського29, В. Чобанюка30, 
М. Якубовської31, М. Сіробаби32, О. Шаф33.

Отже, український сонетний вірш, що ґрунтується на засадах класичної 
організації текстової структури, у своєму розвитку, як засвідчують розглядані 
приклади, постійно спрямований на оновлення, на творчі пошуки митців, які, 
не порушуючи тієї „стрункої гармонії, що з думки вироста”, знаходять у ній 
здатність до повсякчасного стимулювання новацій змістових і формальних.
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Особливості фемінізму 
в українській літературі кінця XIX – 
початку XX століття
Features of feminism in Ukrainian literature late XIX – early 
XX century

The article deals with the topic of feminism in Ukr ainian literature in the period of the 
frontier. This is one of the leading themes of Ukrainian literature. For women the XIX 
century was a turning point. At fi rst they man ifested themselves in literary activity, later – 
in the fi elds of science, art, social, economic, political life of society. For the fi rst time in 
U krainian literature Olga Kobylyanska raises the topic of emancipation of women from 
middle social strata. The issue of the women’s movement as a social phenomenon has 
attracted and continues to attract attention of many researchers. In Ukraine, as in other 
European countries, it became widespread in the second half of the XIX century. The ini-
tiators of the women’s movement advocated the need to give women equal rights with 
men in professional, social and political life.

Key words: literature, feminism, Olga Kobylyanska, Lesya Ukrainka, Olena Pchilka, 
Ivan Franko, Natalia Kobrynska, emancipation

У статті йдеться про тему фемінізму в українській літературі у період порубіжжя. 
Це одна з провідних тем української літератури. Спершу вони себе проявили в літера-
турній діяльності, пізніше – у сферах науки, мистецтва, громадського, економічного, 
політичного життя суспільства. Уперше в українській літературі тему емансипації жінки 
з середніх соціальних верств порушує Ольга Кобилянська. Питання жіночого руху як 
суспільного явища привертало і продовжує привертати увагу багатьох дослідників. 
В Україні, так як і в інших країнах Європи, він набув поширення в другій половині 
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XIX століття. Ініціаторки та учасниці жіночих рухів відстоювали необхідність надання 
жінкам рівних із чоловіками прав у професійному, суспільному та політичному житті.

Ключові слова: література, фемінізм, Ольга Кобилянська, Леся Українка, Олена 
Пчілка, Іван Франко, Наталія Кобринська, емансипація

Питання жіночого руху як суспільного явища привертало і продовжує при-
вертати увагу багатьох дослідників. В Україні, так як і в інших країнах Європи, 
він набув поширення в другій половині XIX століття. Ініціаторки та учасниці 
жіночих рухів відстоювали необхідність надання жінкам рівних із чоловіками 
прав у професійному, суспільному та політичному житті. Жінки здебільшого 
об’єднувалися задля спільної просвітницької, літературної, благодійної діяль-
ності. У цих галузях вони могли себе хоч якось реалізувати, заявити про себе 
в суспільстві. Досить часто жіночий рух називають емансипацією або фемініз-
мом, але ці поняття не є тотожними і їх потрібно розмежовувати.

Емансипація є більш широким поняттям. У „Словнику ґендерних термінів” 
подано таке визначення: емансипація (від лат. emancipatio – звільнення сина 
від влади батька) – звільнення від будь-якої залежності, скасування будь-яких 
обмежень, зрівняння в правах. Звідси, емансипація жінок – це надання жінкам 
рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті1.

Якщо емансипація є процесом, що передбачає звільнення від залежності 
і гніту, то фемінізм – це суспільно-політичний рух, метою якого є надання жін-
кам всієї повноти громадянських прав на рівні з чоловіками.

Ми знайшли понад 300 тлумачень терміна „фемінізм”. Ранні феміністки 
не використовували цього слова і називали себе захисницями прав жінок. 
Французький теоретик-соціаліст Шарль Фур’є вперше використав дефініцію 
„фемінізм” у науковому середовищі.

У словнику Меріем Вебстер зафіксовано такі два визначення фемінізму: 
1) теорія політичної, економічної, соціальної рівності статей; 2) організована 
діяльність на захист жіночих прав та інтересів. Мирослава Дядюк у своїй моно-
графії „Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині” пише, що „фемінізм 
(від. лат. femina – жінка) – інтелектуальний та суспільно-політичний рух, що 
виступає за розширення прав і ролі жінок у суспільстві”2.

На думку кандидатки соціологічних наук Тамари Марценюк, „фемінізм – це 
соціальна теорія і критика патріархату як несправедливого суспільного устрою 
та рух, який бореться за подолання гендерної дискримінації та несправедливості. 
Фемінізм – це боротьба за рівні права і можливості жінок і чоловіків. Нічого 
радикального як для XXI століття, типовий ліберальний напрямок думки”3.

1 З. Шевченко, Словник ґендерних термінів, Черкаси 2016, с. 124.
2 І. Ладика, До питання визначення терміна „Фемінізм” [в:] „Соціально-гуманітарний 

вісник”, Вип. 26–27, 2019, с. 61–62.
3 Ibidem, c. 62.
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Феміністична традиція представлена насамперед такими іменами як Наталя 
Кобринська, Ольга Кобилянська, Олена Пчілка, Леся Українка, Іван Франко, 
Михайло Павлик та ін.

С. Павличко у своїй праці „Дискурс модернізму в українській літературі” 
так схарактеризувала вихід на світову арену нової жіночої літератури: „Жінки-
письменниці цього переломного часу не тільки відкинули, зруйнували патріар-
хальні образи імперсональних жінок, які домінували в національній культурі 
ХІХ століття, але й зруйнували міф про жіночу пасивність, слабкість, та про 
одвічну чоловічу активність, поставили під сумнів усе – від існуючих суспіль-
них норм до лінгвістичної традиції”4.

Н. Зборовська зауважила, що фемінізм „руйнував цнотливість, святенни-
цтво і прагнув зазирнути туди, куди боявся дивитися традиційний письмен-
ник-народник”5.

Першою феміністкою в Галичині вважають Наталю Кобринську. Її жит-
тєвою метою стала просвітянська діяльність, організація жінок задля їхнього 
самовдосконалення і підняття свідомості, реалізація ідей фемінізму через літе-
ратуру. Чоловік письменниці, священник Теофіл Кобринський, був однодумцем 
і у всьому її підтримував. Саме він познайомив дружину із працею британського 
філософа Джона Стюарта Мілля „Про неволю жінок”. Н. Кобринська усвідом-
лювала надзвичайно важливе значення художньої літератури, була впевнена, 
що через реалістичні твори жінки краще зрозуміють своє становище в суспіль-
стві. За її ініціативи було створено „Товариство руських жінок”, яке 8 грудня 
1884 року скликало загальні збори у Станіславові. З цього дня починає свій 
відлік часу організований жіночий рух в Україні.

І. Франко підтримував Н. Кобринську в культурно-громадських заходах, 
у справах жіночого руху, у видавництві збірників. На честь створення товари-
ства він написав алегорію „Женщина” з привітанням:

„Хай чоловік її своєю баче,
У всьому рівною собі, і їй
Не молиться, та не клене й не плаче.
Нехай вона по стежці життєвій
Іде з ним спільно, думає і вчиться,
Учасниця всіх трудів, втіх, надій”6.

Учасники товариства виступали з промовами про тодішнє становище жінки 
в Україні та феміністичний рух Європи, популяризували нові ідеї та впливали 

4 С. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999, с. 87.
5 Н. Зборовська, Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української 

літератури, Київ 2006, с. 245.
6 Ю. Михальський, Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. [в:] Вісник Львівського тороговельно-економічного університету, Вип. 14, 2016, с. 31.
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на розвиток „жіночого духу” засобами літератури. На думку Н. Кобринської, 
„література була дієвим засобом впливу на жіночий рух, вірним образом 
ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб і недостатків. Вона 
зазначує фази суспільного розвою, по ній можна судити, що вже здобуте, 
а що здобувається”7.

У своїй творчості і публіцистичних виступах письменниця показала життя 
жінки, позбавленої прав на вищу освіту, громадську і політичну діяльність. 
Н. Кобринська надихала жінок боротися за свої права, зокрема здобувати 
освіту, брати активну участь у розвитку суспільства, задовольняти свої соці-
альні, духовні, політичні і особисті потреби. Вона займалася активною гро-
мадською діяльністю, організовувала збори підписів за право жінок навчатися 
в університетах і гімназіях, підняла питання щодо організації дитячих садків.

Наталя Кобринська разом з Оленою Пчілкою власними зусиллями і кош-
тами видали альманах феміністичного спрямування „Перший вінок” 1887 року. 
Видання збірника стало знаковою подією в історії української культури. Новий 
альманах містив публіцистичні, прозові і поетичні твори сімнадцяти жінок-пись-
менниць: Наталі Кобринської, Олени Пчілки, Ганни Барвінок, Лесі Українки, 
Софії Окуневської, Людмили Старицької-Черняхівської, Дніпрової Чайки, 
Ольги Франко, Анни Павлик, Катерини Павлик-Довбенчук, Уляни Кравченко 
та ін. Слід зазначити, що не всі твори „Першого вінка” мали високу художню 
цінність і феміністичне спрямування, однак його вихід залишив глибокий слід 
в історії розвитку жіночої емансипації.

У збірнику було надруковано програмові публіцистичні статті Наталі 
Кобринської, в яких вона висловила свої погляди на жіночий рух. Спеціально 
для видання Олена Пчілка написала повість „Товаришки”, в якій порушила 
жіноче питання щодо становища жінки в родині та суспільстві. Письменниця 
поєднала тему емансипації жінки з осмисленням ролі інтелігенції в суспіль-
ному житті, паралельно зобразивши двох героїнь – Любу Калиновську та Раїсу 
Братову. Їхній життєвий вибір базується на рівноправності жінки в освіті, науці, 
професійній діяльності8.

За словами С. Павличко, „Наталя Кобринська – письменниця, що на початку 
80-х років XIX століття стояла біля витоків нового стилю, нового способу мис-
лення і нових ідей, а саме ідей фемінізму”9.

Згодом ці ідеї майстерно були розвинуті Ольгою Кобилянською, яка присвя-
тила Кобринській свою першу феміністичну повість „Людина”. Під час засі-
дання „Товариства руських жінок на Буковині” письменниця у своїй промові 

7 І. Лукач, Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобрин-
ської [в:] „Вісник Дніпропетровського університету”, Т. 21, Bип. 23 (3), c. 130.

8 Н. Лисенко-Ковальова, Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени 
Пчілки [в:] „Питання літературознавства”, Вип. 78, 2009, с. 326.

9 С. Павличко, Op. cit., c. 125.
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„Дещо про ідею жіночого руху” висловила погляди на роль жінки в тогочас-
ному суспільстві, подала ідею емансипації з власної точки зору.

Для Лесі Українки жіноча тема в феміністичному прочитанні була „части-
ною загального пориву людини до емансипації, визволення, свободи, і відтак 
центральною лінією її творчості та інтелектуальних пошуків”10. Вона написала 
статтю „Нові перспективи і старі тіні” з підзаголовком „Нова жінка західноєв-
ропейської белетристики”, тим самим започаткувавши феміністичний дискурс 
в літературній критиці. В одному із листів до Ольги Кобилянської письмен-
ниця висловила свою думку щодо ставлення галичан до жінок: „…все вони див-
ляться на нас згори вниз, або знизу вгору, а щоб так просто нарівні – роду! А те, 
що говорять про становище галицьких жінок в товаристві, то це якась неволя, 
і, можливо, я скоріше на каторгу пішла би, а ніж згодилася би на таке життя”11.

Леся Українка систематично займалась самоосвітою і вважала, що жінка 
повинна мати свої права на особисте життя, тіло і гроші. Вона не жила за 
стереотипами суспільства. Певний час Леся Українка перебувала з чоловіком 
Климентієм Квіткою в цивільному шлюбі всупереч тодішнім традиціям, який 
був ще й молодшим від неї на 9 років. Хоч сім’я письменниці і була замож-
ною, вона сама намагалася заробляти гроші і розпоряджатися ними. Ми зна-
ємо Лесю Українку як сильну особистість, такими постають і героїні її творів.

У творчості Лесі Українки чітко простежуються феміністичні мотиви. 
Письменниця змальовує тип абсолютно нової жінки, яка сама творить 
свою долю. Їй вдалося позбавити свою літературну героїню статусу рабині. 
Персонажі Лесі Українки мають власну думку і власне бачення світу. В обра-
зах Касандри („Касандра”), Мавки („Лісова пісня”), Міріам („Одержима”), 
Донни Анни („Камінний господар”), Оксани („Бояриня”) втілено ідею жіночої 
свободи. Таким чином, своїм життєвим прикладом і творчістю Леся Українка 
розвіяла міф про жіночу слабкість і пасивність, заявила про право бути почу-
тою, самостійно обирати свій шлях.

Активною учасницею жіночого руху була і Софія Окуневська, перша жінка-
лікарка в Австро-Угорщині і перша українка, яка здобула університетську 
освіту і стала доктором медицини. Вона наполегливо займалась самоосвітою, 
вільно володіла кількома мовами, грала на роялі і навіть дебютувала в літера-
турі. Її оповідання „Пісок, пісок” і розвідка „Родинна неволя жінок в піснях 
і обрядах весільних” були опубліковані в „Першому вінку”. Софія Окуневська 
захоплювалась ідеями емансипації, активно пропагувала питання рівноправ-
ності жінок у суспільстві.

Розширення освітніх можливостей жіноцтва, що забезпечило б реалізацію 
на професійній ниві, було одним з основних завдань жіночого руху. Причиною 

10 Ibidem, c. 125.
11 Л. Смоляр, Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 

XIX – поч. XX ст. Сторінки історії, Одеса 1998, с. 316.
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виникнення таких жіночих товариств Західної України як „Жіночий кружок” 
(Коломия, 1893); „Жіноче товариство” (Городенці, 1894); „Общество русских жен-
щин” (Буковина, 1894); „Жіночий кружок” (Тернопіль, 1896); „Жіноча читальня” 
(Долина, 1901); „Кружок українських дівчат” (Львів, 1901); „Жіноча громада” 
(Львів, 1908); „Союз Українок” (1917) був незадовільний стан жіночої серед-
ньої та вищої освіти12.

Вищі навчальні заклади були доступними лише для доньок духовенства, 
дворян і чиновників. Представниці середніх верств освіту здобували переважно 
вдома, для селянок вона залишалась практично неможливою.

Жінка тогочасного суспільства цілком залежала від батька, а згодом – чоло-
віка. Круг її інтересів часто обмежувався „теорією” трьох „К” (німецьке Kirche, 
Küche, Kinder – церква, кухня, діти). Тому проблема ранніх, примусових, шлюбів 
тісно поєднувалася із пропагандою жіночої освіти. З цієї точки зору цікавими 
є думки відомої поетеси Марійки Підгірянки: „Як я здала матуру (випускний 
іспит), втішилася, що буду учителькою, що буду самостійно жити, працювати 
для народу. Найбільше тішило мене, що не мушу чекати чоловіка. Свобідно 
можу вибрати собі по своїй душі друга, а не мушу брати, що трафиться”13. 
Прагнення жінки до освіти українські письменники і письменниці розглядали 
як основну засаду емансипації особистості.

Важливу роль у формулюванні й розкритті ідей емансипації в громад-
ському русі та літературі відігравали Іван Франко, Михайло Павлик, Іван 
Нечуй-Левицький, Панас Мирний та інші представники так званого чоловічого 
письменства, яке хоч і має певні відмінності з жіночою літературою, проте їх 
об’єднує тодішня літературна епоха, спільні рамки стильових тенденцій.

Тема жіночої свободи, вільної любові віддзеркалилась у творчості І. Франка 
в образі Анни („Украдене щастя”), М. Павлика („Ребенщукова Тетяна”), І. Нечуя-
Левицького в образі Надії Мурашкової („Над Чорним морем”), Панаса Мирного 
(„Бурлачка”, „Повія”, „Лихий попутав”). Головні героїні творів, які відрізняються 
емоційно-почуттєвими станами, внутрішнім світом і особистими долями, поєд-
нані ідеєю індивідуальної свободи життя, високим рівнем життєвої активності, 
яка проявляється на шляху боротьби проти філістерства і пристосуванства14.

І. Франко став редактором першого жіночого альманаху, анонсував і рецен-
зував „Перший вінок” в численних публікаціях, розробляв теоретичні засади 
фемінізму в низці літературознавчих статей, реалізовував у практичній діяль-
ності. У працях „Українська альманахова література”, „Альманах чи газета?”, 

12 О. Ковальчук, Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі 
жіночих товариств (друга половина 19-го – початок 20-го століття) [в:] „Людинознавчі 
студії. Педагогіка”, Вип. 5, 2017, с. 66.

13 О. Дрогобицька, Як 100 років тому жінки у Галичині за себе боролися, https://report.if.ua/
istoriya/yak-100-rokiv-tomu-zhinky-u-galychyni-za-sebe-borolysya-foto/, [21.01.2022].

14 Б. Гончаренко, Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої 
половини ХІХ ст. [в:] Київські полоністичні студії, Т. 22, 2013, с. 252.
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„З останніх десятиліть ХІХ віку”, „Нарис українсько-руської літератури до 
1890 року” він висловив свою позицію щодо жіночого руху в Галичині.

У першій статті письменник розглядав українську пресу на літературну 
тематику. Пожвавлення альманахової літератури в Галичині він пояснював 
австрійським законом про пресу, згідно з якого періодичні видання підлягали 
обов’язковій цензурі, а неперіодичні книги – ні. „Дуже втішне явище є зростання 
свідомості наших жінок, які тепер приступили до видання „Жіночого альма-
наху”, який можна сподіватися, буде редагуватися в дусі тих ідей, що прого-
лошені в моїй промові”15. У статті „Альманах чи газета?” він обґрунтував 
свою думку щодо жіночих видань, навів аргументи на захист повновартісного 
жіночого часопису. І. Франко вважав, що жіноча газета, навіть якщо вона вихо-
дитиме щомісяця 1 аркушем, буде більш корисною з практичної точки зору, 
ніж неперіодичний збірник.

Тему емансипації І. Франко порушував не лише в літературно-критичних 
та публіцистичних працях, а й розкривав у художніх творах. Емансипаційні 
мотиви наявні в численних повістях та оповіданнях письменника („Перехресні 
стежки”, „Для домашнього огнища”, „Сойчине крило”, „Маніпулянтка”). Таким 
чином, ідеї, висловлені в теоретичних працях, знаходять своє логічне продов-
ження у художніх творах літературного критика і письменника.

Письменник цікавився жіночим рухом, не залишався осторонь, проте ста-
вився до нього неоднозначно. З одного боку, він підтримував емансипаційний 
рух, був теоретиком і практиком, а з іншого – не поділяв окремих положень 
і ставився критично.

Жіноча преса активно розвивалася на західноукраїнських землях. Створювалося 
чимало товариств та гуртків, видавались альманахи. За словами дослідника 
Степана Костя, перші видання для жінок з’явилися раніше, ніж почався сам 
жіночий рух. У 1853 р. С. Шехович почав видавати журнал „Лада”, а у 1868–
1870 рр. – журнал „Русалка”. Н. Кобринська зі сторонньою допомогою орга-
нізувала видавництво „Жіноча бібліотека” і видала перший випуск жіночого 
альманаху „Наша доля” у 1893 р. У ньому містилися матеріали про дитячі 
садки, стаття про досягнення жінок у Російській імперії (дещо перебільшені), 
оповідання Ганни Барвінок „Правнучка Баби Борця”. Пізніше з’явилося ще два 
випуски „Жіночої долі”, в яких Кобринська висловила свою думку щодо соці-
алізму і жіночого питання. Гурток українок у Львові у березні 1908 р. почав 
видавати журнал „Мета”. Згуртування галицького жіноцтва та встановлення 
кращого контакту із жінками Наддніпрянщини стало їхньою ціллю. В журналі 
друкувалися статті про англійських і турецьких жінок, висвітлювалися погляди 
на жіноче питання Клари Цеткін, містилися тут і рецензія на працю Томаша 
Масарика „Становище жінки в родині та в громадському житті”, коротка стаття 

15 М. Павлюх, Іван Франко і жіночий рух Галичини [в:] „Українське літературознавство”, 
Вип. 72, 2010, с. 9–10.
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Івана Крип’якевича про роль жінок в українській історії16. Видання для жінок 
значно розширювали їхній світогляд і спонукали до роздумів над життям, рішу-
чих дій щодо покращення їхнього становища у суспільстві.

Хоч емансипація не вирішувала проблему жінок у суспільстві, однак ста-
вить на перший план індивідуальний вибір особистості. Власне сама людина 
обирає, яку їй зайняти життєву позицію, як себе реалізувати в професійній чи 
суспільно-корисній діяльності, і чи взагалі вона має в цьому потребу.

Слід зазначити, що український жіночий рух був складовою частиною 
загальноєвропейського. Жінки об’єднувалися, писали і говорили про свої права 
та можливості в кожній європейській країні. Фемінізм не був запозиченим, він 
мав своє коріння, своїх засновниць і лідерів думок в Україні.
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W artykule przeanalizowano wydanie Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy 
oraz państw obszaru poradzieckiego, edited by M. Zambrzycka tak pod kątem zawartych 
tak treści teoretycznych, jak i egzemplifi kacji konkretnych zjawisk na przykładach zaczerp-
niętych przede wszystkim literatury i kultury ukraińskiej z jednym wyjątkiem pochodzącym 
z literatury rosyjskiej.

Słowa kluczowe: choroba, diskurs, literatura ukraińska i rosyjska

Analiza narracji maladycznych stała się w ostatnich latach ważnym aspektem 
badań literaturoznawczych. Literaturoznawcy dołączyli bowiem do przedstawicieli 
innych dyscyplin i rozpatrują rozmaite jej funkcje przede wszystkim terapeutyczną, 
która pomaga w uporządkowaniu emocji, opanowaniu niepokoju i próbach uporządko-
wania powstałego chaosu. Jak zauważył Mateusz Szubert „Ta niekończąca się walka 
człowieka z mikrobami […] wydawać by się mogła naturalnym etapem (w) rozwoju 
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nauki, oczywistym dążeniem do eliminacji cierpienia fi zycznego w życiu człowieka. 
Dążenie to zdradza jednak daleko idący i wciąż narastający stan nieprzygotowania 
na to, co nieuchronne”1. Badania dowodzą, że w poświęconych tematyce choroby 
tekstach literackich przestrzeń somatyczna łączona jest z duchową. Spełniają one 
ważną rolę kulturową bowiem niejednokrotnie służą oswajaniu z sytuacją osób towa-
rzyszących choremu a także szerszych grup społecznych. Podejmują próbę poko-
nania rozmaitych tabu i uprzedzeń, często pokazując perspektywę samego chorego.

Tom Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru pora-
dzieckiego stanowi interesujący wkład w badania ukraińskiej literatury, w której temat 
ten jest relatywnie nowy. Jak napisała redaktorka, „Obszar geografi czny, będący 
obiektem zainteresowań badaczy, których teksty proponujemy Czytelnikowi, to prze-
strzeń wciąż zmagająca się z doświadczeniem totalitaryzmu, co stanowi niewątpliwie 
istotny kontekst dla badań nad zagadnieniem choroby. Można nawet powiedzieć, że 
ów posttotalitarny syndrom sam w sobie jest rodzajem dysfunkcji, a próby jej „ule-
czenia” można zaobserwować na różnych poziomach współczesnego życia społecz-
nego politycznego i kulturalnego”2 Na złożoność problematyki zwraca już uwagę 
zaprojektowana przez Annę Makać okładka, która odwołuje się do dążenia pisarzy 
do utrwalenia zjawisk ulotnych, którymi są doświadczenia choroby.

Zawarte w tomie teksty sięgają po metodologię szeregu innych dyscyplin nie 
tylko literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ale i medycyny narracyjnej, psycho-
logii, socjologii, fi lozofi i i in. Jak podkreśla Iwona Boruszkowska: „W dyskursie 
maladycznym najbardziej interesujące są koncepcje, które integrują fi zjologiczne 
aspekty choroby z tymi społecznymi czy kulturowymi i w których zwraca się uwagę 
na narracje chorobowe, będące poniekąd odbiciem dyskursywnego porządku, gdzie 
„medycynę” postrzega się jako jedną z praktyk kulturowych czy społecznych.”3 
Artykuł badaczki z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego stał się swoistym przewodnikiem po tomie. Teoretyczny wykład badań 
literatury maladycznej znajduje bowiem swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdzia-
łach tomu, w których autorzy analizują wybrane przez siebie teksty. Boruszkowska 
przywołuje dwa ważne dla polskiego literaturoznawstwa teksty: W niewoli ciała. 
Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje Małgorzaty Okupnik (2018) oraz 
Choroba jako literatura. Studia maladyczne Moniki Ładoń (2019). Zwraca uwagę 
na dyskusję, którą podjęły one wobec opozycji zdrowie-choroba i wynikające z niej 
konsekwencje. Przywołując zaś prace Szuberta zwraca uwagę, że „przypisuje [on] 
dyskursowi rolę porządkującą względem wypowiedzi o chorobie, traktuje go jako 
„sumę kontekstów społecznych i znaczeń budowanych wokół pojęcia choroby”, 

1 M. Szubert, Dyskurs maladyczny – perspektywy badawcze [w:] Fragmenty dyskursu maladycz-
nego, red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata, Monika Ładoń, Gdańsk 2019, s. 18.

2 M. Zambrzycka, Wstęp [w:] Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw 
obszaru poradzieckiego, pod red. M. Zambrzyckiej, Warszawa 2021, s. 8.

3 I. Boruszkowska, Choroba – defekt – literatura: perspektywy badania narracji chorobowych 
[w:] Motyw choroby…, op. Cit., s. 12.
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„doskonały rejestr emocji, wrażeń, nastrojów, lęków i obaw związanych z chorobą 
i jej doświadczeniem”4.

Badaczka zwraca uwagę na perspektywę, jaką otwiera przed literaturą taktowanie 
pacjenta jak narratora. Interesującą ze względu na autorefl eksję w sytuacji granicznej, 
ujawniającą jego wartości i postawy. Zarówno perspektywę chorego, jak i świadka 
choroby wpisuje się ona w teksty doświadczenia autobiografi cznego. „W tym kon-
tekście można rozumieć patografi ę jako foucaultowską „technikę siebie”, wyraz tro-
ski o własne ja, gdzie „doświadczenie siebie (…) wzmacniano i poszerzano z racji 
(…) aktu pisania”5 – zauważa Boruszkowska. Zwraca także uwagę na wyodrębnione 
przez Arthura Franka narracje restytucji, chaosu i poszukiwania. Przywołuje podej-
ście Anne Hunsaker Hawkins, która podkreślała paralele pomiędzy opowieściami 
chorobowymi a przygodowymi. Odnosi się do narracji świadectwa i interwencji. 
W rozdziale została bardzo kompetentnie omówiona dyskusja wokół dyskursów 
maladycznych, a autorka zwróciła uwagę na różne jej aspekty. 

W kolejnej części tomu podjęto różne aspekty tematu na wybranych przez 
badaczy przykładach. Rozdział autorstwa Oksany Wysznewskiej z Wołyńskiego 
Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki Християнський контекст мотиву 
сліпоти-прозріння в „Повісті минулих літ” і „Kronice polskiej” Ґалла Аноніма 
zwraca uwagę na realizację tematu choroby w literaturze najstarszej. Autorka bada 
symboliczno-alegoryczne opisy scen cudownego uzdrowienia władców Mieszka 
i Wołodymyra i analizuje w jaki sposób choroba może nabrać wymiaru symbolicz-
nego oraz politycznego.

Marta Kaczmarczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
pochyliła się nad reprezentacjami doświadczenia choroby w twórczości Łesi Ukrainki. 
Przeanalizowała jej egoteksty pod kątem przepracowywania przez pisarkę traumy 
choroby. Badaczka zwraca uwagę na fakt wyłączenia w czasach radzieckich ze spu-
ścizny Łesi Ukrainki fragmentów listów poświęconych chorobie, aby nie osłabiać 
wizerunku poetki- rewolucjonistki. Kaczmarczyk analizuje przestrzenie tranzytowe 
szpitali, sanatoriów, uzdrowisk itp.

Kolejny rozdział poświęcony jest twórczości Tani Malarczuk. Paulina Olechowska 
z Uniwersytetu Warszawskiego analizuje traumy związane z trudną historią oraz 
niszczącymi normami społecznymi. Na postawie opowiadania Bies głodu badaczka 
pokazuje dziedziczenie traumy z pokolenia na pokolenie. Jej skutki dotykają nie 
tylko sfery psychicznej ale i cielesnej, objawiając się w bólach różnych organów 
i bulimii. Posttraumatyczna narracja ukazuje choroby ukraińskiego społeczeń-
stwa oraz zależność młodszych od trudnych doświadczeń ich przodków. „Bies 
głodu nie jest bowiem opowieścią o przeżytej traumie, ale opowieścią o przeży-
wanej traumie. Stan chorobowy trwa: cierpi ciało głodne miłości do siebie, uczu-
cie pustki i lęku są bowiem dla niego realne, i cierpi dusza, bo naturalny rozwój 

4 Ibidem, s. 12.
5 Ibidem, s. 18. 
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osobowości bohaterki został zatrzymany, zainfekowany, zarażony traumą babci”6 – 
pisze P. Olechowska.

W rozdziale Opowiadać i działać. O społecznym aspekcie narracji chorobowych 
na przykładzie ukraińskiej literatury popularnej Marta Zambrzycka nie tylko ana-
lizuje teksty literackie ale także publiczną, również medialną działalność ich auto-
rów. Podstawę badań stanowią trzy książki: Marka Liwina Рікі і дороги, Switłany 
Talan Коли ти поруч oraz Janiny Sokołowej Я. Ніна. M. Zambrzycka analizuje 
narracje tożsamościowo-somatyczne oraz ich wymiar terapeutyczny. Przygląda się 
narracjom uwrażliwiającym, opisującym osobiste doświadczenie choroby, słuchania 
i wspierania osób je doświadczających.

Feliks Sztejnbuk z kolei przeanalizował Хворобливий сон Іванди у повісті Олеся 
Ульяненка „Сєдой”. Badacz skoncentrował się na analizie cielesno-mimetycznej. 
Przeanalizował dyskurs choroby w połączeniu z narracją oniryczną, stan zawiesze-
nia pomiędzy śmiercią a życiem i unoszące się nad tym próby tworzenia marzeń. 
W dalszej części tomu Halyna Żukowska z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. Tarasa Szewczenki podjęła się analizy twórczości Oksany Zabużko. W roz-
dziale Семантичне поле мотиву відьомства в сучасній українській літературі 
(на матеріалі Казки про калинову сопілку Оксани Забужко) przeanalizowała 
wizerunek wiedźmy we współczesnym postmodernistycznym feminizmie. „Czary 
reprezentują stan wewnętrzny kobiety w społeczeństwie patriarchalnym, jej oso-
bliwość sposób obrony i protestu.” – stwierdza badaczka. Analizuje wykorzystanie 
przez badaczkę motywów biblijnych, obrazów zaczerpniętych z ukraińskiego folk-
loru i symboli obecnych w kulturze ludowej. Nieco dyskusyjne jednak może być 
połączeniem tych, skądinąd ciekawych badań z dyskursem maladycznym.

Interesujące są także teksty poświęcone ukraińskiej sztuce w kontekście choroby 
autorstwa Zinaidy Kosytskiej z Ukraińskiej Akademii Nauk Мистецтво витинання 
як творчість і як арт-терапія (на матеріалах України середини XX – початку 
XXI століть) oraz Michała Szymko z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Motyw choroby w ukraińskiej sztuce kobiecej. W pierwszym z tekstów na wybranych 
przykładach, począwszy od Henri Matissa poprzez Mychajła Kuzemskiego, Olhu 
Szykarenko, Tetianu Rudyki Viktorię Nesterovą analizuje terapeutyczną rolę procesu 
tworzenia artystycznej wycinanki. Pokazuje jej możliwości również na przykładzie 
uczniów z miasta Czasiw Jar z obwodu Donieckiego. Michał Szymko zaś opisuje 
przykłady ukraińskich artystek (Marii Pryjmaczenko, Żanny Kadyrowej, Anastasiji 
Nekipyly), których cierpienie przerodziło się w konkretne wytwory sztuki.

Tom zamyka rozdział autorstwa Moniki Zielińskiej-Dziubińskiej Motyw choroby 
w powieści Jeleny Czyżowej „Czas kobiet”. Badaczka przeanalizowała jak temat 
ten realizuje współczesna kobieca proza rosyjska. Zwróciła uwagę na jej aspekt 
społeczny i polityczny.

6 P. Olechowska, Chora dusza – chore ciało. Studium przypadku (Tania Malarczuk Bies głodu) 
[w:] Motyw choroby…, op. Cit., s. 56.
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Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradziec-
kiego podejmuje tematy ważne i aktualne, od lat obecne w badaniach literatury 
światowej. Jak w nim czytamy: „Refl eksja nad chorobą: pisanie i czytanie o tym 
doświadczeniu, nowe podejścia teoretyczne, praktyki badawcze, inspirujące kon-
ceptualizacje, pełne empatii poczynania na polu medycyny narracyjnej, ale przede 
wszystkim wszelkie autobiografi czne próby oddania pola językowi choroby, języ-
kowi w rozkładzie, którego rolą jest przywrócenie porządku i wykreowanie nowej 
normalności, tworzą krąg wielkiej wspólnoty: krąg „zranionych opowiadaczy””7 Jest 
to jedna z tych książek, która otwiera nowe perspektywy, ukazuje procesy obecne 
w literaturze ukraińskiej na tle zjawisk światowych i inspiruje do dalszych badań.
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Дитинство ХХ–ХХІ ст. у світлі 
літературних образів та інтерпретацій
Childhood of the 20th–21st centuries in the light of literary 
images and interpretations

The review is dev oted to the analysis of the monograph „Літературний образ дитинства 
в часи кризи ХХ–ХХІ ст.”, edyted by K. Jakubowska-Krawczyk, Warsaw 2021.

Рецензія на колективну монографію „Літературний образ дитинства в часи кризи 
ХХ–ХХІ ст.” (наукова редакція Катажини Якубовської-Кравчик). Варшава, 2021.

Найбільша криза ХХ–ХХІ століття – війна… цинічне вбивство мирного 
населення, дітей, руйнування міст і сіл… Сьогодні в Україні – десятий день 
війни, яку розпочали росіяни… Цинічно називаючи це військовою операцією, 
вони намагаються знищити будь-які демократичні цінності й прагнення суве-
ренної держави бути незалежною, скорити вільний народ і повернути його під 
владу імперії, у радянський совок, тюрму народів… Під гаслами денаціона-
лізації і демілітаризації держава-агресор вторглася в іншу незалежну країну 
й демонструє власний фашизм і націоналізм…

Українські діти зараз не мають мирного неба над головою, натомість – 
підвали, бомбосховища, зруйновані домівки, переселення і втеча… обстріли 
й бомбардування, сирени тривоги й постійний страх… Поранені й загиблі 
діти, їхні батьки й родичі… Такі жахіття складно пережити, адже маємо еру 
передових цифрових технологій… Еру, в якій би не мало бути танків і градів, 
насильства і смертей… Зараз ми можемо тільки уявити, яким буде літератур-
ний образ українського дитинства 2022 року, спаленого війною і скаліченого 
фізичними й психологічними травмами; якою буде література для дітей і про 
дітей; які образи, мову й наратив використають письменники, щоб передати 
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біль, дитячі емоції й трагедії. Але з упевненістю можна стверджувати, що 
для українських письменників і читачів кількох поколінь війна ніколи не буде 
абстрактним поняттям, адже „культурне прочитання Війни має вимір конкрет-
ного вкорінення в реальність”1.

Ця рецензія на колективну монографію „Літературний образ дитинства 
в часи кризи ХХ–ХХІ ст.” (наукова редакція Катажини Якубовської-Кравчик) 
мала зовсім інший початок, написаний у довоєнний час, але події 24 лютого 
2022 року назавжди змінили Україну. Розпочався період найбільшої й найтра-
гічнішої кризи з часів Другої світової війни.

Література завжди була дзеркалом життя. Письменники осмислювали й худож-
ньо відтворювали суспільні події, явища, образи людей, використовуючи різні 
методи й способи, синтезуючи реальні та вигадані площини. Дослідниця дитячої 
літератури Рудін Сімс Бішоп (Rudine Sims Bishop) зауважує: „Одна з причин 
існування літератури полягає в тому, щоб трансформувати людський досвід 
і відображати його нам, щоб ми могли краще його зрозуміти”2. Українські 
й польські літературознавці засвідчують це в запропонованих у монографії роз-
ділах-студіях, інтерпретаціях відомих творів класиків і сучасних письменників.

Усі дослідження об’єднує образ дитини й дитинства, складного, травма-
тичного, у тому числі й такого, яке припало на часи Другої світової війни, 
Голокосту, комуністичного режиму та війни на сході України (2014 – 2022). 
У полі зору науковців – твори Михайла Коцюбинського, Модеста Левицького, 
Григора Тютюнника, Євгена Гуцала, Миколи Вінграновського, Володимира 
Куліша, Івана Сенченка, Юрія Винничука, Софії Андухович, Олега Сенцова, 
Джона Бойна, Сари Нович та інших.

З кінця ХІХ століття образ дитини в українській літературі не тільки утвер-
джується і стає самодостатнім, а й постає у різних ракурсах, розгортається 
в уявно-казковому й реалістичному (психологічному й соціально-побутовому) 
художніх аспектах. Ярослав Поліщук слушно пов’язує цю тенденцію з „еманси-
пацією окремих суспільних груп”, „утвердженням моральних засад мистецтва”, 
„модернізацією художньої форми”3 і звертає увагу на зображення дитинства 
у слов’янських літературах ХІХ ст. як стану колоніальної залежності.

Аналізуючи образ дитини в оповіданнях Михайла Коцюбинського Харитя, 
Ялинка, Маленький грішник, науковець вдається до висвітлення ширшого контек-

1 К. Якубовська-Кравчик Катажина, С. Романюк, Універсалізм воєнної тематики? Проблеми 
перекладу ілюстрованої книжки (на прикладі проекту творчої майстерні „Аґрафка” „Війна, 
що змінила Рондо”) [в:] „Мова: класичне–модерне–постмодерне”, Вип. 5, 2019, с. 89.

2 R. S. Bishop, Windows and Mirrors: Children’s Books and Parallel Cultures [in:] Celebrating Liter-
acy. Proceedings of the Annual Reading Conference at California State University (14th, San Bernadino, 
California, March 5, 1990), p. 3–2, https://fi les.eric.ed.gov/fulltext/ED337744.pdf#page=11, [5.03.2022].

3 Я. Поліщук, Дитина й афекти в ранніх оповіданнях Михайла Коцюбинського [в:] Літе-
ратурний образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст., наук. ред. К. Якубовська-Кравчик, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2021, с. 12.
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сту, зокрема співпраці письменника з дитячим журналом Дзвінок (1890–1914), 
особливостей еволюції його стилю. Ґрунтовніше розглядає два аспекти обра-
ної теми – Емоційний образ дитинства та Деталь. Дійсно, зосередженість на 
художніх деталях та психологізм у зображенні персонажів – знакові риси письма 
Михайла Коцюбинського, які проявляються й в ранніх оповіданнях про і для дітей. 
Вмотивованими є міркування Ярослава Поліщука про лаконізм мови й специфіку 
вираження почуттів та емоцій персонажа, портретні художні деталі, „психоло-
гізований пейзаж”, динамізм діалогів, що „добре відображає активність дії”4.

Слушним є узагальнення, що „у всіх трьох оповіданнях діти зображені 
у кризових життєвих ситуаціях, а їхні постаті міцно інтегровані у світ дорос-
лих. Таке дитинство опосередкованим чином відбиває стан колоніальної залеж-
ності та підпорядкованості”5.

Світ дитини, а разом з тим проблема індивідуальної та національної іден-
тичності – предмет наукових інтересів Ольги Яблонської, дослідниці твор-
чості Модеста Левицького. Інтерпретація твору Казенні діти цікава аналізом 
художніх деталей та імпліцитних смислів, акцентами на автобіографізмові. 
Літературознавиця аргументовано й послідовно доводить, що „цією історією 
автор підкреслює, що голос крові, чуття роду / народу є вищими за соціаль-
но-політичні обставини”6.

Тлом зображення дітей Модест Левицький обирає суспільні явища й події 
того часу, життєві обставини які визначають їхнє дитинство, впливають на 
формування індивідуальної ідентичності. На прикладі оповідань письменника 
Ольга Яблонська ілюструє, яким чином через поетику твору, художні засоби 
розкрито проблематику й вибудовано дискурс дитинства, висвітлено внутріш-
ній світ дитини, часто конфліктний чи динамічний.

Іншими є образи дітей-героїв в українській дитячій прозі 1930-х років. Як 
зауважує Ольга Харлан, спираючись на дослідження Сергія Іванюка, письмен-
ники, свідомо виконуючи соціальне замовлення, формували героя, який мав 
бути зразком для наслідування. Це явище дослідниця називає антропологічним 
експериментом радянської держави щодо створення „нової людини”7 – homo 
soveticus, гвинтика гігантської державної машини, частинки загальної маси, 
людини-виконавця. Літературний образ радянського дитинства тісно пов’яза-
ний з ідеологічними нашаруваннями, розгортанням трьох основних тематичних 

4 Ibidem, с. 19.
5 Ibidem, с. 20.
6 О. Яблонська, Світ дитини у творчості Модеста Левицького: проблема індивідуальної та 

національної ідентичності [в:] Літературний образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст., наук. 
ред. К. Якубовська-Кравчик, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2021, с. 28.

7 О. Харлан, Виховання „нової людини”: українська дитяча проза 1930-х років як відобра-
ження радянського антропологічного експерименту [в:] Літературний образ дитинства в часи 
кризи ХХ–ХХІ ст., наук. ред. К. Якубовська-Кравчик, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 
Warszawa 2021, с. 35.
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напрямків: „перший із них торкається феномену зміни та формування поглядів на 
розвиток суспільства в революційну епоху”; другий – „життя дитячих будинків 
і комун для колишніх безпритульних”; третій – тема шкільного життя. Сьогодні 
як ніколи важливо, як зазначає Ярослав Поліщук, „радикально переглянути радян-
ський канон літератури для дітей та юнацтва і провести його реконструкцію”8.

Дуже влучно, аналізуючи трилогію Юрія Смолича (Дитинство, Наші тайни, 
Вісімнадцятилітні), Ольга Харлан увиразнює мотиви вибору, який здійсню-
ють герої (у минулому друзі й однодумці, а пізніше представники різних соці-
альних таборів). Міркування щодо рецептивної поетики твору Юрія Смолича 
актуальне у контексті аналізу багатьох творів радянської соцреалістичної дитя-
чої літератури: „Людина нової епохи, підказує автор читачеві, твориться через 
кров і смерть, жертви й страждання, а тому в дитини повинно було формува-
тися почуття вдячності загиблим героям, провини перед ними й нестерпного 
бажання повторити їх подвиги, доказати свою вірність ідеям „нового життя” ”9. 
Доречними є зауваги щодо альтернативних тенденцій літературного осмислення 
проблеми вибору юної особистості у творах Ірини Вільде й Уласа Самчука, 
написаних за межею СРСР.

Літературний образ дитинства письменники створюють за допомогою різ-
них інструментів поетики. Одним із них є автобіографізм. У цьому переконує 
Оксана Пашко, яка реконструює світ дитинства Володимира Куліша, сина укра-
їнського письменника Миколи Куліша, на основі аналізу його спогадів Слово 
про будинок „Слово” та повісті Пацани. Повість про безпритульних. Особливо 
виразна інтерпретація локусів, серед яких центральним є будинок – простір 
дому, родинної пам’яті, а також як химерний образ „своєрідного замку, звідки 
починають зникати люди”. Детально проінтерпретовано топоси Одеси й інших 
міст України, згадано й Соловки.

Дослідження Оксани Пашко підтверджує, що для літератури 1930–1960-х 
років був характерний показ дитинства щасливого й нещасливого. Маркерами 
першого є безтурботне життя з родиною, спільні заняття спортом. Іншим є дитин-
ство синів і дочок ворогів народу. Порівнюючи твори Володимира Куліша та 
Івана Микитенка про безпритульних дітей, літературознавиця робить акцент 
на специфіці розгортання однієї й тієї ж теми у дусі ідеологічної течії соцре-
алізму та в опозиції до неї.

Цікавий ракурс прочитання художніх творів, аналізу літературного образу 
дитинства забезпечують постколоніальні практики. Незаперечними є ефектив-
ність та доречність використання цього критичного підходу для аналізу постра-
дянських суспільно-культурних ситуацій. Галина Корбич зосереджує увагу на 
кореляції понять антиколоніальний / постколоніальний і дуже влучно констатує,

8 Т. Kachak, Dytynstvo v chasy kryzy XX–XXI st. u literaturi ta kulʹturi Tsentralʹnoyi ta Skhidnoyi 
Yevropy [w:] „Studia Polsko-Ukraińskie”, nr 8, 2021, s. 280.

9 О. Харлан, Op. cit., с. 36.
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що постколоніальні підходи дають можливість пояснити антитоталітарні явища 
і „подивитись усередину самої тоталітарної епохи, виявити її колоніальні про-
явлення”10. Дійсно, „колоніальні практики минулого безслідно не зникли, на 
них побудована уся нова література і вони ж становлять платформу, на якій 
можна аналізувати персональну і колективну пам’ять, досліджувати природу 
підкорення і спротиву владі, формування національних ідентичностей, не зара-
жених колоніальними бацилами тощо”11. Дослідниця, апелюючи до праць Марка 
Павлишина, Тамари Гундорової, Миколи Рябчука, не оминає увагою проблему 
тотожності російської та радянської колонізації сусідніх народів. Війна Росії 
та її вторгнення в Україну сьогодні є ще одним підтвердженням колоніаль-
ного характеру Російської імперії. Цей факт одним із перших обґрунтував Іван 
Франко, про що згадує у своєму дослідженні Галина Корбич.

Предметом студій Галини Корбич є проблема воєнного дитинства у прозі 
Григора Тютюнника. Багато науковців досліджували автобіографізм образів 
головних героїв повістей Облога, Климко, Вогник далеко в степу, писали про 
показ дітей війни, але мало хто зумів побачити трактування радянського укра-
їнського села як травматичного місця, „як радянського внутрішньо-колоніаль-
ного світу”12. Імпонує твердження дослідниці про те, що налаштованість проти 
тоталітарної дійсності у Григора Тютюнника „вписана в саму оповідь, наявна 
в контекстах й структурі текстів, головне ж – показ правди життя відслонює 
сутність колонізації та обертається засудженням її проявів”13. З постколоні-
альних позицій описує письменник і війну, і образи хлопців-героїв, художньо 
оформлює картину минулого, яка зринає у травмованій в дитинстві пам’яті. 
Дослідниця скрупульозно аналізує оповідання В сутінки й показує, як герої 
Тютюнника переживають колоніальну травму, зумовлену не тільки реаліями 
війни, а й жорстоким тоталітарним режимом.

Обмірковування проблеми конструювання пам’яті про Другу світову війну 
в українській літературі для і про дітей продовжує студія Віталіни Кизилової. 
Ключові аспекти її дослідження – антимілітарні художні практики, притаманні 
творам Володимира Дрозда, Григора Тютюнника, Миколи Вінграновського, 
Євгена Гуцала. Як й інші науковці, авторка фіксує контрастність розгортання 
теми воєнного дитинства у творах згаданих письменників-шістдесятників й тих, 
що виконували соцзамовлення (Юрія Яновського, Юрія Збанацького).

Втрачене, воєнне дитинство судилося не тільки дітям ХХ століття, а й сучас-
ним українським дітям. Про це – роман Сергія Жадана Інтернат, аналітичне 
осмислення якого пропонують Уляна Федорів та Ольга Новик.

10 Г. Корбич, Воєнне дитинство у прозі Григора Тютюнника в контексті постколоніальних 
практик [в:] Літературний образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст., наук. ред. К. Якубов-
ська-Кравчик, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2021, с. 60.

11 Ibidem.
12 Ibidem, с. 63.
13 Ibidem.
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Уляна Федорів осмислює образ дитини і мотив втраченого дитинства, інтер-
претуючи роман крізь призму студій травми. Її дослідження структурують: 
1) міркування про інтернат як метафору травми, розгляд проблеми травма-
тичного досвіду символічного сирітства, мотивів безбатьківства та бездомів’я; 
2) оцінка впливу тоталітарного, радянського минулого на поведінку героя та 
пошуки власної ідентичності; 3) аналіз травматичного досвіду сучасної дитини, 
яка переживає жахіття російсько-української війни.

Ольга Новик обирає компаративний аналіз, порівнюючи твір Сергія Жадана 
із твором Маркуса Зузака Крадійка книжок, і зосереджується на проблемі 
літературного показу раптового дорослішання дітей у часи війни, сирітства, 
голоду, виживання.

Аналізуючи колективну монографію, зауважуємо, що предметом зацікавлення 
дослідників часто стає психологія юної особистості у кризовий час, внутрішній 
світ дитини, її переживання й емоції, передані письменниками за допомогою 
арсеналу засобів поетики. Світлана Ковпік дослідницький потенціал зосереджує 
на розкритті специфіки літературного моделювання світу дитини й дитячої сві-
домості в умовах Голокосту через показ механізмів дитячого світосприйняття 
у романі Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжамі. Порівнюючи юних пер-
сонажів Бруно і Шмуля, авторка доводить, що на характер поведінки, дитяче 
світовідчуття і світосприймання впливають принципи виховання, в якому фор-
мується життєвий досвід дитини, умови й життєві обставини. Аналізом твору 
підтверджує той факт, що діти залишаються дітьми і під час війни, а ірландський 
письменник зумів показати, якою щирою може бути дружба дітей, представни-
ків націй, котрі перебувають у ворожих відносинах, і наскільки діти залежать 
від жорстокого світу дорослих.

Голокост, як і війна, назавжди залишає травматичний слід у свідомості людей, 
індивідуальній та колективній пам’яті націй. У центрі наукової розвідки Марти 
Качмарчик аналіз літературного конструювання дитинства в умовах війни, оку-
пації та Голокосту на тлі життя міста-палімпсеста Львова, розгорнутого Юрієм 
Винничуком у романі Танго смерті. Подібно до попереднього дослідження, 
авторка зосереджує увагу на стосунках дітей-однолітків, які є представниками 
різних національностей. Виправдано дослідниця піддає сумніву таку дружбу, 
адже на той час в реальному житті вона була малоймовірною, наводить інші 
факти, що підтверджують це припущення. Саме тому Марта Качмарчик ствер-
джує, що Юрій Винничук звертається до концепції ідеального дитинства і про-
понує читачам „ностальгічну історію, яка вписується в топос втраченого раю” 
(„nostalgiczną opowieść wpisującą się w topos raju utraconego”)14. Хлопці ростуть 

14 M. Kaczmarczyk, Obraz dziecka i dzieciństwa w obliczu wojny i zagłady na podstawie 
powieści Jurija Wynnyczuka „Tango Śmierci” [в:] Літературний образ дитинства в часи кризи 
ХХ–ХХІ ст., наук. ред. К. Якубовська-Кравчик, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 
Warszawa 2021, с. 107.
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без батьків. Їх розстріляли. Дітям складно усвідомити таку жертовність, адже 
всі загинули за волю України, хоч належали до різних націй. Однак, незважа-
ючи на ці обставини, дитинство може бути щасливим. Дитячі ігри, взаємопід-
тримка, спільні святкування роблять його саме таким. Дослідниця дуже уважно 
інтерпретує розгортання сюжету роману, зупиняється на образах-символах, 
штрихами коментує місце й час розгортання подій. Зрештою, констатує, що 
„травматичні події – смерть, війна, розставання, хвороба – це межа пережи-
вань, для яких вже створюється нова реальність, відмінна від Едемського саду 
дитинства”15. Дійсно, і дорослішання, і події, які відбуваються у Львові (війна, 
насильство, ворожнеча націй, антисемітські погроми як результат тогочасної 
політики), засвідчують кінець щасливого дитинства героїв.

Марта Качмарчик крок за кроком розкриває латентні сенси роману й дис-
кутує з іншими дослідниками щодо ключової проблеми твору. Акцентує на 
моральних випробуваннях, які випадають на долю героїв, ще раз підкреслю-
ючи, що „реальність Голокосту стала моральним виразом, в якому боротьба не 
лише за виживання, а й насамперед про людську гідність”16. У цьому контексті 
зрозумілим є вибір дорослих друзів й паралель з долею їхніх батьків у фіналі 
розповіді. Історія проходить коло і повторюється. Рецепція та інтерпретація 
цього та інших творів подібної тематики зумовлюють доцільність розгляду 
травми у міждисциплінарній площині з використанням поняття „палімпсесту” 
як метафори і як парадоксу17.

Науковці Домагой Кличек та Дарія Павлешен намагаються відчитати й пояс-
нити прописування дитячої травми у романі Софії Андрухович Фелікс Австрія, 
змоделювати літературне конструювання ідентичності через спогади. Цінними 
є тлумачення епізодів тексту й поетики характеротворення з використанням 
таких понять і термінів як репресія, ілюзія пам’яті, амнезія дитинства та 
хибні (несправжні) спогади. Використовуючи наративний підхід дослідники 
відкривають ще один ракурс інтерпретації роману та образу головної героїні.

Романи Юрія Винничука, Софії Андрухович не адресовані дітям, але про-
понують візію дитинства. Специфічний наратив, тематичні акценти, імпліцитні 
смисли, рецептивні установки в образотворенні вирізняють їх від сегменту 
дитячої літератури. Натомість оповідання Олега Сенцова із книги Жизня 
можуть мати подвійне адресування. Наукове дослідження „Специфіка дитин-
ства в оповіданнях Олега Сенцова” Катажини Якубовської-Кравчик також 
підкреслює цей факт. Аналізуючи різні оповідання, літературознавця акцентує 
на специфіці зображення певного періоду дитинства у кожному, наголошує, 

15 Ibidem, с. 114.
16 Ibidem, с. 118.
17 D. Kołodziejczy, M. Świetlicki, Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kon-

tekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów [w:] „Miscellanea 
Posttotalitariana Wratislaviensia”, nr 6, 2017, s. 12.
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що зібрані історії хоч і є „особистими текстами”, в той же час представляють 
досвід цілого покоління. Письменник, реконструюючи світ дитинства, показує 
процес становлення ідентичності юного героя і його однолітків.

Цікаво проінтерпретовано топоси, локуси, простір (Україна, Крим, дім, 
школа, лікарня), тавровані ідеологією радянської системи. Катажина Якубовська-
Кравчик відчитує ті сенси, які свідчать про формування особистості героя-опо-
відача, його переконань і цінностей, яких він дотримуватиметься усе подальше 
життя. Одним із основних концептів тексту є концепт смерті, яка й „закриває 
найщасливіший період у житті”18. Оповідання Олега Сенцова, направду, не 
залишають байдужими нікого: ні дорослих, ні юних читачів.

Завершує колективну монографію наукова розвідка Оксани Пухонської, при-
свячена аналізові дитячої травми війни, художньо артикульованої Сарою Нович 
у романі Дівчинка на війні. Не тільки літературна дійсність, а й сьогодення укра-
їнців підтверджують істинність твердження: „Війна – це завжди деконструкція 
світу, сформованого людиною на засадах безпеки й певності у майбутньому. 
Навіть не смерть стає причиною мілітарної травми, а перманентне відчуття 
страху руйнації звичного для людини середовища, а відтак і відчуття страху 
смерті, яке у просторі бойових дій стає пріоритетним”19.

Головна героїня роману американської письменниці хорватського похо-
дження переживає міліарну травму внаслідок того, що стає свідком жахіть 
югославської війни, вбивства своїх батьків. Оксана Пухонська декодує зміст 
твору, детально зупиняючись на основних аспектах його поетики. Подає ана-
ліз міліарного простору, відзначає важливість бачення світу – очима дитини, 
зосереджується на чинниках, які поглиблюють дитячу травму (втрата дому, 
близьких), фіксує взаємозалежність між зруйнованим зовнішнім світом дитини 
і деконструкцією її внутрішнього світу.

Констатуючи неоднорідний і багатофункціональний літературний вимір 
травми, дослідниця робить надзвичайно важливі узагальнення: „По-перше, 
художній текст, який останнім часом все більше набуває ознак інструмента 
культурної пам’яті, дає можливість прописати проблему дитячого враження від 
травматичної події, та механізми її впливу на характер, формування світогляду 
та ідентичності. По-друге, література фіксує травматичну подію історії в рецеп-
ції персонажа, метонімічно проєктуючи її на покоління, етнічну групу, націю 
і створює потенційну можливість психологічної рефлексії над нею, що не при-
таманне історіографічному фактажу. По-третє, такий художній твір відкриває 

18 К. Якубовська-Кравчик, Специфіка дитинства в оповіданнях Олега Сенцова; О. Пухон-
ська, Дитяча травма війни (за романом Сари Новіч „Дівчинка на війні”) [в:] Літературний 
образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст.,наук. ред. К. Якубовська-Кравчик, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2021, с. 148.

19 О. Пухонська, Дитяча травма війни (за романом Сари Новіч „Дівчинка на війні”) 
[в:] Літературний образ дитинства в часи кризи ХХ–ХХІ ст., наук. ред. К. Якубовська-Кравчик, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2021, с. 162.
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перспективу культурної терапії, залучаючи в цей процес читача, який прямо 
чи опосередковано стає носієм цієї травми. Але література – лише художня 
рецепція болючого досвіду, сутність якого в дійсності насправді складно відо-
бразити словами”20. А правомірність таких узагальнень засвідчують усі роз-
діли монографії.

Матеріали монографії добре структуровані, наукові дослідження логічно 
й послідовно розкривають літературний образ дитинства у періоди найбільших 
криз, які переживали українці, євреї та інші нації. Автори розвідок називають 
чинники втраченого дитинства, формування травматичної пам’яті особисто-
сті й суспільств, аналізують колоніальний і тоталітарний літературний досвід.

Сьогодні як ніколи переконуємося в тому, наскільки важливо, щоб пись-
менники осмислювали образи дітей і дитинства, з різних точок зору показу-
вали кризові періоди в історії суспільства, їх вплив на долю особистості, групи 
людей чи націй. Сучасному поколінню вкрай необхідні тексти, які б ставали 
своєрідною „культурною терапією дитячої травми війни, що перманентно при-
сутня у свідомості різних поколінь” (Оксана Пухонська). Моделі поведінки 
героїв як новий емоційний досвід для читачів також можуть бути визначаль-
ними сегментами у формуванні ціннісних орієнтацій, світогляду й життєвих 
позицій у майбутньому.
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ють у контексті незламності, патріотизму, невтомної боротьби за національну 
ідентичність, незгасної віри в перемогу над російським агресором і вдячності 
тим, хто допомагає пережити цей непростий часовий віраж. Звісно, хочеться, 
аби за кордоном нашу державу асоціювали не із жахіттями війни, а зі знаковими 

Studia Ucrainica Varsoviensia 10
ISSN 2299-7237, e-ISSN 245-157X

Copyright © by Nataliia Kostusiak, Oleksandr Mezhov, 2022
Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY) 3.0 Polska

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/



258 НАТАЛІЯ КОСТУСЯК, ОЛЕКСАНДР МЕЖОВ

постатями історії, літератури, культури, політики, із винахідниками, науковцями, 
відомими спортсменами, митцями, аби впізнавали українську мову серед інших, 
знали про культуру українців, могли розповісти про тяглість традицій та ін. 
Втішно, що такі пріоритети обрали за основу авторки ілюстрованого підруч-
ника „Українська культура на щодень” – Марта Замбжицька, Світлана Романюк, 
Катажина Якубовська-Кравчик із Варшавського університету й Олена Новікова 
з Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана. Значний викладацький 
стаж, вільне володіння українською мовою, уміле використання ефективних 
й апробованих методик її навчання як іноземної, а також досвід у написанні 
навчально-методичних праць – важливе підґрунтя, що стало передумовою про-
дуктивної реалізації амбітних ідей співавторок.

Уперше беручи до рук будь-яку книгу, напевно, кожен читач звертає увагу на 
її дизайн. Не сумніваємося, що за цим критерієм рецензований посібник стане 
впізнаваним: на його обкладинці зображено сповнений внутрішньої таємни-
чості, лаконічної довершеності та життєдайної енергії різнокольоровий орна-
мент, який програмує на позитив і спонукає ознайомитися зі змістом книги.

У Передмові першої частини видання зазначено, що його адресовано тим, 
„хто цікавиться Україною – минулою й сьогочасною” (ч. 1, с. 6), зокрема чита-
чам та студентам, „які вивчають українську в німецькомовному середовищі” 
(ч. 1, с. 6). З упевненістю можемо стверджувати, що після опанування запро-
понованого в книзі матеріалу зросте кількість шанувальників українського 
слова, які не тільки оволодіють тонкощами його вживання, а й поповнять свої 
знання про Україну як незалежну державу зі своєю історією, культурою, зви-
чаями, побутом. Підтвердженням наших міркування слугує низка позитивних 
відгуків на першу частину посібника, фрагменти з яких подано на початку 
його другої частини. 

Звісно, цінність кожної праці, а особливо навчальної, полягає в тому, наскільки 
цікаве та своєрідне її інформаційне наповнення. За цими параметричними 
характеристиками рецензований посібник не тільки не поступається іншим 
виданням такого жанру, а й демонструє свої переваги. Ознайомившись зі 
змістом двох частин, бачимо, що на читача чекає ідеально збалансований за 
обсягом та обґрунтовано об’єднаний за тематикою матеріал, який згруповано 
в шість розділів у кожній частині, зокрема: „Радість життя”, „Традиція і стиль”, 
„Сакральне мистецтво”, „Кіномистецькі шедеври”, „Світ музики”, „Зимові 
свята” – у першій та „У пошуках щастя”, „Прикладне мистецтво”, „Сучасний 
український дизайн”, „Нове в українському кінематографі”, „Великодні тра-
диції”, „Архітектурні пам’ятки” – у другій. Кожен із розділів містить цікаві 
тексти, супроводжувані творчими завданнями й ілюстративними світлинами. 
Наприклад, перший розділ із красномовною назвою „Радість життя” присвячено 
низці найважливіших життєвих цінностей, давнім обрядам хрещення, вінчання 
та весілля українців. Опанування матеріалу другого розділу „Традиція і стиль” 
дасть змогу читачам поглибити знання про історію українського вбрання, взуття 
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та ювелірства, особливо часів Київської Русі та козацької доби, ознайомитися 
з творчістю сучасної дизайнерки Оксани Караванської. Позитивно, що авторки не 
оминули увагою важливого для українців предмету одягу – вишиванки, адже це 
не просто вид декоративного мистецтва чи частина гардеробу, а символ нашого 
народу, зв’язок його поколінь, оберіг від усього поганого. У цьому контексті 
цілком закономірно згадано про відомих колекціонерів сорочок та рушників, 
а також дібрано уривки про особливості вишиванок різних регіонів України: 
Луганської, Запорізької, Полтавської, Херсонської, Київської, Чернігівської, 
Одеської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Не 
менш інформаційно насичений третій розділ посібника, познайомившись зі 
змістом текстів якого читач порине у світ сакрального мистецтва, дізнається 
про майстерність іконопису та живописного оздоблення, мозаїки та фрески 
Софійського собору, а також про найдавніші Холмську й Володимирську ікони 
Божої Матері. Четвертий розділ першої частини акумулює відомості про таєм-
ниці кіномистецтва О. Довженка, зокрема про його „шедевральний фільм …
„Земля”, написаний на такому рівні майстерності, що його можна вважати ціл-
ком автономним літературно-художнім твором (кіноповістю), котрий ґенерує 
тонкі підтекстові смисли” (ч. 1, с. 62). У цьому фрагменті посібника зроблено 
особливий акцент на українському поетичному кіно, творчості С. Параджанова 
та І. Миколайчука, подано коротку розповідь про фільм „Тіні забутих предків” 
і події, що відбувалися під час його прем’єри. Після ознайомлення з україн-
ськими кіномистецькими шедеврами читач має змогу зануритися у світ музики, 
дізнатися про українські думи, обрядові пісні, їхнє призначення та час вико-
нання, довідатися про традиційні музичні інструменти українців, з’ясувати, чому 
народна музика й досі не втрачає популярності. В одному з поданих у посібнику 
текстів цілком слушно зазначено: „Якщо пісня – це душа народу, то національ-
ний гімн – душа країни” (с. 89). Надзвичайно зворушливо читати про „душу” 
нашої незалежної держави – гімн, історію його написання, авторів музики та 
слів. Розширити лексичний запас слів дадуть змогу цікаві тексти про видатного 
майстра хорової музики XVIII ст. Дмитра Бортнянського, композитора Максима 
Березовського, відому світову співачку Соломію Крушельницьку, сучасного 
продовжувача традицій кобзарства Назара Божинського, український етнорок 
та відомі гурти. Відчути колорит українських народних традицій уможливлять 
короткі розповіді про Різдво, Щедрий вечір, Водохреще, випікання обрядового 
хліба керечуна, плетіння із соломи павука та ін.

Тематика другої частини праці частково перегукується з першою, проте 
подані тут тексти не дублюють раніше поданої інформації, а дають змогу 
читачеві поглибити свої знання. Шанувальники української мови, культури та 
звичаїв дізнаються про стародавні українські прикмети, символічну роль вінка 
з трав, „мішечка достатку”, дзвіночка, підкови, про призначення та особли-
вості виготовлення одного з важливих оберегів, що не зник із плином часу, – 
ляльки-мотанки, про те, чому українці шанобливого ставляться до павука, про 
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найпоширеніші українські забобони та ін. Як відомо, Україна здавна славиться 
своїм різноманітним, унікальним і сповненим художньої довершеності декора-
тивно-прикладним мистецтвом, яке зберігає глибокі традиції й вражає своєю 
таємничістю й емоційністю. Тому схвально оцінюємо об’єднаний в окремий 
розділ матеріал, присвячений ткацтву, килимарству, в’язанню, мереживопле-
тінню, вибійці, художній обробці шкіри. У посібнику читач знайде докладну 
інформацію про гончарне ремесло, художню обробку металу, яворівські дерев’яні 
забавки. Викінченим за змістом і структурою постає розділ, присвячений осо-
бливостям та тенденціям розвитку української моди від початку ХХ століття 
й до сьогодні. Цілком умотивовано закцентовано увагу на успішних україн-
ських дизайнерах сучасності, зокрема подали коротку інформацію про знаний 
у світі бренд „Victoria Gres” і про відомих та успішних фахівчинь у галузі моди 
Оксану Караванську й Ольгу Поломану. У контексті зв’язку з першою части-
ною рецензованого посібника слід розглядати поданий у другій його частині 
розділ „Нове в українському кінематографі”, у якому закцентовано на фор-
муванні жанрово-тематичної палітри українського кіно від часів перебудови, 
сконцентровано на низці документальних та художніх фільмів про наслідки 
не тільки української, а й світової трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. 
Пізнати тонкощі українського кінематографу початку ХХІ століття допоможуть 
тексти про знакові для нашої держави стрічки, присвячені важливим подіям 
та постатям минулого й сучасності, зокрема „Заборонений”, „Додому”, „Ціна 
правди”, „Крути 1918”, „Чорний ворон”, „Іловайськ 2014. Батальйон „Донбас” ”,
„Кіборги”, „Черкаси” та ін. Позитивно, що авторки не оминули увагою важли-
вого для всього християнського світу свята – Великодня, яке в Україні зберігає 
давні традиції. Сподіваємося, що читач отримає невимовну насолоду від озна-
йомлення з пасхальною символікою. Своєрідною колоритністю, теплом та пози-
тивною енергетикою позначений текст про приготування Великоднього кошика 
та символіку наїдків, які туди клали. Звісно, головний атрибут свята – паска, 
отож не дивно, що в цьому розділі подано коротку інформацію про особли-
вість її випікання та прикрашання. Крім того, шанувальники українського слова 
й традицій зможуть поринути в таємничий і водночас цікавий світ писанкарства, 
ознайомитися з технікою декоративного розпису, символікою фарб та візерунків, 
а також Великодніми обрядами в різних місцевостях України. Завершує другу 
частину посібника розділ, у якому не надто розлого, проте інформативно ємно 
та в доступній формі йдеться про архітектурні пам’ятки України.

Візуалізації прочитаного сприяє величезна кількість яскравих світлин, а виро-
бленню вмінь комунікувати українською мовою – різні за формою та складністю 
завдання. Наприклад, опановуючи тему „Радість життя”, студентові запропоно-
вано відповісти на питання: „Діти – наше майбутнє, наша радість і натхнення 
в усіх починаннях?”. Налаштуватися на творчий процес дасть змогу фотозні-
мок, на якому жінка тримає на руках і пригортає до себе маленьку дівчинку. 
Примітно, що обидві одягнуті в національний український одяг – вишиванки. 
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Поділитися своїми враженнями потрібно й після ознайомлення із зображенням 
ювелірних виробів майстрині Олі Кравченко. Завдань такого зразка в рецензо-
ваному посібнику досить багато.

Поглибленню знань про українську обрядовість, одяг, взуття, вбрання, 
сакральне мистецтво, музичні інструменти, кіноіндустрію та ін. сприяють 
українські тексти, із яких запропоновано виписати незнайомі слова, зокрема 
й терміни, з’ясувати їхнє значення в лексикографічних працях чи запропонувати 
власне пояснення. Аби перевірити рівень засвоєння нового матеріалу, почасти 
авторки пропонують дібрати з невеликого уривку слова певної тематики й пере-
класти їх німецькою мовою. На засвоєння української лексики зорієнтовані 
вправи, у яких необхідно заповнити пропуски дібраними з довідки сполуками 
слів, закінчити думку в реченнях, продовжити запропонований лексичний ряд, 
розмістити речення в змістовій послідовності тощо. Для формування мовних 
навичок слововживання велике значення має пояснення прислів’їв і приказок, 
уведення їх у власну розповідь, пошук українських відповідників до німецьких 
висловлень, передавання змісту речень по-іншому.

Належному опануванню матеріалу сприяють перекази текстів, добирання заго-
ловків до них, запис ключових слів, формулювання запитань. На вдосконалення 
комунікативних умінь спрямовані завдання, пов’язані з відповіддю на питання: Як 
можна проводити час із дитиною, аби її спогади про дитинство були радісними? 
У чому полягає причина популярності народної музики сьогодні? Яка з пісень 
гурту „ВВ” чи „Океану Ельзи” подобається найбільше? Які традиційні страви 
готують у вашій рідній країні на Різдво? Що таке щастя? Які з давніх і сучасних 
видів декоративно-прикладного мистецтва приваблюють Вас найбільше і чому? 
Яку роль відіграє реклама у світі моди? Які з видів сучасної реклами, на Вашу 
думку, є найефективнішими? Чому сучасні митці займаються писанкарством?

До переваг посібника зараховуємо запропоновані в ньому творчі завдання, 
побудовані на зіставному аспекті. Наприклад, після ознайомлення з різнотематич-
ними текстами запропоновано порівняти українські та німецькі народні пісні, при-
кмети й традиції, пов’язані з хрестинами, святкуванням Великодня, Різдва та ін. 
Доречними вважаємо переклад текстів із німецької мови українською й навпаки.

Позитивної оцінки заслуговують й інші вправи, зорієнтовані на поєднання 
пізнання з розвитком творчого мислення, серед яких – описати один із най-
щасливіших спогадів свого дитинства, старовинні українські жіночі прикраси, 
головні сакральні та світські композиції розпису Софійського собору, його архі-
тектурний стиль, зображення Богоматері Оранти та інших святих, символіку 
Карпат в українському поетичному кіно та ін. Удосконалення творчих умінь 
забезпечить підготовка: 1) розповідей про особливості вишивки одного з регі-
онів України, про життя і творчість Олександра Довженка, авторів ікон, петри-
ківський розпис, про одну з українських мисткинь, творчий шлях українського 
режисера; 2) доповіді „Культурне та політичне значення Софійського собору 
в Києві”; 3) короткої довідки про декоративно-прикладне мистецтво України; 
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4) репортажу про Оксану Караванську та її роботи. Інтелектуальному зростанню 
й водночас розвиткові мовленнєвих здібностей сприятиме проведення дискусій, 
присвячених культурі й політиці, позитивним і негативним аспектам екрані-
зації літературних творів на прикладах відомих фільмів, язичницьким тради-
ціям святкування Великодня тощо. Не меншу вагу має написання рецензій та 
коротких повідомлень, наприклад, на один із фільмів, про сучасне українське 
кобзарське мистецтво та ін.

Із метою набуття мовних, мовленнєвих і соціокультурних компетентностей 
запропоновано завдання у формі різних за тематикою інтерв’ю, які потрібно 
провести у своїй групі чи з людьми творчих професій, зокрема із засновницею 
українського бренду FOBERINI, із Назаром Бужинським про кобзарів і традиції 
українського кобзарства, із директоркою країнознавчого музею про яворівські 
забавки, із режисерами фільму „Міф”.

Позитивно, що чимало вправ спрямовані на поглиблення знань із деяких 
теоретичних питань лінгвістики. Задля ґрунтовного опанування лексикології та 
фразеології запропоновано дати визначення омонімів, розмежувати омоформи, 
омофони й омографи, виділити архаїзми, дібрати синоніми до певних слів та 
українські відповідники до запозичень, витлумачити фразеологізми.

Оволодінню низкою орфографічних та морфологічних правил сприяють 
завдання такого зразка: із тексту виписати іменники singularia tantum та pluralia 
tantum, вставити пропущені орфограми, відповідно до чинних норм записати 
іменники, прикметники, дієслова та числівники у правильній формі, пояснити 
відмінювання іншомовних прізвищ, утворити фемінітиви, знайти в тексті діє-
прикметники та з’ясувати, який стан (активний чи пасивний) їм притаманний, 
подати дієслова у формах наказового способу та інфінітива, увідповіднити пра-
вила написання прислівників із прикладами до них, від дієслів недоконаного 
виду утворити доконані форми, вставити пропущені прийменники.

Рецензований посібник за своїм змістом, структурою та методичним спря-
мування цілком відповідає навчальним виданням такого зразка. Опанування 
поданого в ньому матеріалу дасть змогу шанувальникові українського слова 
не тільки правильно й логічно висловити власні міркування, порозумітися зі 
співрозмовником, а й почуватися комфортно в українськомовному середовищі.

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор; Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, завідувач-професор катедри україн-
ської мови.

Межов Олександр Григорович – доктор філологічних наук, професор; Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, професор катедри української мови.

zgłoszenie artykułu: 27 kwietnia 2022
 przyjęcie artykułu do druku: 28 lipca 2022




	STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA
	Spis treści
	Table contents
	Językoznawstwo
	Флорій БАЦЕВИЧ (Florij BATSEVYCH), Аспекти мовленнєвожанрової організації „неприродних” наративів (на матеріалі української таросійської мов)
	Окса на ЗЕЛІНСЬКА (Oksana ZELINSKA), Вербалізація емоції страху в дитини в художньому тексті
	Anna KIZIŃSKA, Incongruity of civil law terms under German, British and Ukrainian legal systems – case study
	Жанна КОЛОЇЗ (Zhanna KOLOIZ), Від „політичного гасла” до „політичного слогану”: лінгвістична інтерпретація понять
	Тетяна КОСМЕДА (Tetyana KOSMEDA), Лінгвоісторіографія української лінгвістики ХХІ століття: жанрові різновиди репрезентації
	Віталія ПАПІШ (Vitaliіa PAPISH), Тарас Шевченко як психомовна особистість
	Юлія РИСІЧ-ШАФРАНЄЦ (Julia RYSICZ-SZAFRANIEC), Cуржик із перспективи вивчення та функціонування (на матеріалі власного соціологічногодослідження)

	Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
	Віра АГЕЄВА (Vira AGEYEVA), Культурний спротив як стратегія київських неокласиків
	Віктор ДАВИДЮК (Victor DAVYDIUK), Функціонально-поетична самоідентифікація Купала в українських купальських піснях
	Оксана ІВАНКОВА-СТЕЦЮК (Oksana IVANKOVA-STETSIUK), Візуальні виміри соціокультурної інтеграції родин вимушених переселенців в Україні (на матеріалах українсько-польського проєкту)
	Світлана КОВПІК (Svitlana KOVPIK), Особливості художньої інтерпретації образу нащадка генія у романі Б. Коломійчука „Моцарт із Лемберга”
	Лариса КУПЧИНСЬКА (Larysa KUPCHYNSKA), „Обрядова війна” 1860-х років на західноукраїнських землях і церковне малярство
	Ірина МАТЯШ (Iryna MATIASH), Дружина консула – авторка роману про українських дипломатів
	Анатолій МОЙСІЄНКО (Anatolii MOISIIENKO), Український сонетний текст: канон і неканон
	Віктор ЯРУЧИК (Viktor IARYCHYK), Світлана СВІРЖЕВСЬКА (Svitlana SVIRZHEVSKA), Особливості фемінізму в українській літературі кінця XIX – початку XX століття

	Recenzje
	Katarzyna JAKUBOWSKA-KRAWCZYK, Pisanie o chorobie (recenzja tomu Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego,  pod red. M. Zambrzyckiej, Warszawa 2021)
	Тетяна КАЧАК (Tetiana KACHAK), Дитинство ХХ–ХХІ ст. у світлі літературних образів та інтерпретацій
	Наталія КОСТУСЯК (Nataliia KOSTUSIAK), Олександр МЕЖОВ (Oleksandr MEZHOV),  Рецензія на посібник: Марта Замбжицька, Олена Новікова, Світлана Романюк, Катажина Якубовська-Кравчик, Українська культура на щодень, ч. І, Ludwig-Maximilians-Universität München 2021; ч. ІІ, Ludwig-Maximilians-Universität München 2022




