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КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЯК ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ: ХУДОЖНІ 
ІНТЕНЦІЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА – ДРАМАТУРГА 

Т. І. Вірченко* 
У статті проаналізовано драматургію Бориса Грінченка з позиції конструювання 

ідентичності. Актуальність порушеної теми зумовлена переосмисленням 
травматичного досвіду XX століття. Тим більше, концепт пам’яті актуалізується тоді, 
коли народи усвідомлюють потребу переосмислення руху формування власної 
ідентичності в часі. Концепт пам'яті був осмислений як шлях утвердження людської 
ідентичності. Відзначено, що забуття – це випробування, яке може переживати дійова 
особа для того, щоб зберегти ідентичність. У дослідженні використано наявну типологію 
пам'яті: особистісно-автобіографічну та соціально-колективну. Крім того, у статті було 
враховано три рівні взаємодії пам'яті та ідентичності: когнітивний, поведінково-
нормативний та емоційний. 

Мета дослідження – оприявнити художній шлях конструювання драматургом пам'яті 
в пошуках ідентичності на матеріалі драматургії Бориса Грінченка; окреслити 
сконструювані моделі ідентичності. Для досягнення мети використано типологічний і 
рецептивний методи. З огляду на теоретичні засади в розвідці представлено аналіз 
найвиразніших характерів – Марти, Павла Левчука ("Нахмарило"), Лідії та Павла 
Карбовських ("На новий шлях"), Аміни, Дмитра, Олени ("Ясні зорі"), Якима, Василини 
("Степовий гість"). Б. Грінченко доводить, що людина зі стійкою ідентичністю здатна 
пробачити рідній людині (стійка пам'ять роду), але не здатна пробачити ворогові. 
Зроблений вибір під час випробування добром / злом сприяє остаточному оприявленню 
ідентичності. Особистість зі стійкою ідентичністю здебільшого перебуває поза 
конфліктом прав і обов’язків. Герої Б. Грінченка сповідують такі цінності, як 
відповідальність, чесність, повага. Для увиразнення стійкої ідентичності драматург 
використовує прийом контрасту. Особистість зі слабкою ідентичністю ховає власну 
сутність під маскою. Для відродження ідентичності дійові особи проходять кілька кіл 
випробувань: спогадами, романтичними стосунками, подоланням ревнощів і злоби. Отже, 
Б. Грінченко виразно вдається до персонажної стратегії формування ідентичності. 

  
Ключові слова: п'єса, драматургія, пам'ять, ідентичність, Борис Грінченко. 
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DESIGNING MEMORY AS AN IDENTITY SEARCH: ARTISTIC INTENTIONS 
OF BORYS HRINCHENKO, A PLAYWRIGHT 

T. I. Virchenko  
The article analyzes the dramaturgy of Borys Hrinchenko in terms of identity construction. 

The relevance of the topic raised is due to a rethinking of the traumatic experience of the XX 
century. Moreover, the concept of memory is actualized when peoples realize the need to rethink 
the movement of self-identity formation over time. The concept of memory was comprehended as 
a way of strengthening the human identity. It is pointed out that obliviousness is a challenge that 
characters may endure in order to preserve their identity. The study takes into account the 
existing typology of memory: personalityautobiographical and social-collective. Furthermore, the 
study considers three levels of memory and identity interaction: cognitive, behavioral, and 
emotional. 

The purpose of the research is to distinguish the artistic way of constructing memory in 
search of identity as depicted in Borys Hrinchenko's dramas and to outline the constructed 
identity models. The typological and the receptive methods have been used to achieve this goal. 

Being based on the theoretical foundations, the study presents the analysis of the most 
expressive characters such as Martha, Pavlo Levchuk ("Getting Cloudy"), Lydiya and Pavlo 
Karbovsky ("On a New Way"), Amina, Dmytro, Olena ("The Glowing Stars"), Yakym, Vasylyna ("A 
Steppe Guest"). Borys Hrinchenko proved that a person with a stable identity is more prone to 
forgive a relative (a tribal memory) than an enemy. The choice made during the trial test of good 
and evil contributes to revealing the ultimate identity. For the most part, a person with a stable 
identity is outside the conflict of rights and responsibilities. B. Hrinchenko's characters profess 
values such as responsibility, honesty, respect. To make a lasting identity more expressive, the 
playwright used a technique of contrast. A personality with a weak identity hides its own self 
under a mask. For identity revival, actors go through several rounds of testing: memories, 
romantic relationships, overcoming jealousy, and malice. Thus, B. Hrinchenko clearly resorts to a 
personal strategy of identity formation. 

 
Keywords: play, dramaturgy, memory, identity, Borys Hrinchenko. 
 
Постановка проблеми в 

загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими 
завданнями. Реактуалізація 
досліджень, присвячених аспектам 
ідентичності, пов'язана насамперд з 
потребою переосмислення 
травматичного досвіду XX століття, 
зокрема, наслідків тоталітарного 
минулого, Голодомору. Актуалізація 
концепту "пам'ять" притаманна тим 
народам, що визначають наново свою 
ідентичність, або осмислюють рух 
формування своєї ідентичності в часі 
("Тож спостереження за змінами 
ідентичності дає змогу краще 
збагнути не так те, "звідки ми 
походимо" і "куди прямуємо", за 
формулою Джонатана Фрідмана", як 
те, "ким ми стаємо" – виокремлення 
Т. В.), або тим, хто має слабкі 
традиції: "У стійкій ідентичності мало 
потреби в наочному, предметному 
зверненні до пам'яті. Коли пам'ять 
наближається до традиції, це означає, 
що вона наближається до слабкої 

традиції" [8: 57]. У першому й 
останньому випадках маємо справу з 
нестабільною ідентичністю, у 
результаті чого виникає потреба в 
конструюванні пам'яті задля 
конструювання самої ідентичності. 
П'єр Нора мислить дещо глобальніше: 
"Увесь світ переживає настання 
епохи пам'яті. <…> Можна сказати, 
що останнім часом по світі 
прокотилася якась глибинна хвиля 
пам'яті, що дуже тісно пов'язує 
вірність справжньому або уявному 
минулому з почуттям належности, 
колективну свідомість із 
самосвідомістю особи, пам'ять з 
ідентичністю" [цит. за: 2: 323]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. О. Гнатюк мислить 
конструювання ідентичності як 
процес, у якому відбується прийняття 
або заперечення, відкидання 
елементів ідентичності різних груп, з 
якими прагне ідентифікувати себе 
особистість. Насамперед, на мою 
думку, мова має йти про систему 
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цінностей – і особистісних, і народу, і 
нації. 

Події та пам'ять про них – шлях 
утвердження людської ідентичності, 
тож історична пам'ять зумовлює 
рефлексивну думку, що передбачає 
переосмислення національної 
свідомості і формування національної 
ідентичності, унаслідок чого 
увиразнюється сенс поняття нації. 

У контексті розмови про історичну 
пам'ять варто зауважити і про 
феномен забуття та його роль у 
продовженні пам'яті: "Пам'ять думає, 
але їй це вдається лише через забуття, 
адже воно не лише призводить до 
втрати, втечі чи покидання, а й, 
навпаки, дозволяє відновити 
референцію. Випробування забуттям 
витримує лише істотне" [7: 361]. 

Пам'ять можна розглядати як 
елемент у структурі ідентичності або 
як "маркер набутого життєвого 
досвіду, через який виникає 
ідентичність" [8: 58]. А. Киридон 
уважає, що "при порівняльному 
аналізі пам'яті й ідентичності можна 
виокремити кілька взаємопов'язаних 
рівнів: когнітивний; поведінково-
нормативний; емоційний" [8: 91]. 

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячено статтю. Ці рівні будуть 
узяті за основу в аналізі образного 
світу драматургії Б. Грінченка, як і 
враховано типологію пам'яті: 
особистісно-автобіографічна пам'ять 
(спогади особистості вмонтовуються в 
її особисте життя), соціально-
колективна пам'ять (особистість 
поводить себе як член певного 
угрупування, "утримуючи в пам'яті 
спогади, які так чи інакше "задіяли" 
його групу" [8: 71]). 

Крім того, при конструюванні 
ідентичності, окрім пам'яті, слід 
брати до уваги символи, коди і знаки, 
що будуть оприявлені в художньому 
тексті або про які будуть згадувати 
дійові особи. 

Формулювання мети та завдань 
статті. Отже, метою дослідження є 

оприявнити художній шлях 
конструювання драматургом пам'яті 
в пошуках ідентичності на матеріалі 
драматургії Бориса Грінченка; 
окреслити сконструйовані моделі 
ідентичності. Для досягнення мети 
використані типологічний і 
рецептивний методи. 

Б. Грінченко в праці "Перед 
широким світом" говорить про 
важливість сформованої національної 
свідомості й велику роль у цьому 
відводить освіченості: "Освічений 
самосвідомий народ зуміє досягти 
всяких прав і – що найголовніше – 
зуміє вдержати їх у руках, зуміє 
скористуватися з їх – тим часом, як 
народ без світла людської і 
національної самосвідомости завсігди 
губить і те, що має, хоч би й дуже 
багато мав. Тим то нам нема рації 
занепадати духом з того поводу, що 
мусимо робити довго і робити тяжко, 
бо того, що досягнемо, не одніме в 
нас ніяка сила" [3: 3]. На формування 
самосвідомості народу, за 
Б. Грінченком, значною мірою 
впливають мова літератури й 
театральне мистецтво. Щодо 
формування репертуару театрів 
драматург також мав свою позицію: 
"Щоб твір мав найбільше шансів бути 
зрозумілим народові, в йому все, 
починаючи з мови і аж до 
змалювання характерів мусить бути 
виразне, вироблене так, щоб не було 
ніякої змоги зрозуміти його 
двозначно" [3: 294]. Саме тому 
драматург багато уваги приділяв 
створенню детермінованих 
характерів дійових осіб, що інколи 
призводило до схематизму. 

Українському літературознавству 
відомі праці С. Процюка, 
Л. Сапсаєнко, у яких авторами 
осмислюється драматургія 
Б. Грінченка, але їхні висновки 
будуються на інших методологічних 
засадах, а стратегії конструювання 
пам'яті, формування образу минулого 
не були в царині наукових 
спостережень. Доцільно навести 
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цитату справедливого твердження 
С. Процюка щодо історичних п'єс 
Б. Грінченка, у якому прочитується і 
актуальність п'єс драматурга, і 
важливість дослідження обраного 
аспекту: "Історичні п'єси Б. Грінченка 
своїм спрямуванням на пробудження 
приспаної національної свідомості не 
були літературно-архаїчним уламком, 
а творами, задивленими у майбутнє" 
[9: 25]. Дійсно, пам'ять про минуле 
має передбачати його аналіз на основі 
здобутого досвіду. Оскільки досвід – 
категорія змінна, тож 
переосмислення подій щоразу 
відображатиме значення подій 
минулого в контексті теперішнього й 
майбутнього. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з певним 
обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. У соціально-
психологічній п'єсі "Нахмарило" 
Б. Грінченко осмислює можливість 
родинно-інтимних стосунків між 
представниками інтелігенції та селян. 
Марта – дочка заможного 
письменного селянина – усвідомлює 
своє походження, тому можливість 
шлюбу із народним учителем Павлом 
Левчуком осмислює емоційно. 
Пам'ять про минулий негативний 
досвід інших ("Як пани з мужичками 
женяться, то тільки лихо та нещастя з 
того встає" [4: 7]) умонтовує в 
особисте життя. Павло частково 
поділяє острах любої, але причину 
нещасливих сімей бачить у нерівності 
в розумі, освіті, світогляді.  

Цей самий стереотип, але вже в 
оцінці дядька Павла Левчука – пана 
Семена Семеновича Левчукова, 
набуває іншого забарвлення, 
переданого засобами гумору: "І ти 
хочеш сорому наробити всьому 
нашому родови, нашому 
старовинному дворянському родови?" 
<…>І ти думаєш – о, стонадцять 
чортів! – що ти можеш бути щасливий 
з грубою неосвіченою мужичкою?" 
[4: 14]. 

Б. Грінченку потрібний цей 

контраст поглядів на сімейне життя, 
щоб увиразнити стійку індивідуальну 
ідентичність учителя Павла Левчука, 
який своє учителювання розцінює як 
місію. Тому для нього так важливо 
жити й працювати разом з 
однодумицею. Подружжя 
Карбовських постає перед читачами 
драми на п'ять дій "На новий шлях". У 
переліку дійових людей 
увиразнюється вікова різниця 
чоловіка й дружини в тринадцять 
років. В енциклопедійному виданні 
В. Войтовича "Українська міфологія" 
читаємо: "Тринадцять – нещасливе 
число, що порушує повноту й 
досконалість дванадцятичисельного 
ряду. Символізує морок" [1: 587]. 

Лідія Карбовська в діалозі з 
подругою Галиною пригадує, що 
дівчата по-іншому бачили своє 
сімейне життя. Їхні марення учениць 
п'ятого класу про своїх чоловіків були 
відмінними від реальної картини. 
Зокрема, Лідія мріяла про спокійного 
вченого, якому могла б стати 
помічницею. Отже, з дитинства в 
основу сімейних цінностей для Лідії 
покладено, окрім любові, довіру та 
можливість співпраці. Відзначимо, 
що п'єса написана з мінімальною 
кількістю ремарок, але в цьому діалозі 
свою репліку Лідія промовляє 
"усміхаючись". 

Загалом життя Лідії до і після 
заміжжя можна охарактеризувати як 
спокійне, забезпечене чоловіком. Свій 
життєвий шлях Павло Карбовський 
оцінює в тривалій репліці, 
адресованій дружині й промовленій 
нервово, адже доводиться пригадати 
й убогого батька, і свою зраду друзів 
у студентські роки, і дану обіцянку 
ніколи не йти на компроміси. Але, 
після першого негативного досвіду 
роботи на службі, Павло Карбовський 
виробив власну систему моралі. У цій 
системі було місце компромісам 
заради служіння світові. Помітна 
особистісно-автобіографічна 
ідентичність Павла Карбовського, 
вияв якої спостерігається на 
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емоційному та поведінковому рівнях. 
Нова система моралі стала 

руйнівною для сім'ї Карбовських. 
Лідія не хоче миритися зі 
справжньою сутністю чоловіка, не 
хоче жити на гроші громади, 
отримані в нечесний спосіб. 
Б. Грінченко в ремарках передає 
емоційний стан Лідії на момент 
спогадів про сімейне життя, яке було 
зруйноване в одну мить. 
Промовистими і символічними є рухи 
жінки перед від'їздом з міста: рухи 
тихі, погляд сповнений смутку, грає 
прощальні акорди [5: 217], – вона за 
жодних обставин не повернеться в 
минуле. Сльози Лідії тільки 
увиразнюють її почуття любові, у 
якому вона зізнається чоловікові. Але 
жінка має внутрішню силу рухатись 
власним шляхом: "Бо і в мене є трохи 
сили – не стільки, щоб скоряти, але 
досить щоб не скорятися…" [5: 240]. 

Для Б. Грінченка важливо 
показати, що люди шукають опертя в 
минулому, яке здатне підсилити 
рішення особистості зі збереженою 
ідентичністю. Таким міркуванням 
сприяє спогад "старовинного звичая", 
який нагадує Гаєнко: "Коли одно з 
подружжя зробило щось ганебне, яке 
злочинство, чи що, то друге має право 
покинути його, розлучитися з їм" 
[5: 231]. Із праці "Українські жінки у 
горнилі модернізації" (за ред. О. Кісь) 
дізнаємось, що "подружня зрада, 
ув'язнення на понад п'ять років, 
відсутність одного з подружжя з 
невідомих причин понад один рік, 
загрозлива поведінка партнера, 
важке фізичне насильство, а також 
нездоланна відраза до партнера" 
[10: 28] могли бути підставами для 
розлучення.  

Цій позиції опонує інша, 
висловлена Дорожинською – тіткою 
Лідії. Саме вона нагадує про 
обов'язки дружини перед чоловіком. 

Драматург провокує читачів 
замислитись над цим конфліктом 
прав і обов'язків, але Лідія 
залишається поза цим конфліктом, бо 

має стійку ідентичність. Лідія 
Карбовських – жінка і мати, для якої 
чесність, повага, відповідальність за 
дії інших членів родини – життєві 
цінності. Вона виразно контрастує 
чоловікові, який не зумів подолати 
егоїзм. Доказом слабкого почуття 
відповідальності, а значить і слабкої 
ідентичності, є й маска, одягнена 
Павлом Карбовським, про що й 
говорить Лідія: "Бо не схотів мати 
жінки, дружини, йому досить було 
ляльки… Перед лялькою можна бути 
таким, а в дійсності – іншим. Він так 
і робив. А я – коли не дружиною, то й 
нічим… Він одурив мене з початку, 
дурив увесь час… Був не той, якого з 
себе удавав…" [5: 254].  

У п'єсі "На новий шлях" модель 
особистості зі стійкою ідентичністю 
доповнюється такими рисами, як 
здатність захищати власну душу, 
оборонятися, сміливо протистояти тій 
частині суспільства, що керується 
принципами "благопристойности". 

Художнє конструювання 
формування національної 
ідентичності наявне в історичних 
п'єсах Б. Грінченка. У п'єсі "Ясні зорі" 
дослідницьку увагу привертають дві 
дійові особи – Аміна та Дмитро. Аміна 
– улюблена молода дружина багатого 
турецького пана Алі-Баші. Після 
першої з'яви дістає характеристику 
старого невільника з України – 
Панаса: "Подейкують, немов би ця з 
Волині, / Та за оці розкоші продалась, 
/ Потурчилась, стоптала хрест під 
ноги… " [6: 346]. Сама ж Аміна своє 
перебування в гаремі оцінює як 
ненависне, але й здобуття статусу 
улюбленої дружини щастя не 
принесло, оскільки немає любові, а 
будні сповнені нудним проведенням 
часу. Потяг до невільника з України, 
молодого козака Дмитра можна 
сприймати як пробудження 
національної ідентичності, яке значно 
увиразнюється, коли Аміна чує спів 
Дмитра: "Стоїть явір під водою…" 
[6: 359]. У молодої жінки виринає 
спогад про батька й неньку, але вона 
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не готова ні собі, ні своїй літній 
служебці Фатимі свідомо визнати, що 
відцуралась рідних. Наступне 
випробування Аміна проходить 
романтичними стосунками з 
Дмитром. Але й вони остаточно не 
пробудили національної ідентичності 
Аміни. Вона не усвідомлює, що такі 
цінності, як воля й кохання не є 
взаємозамінними: "Кохаючи, всю 
душу віддавати. / І в кого є це щастя, 
– забува / Той про усе, і навіть про 
неволю" [6: 370]. Третє коло 
випробуваньдля Аміни – це подолання 
ревнощів, які заполонили її душу 
після появи Олени, дружини коханого 
Дмитра. Хвиля злості, що охопила 
Аміну – кульмінація п'єси: "Але ж за 
те, / Що я така погана, а вона / 
Такая то вже гарна, – я і знищу / Її, 
таку вже гарну... Я баші / Її віддам, – 
йому на втіху буде, / Із неї він 
знущається нехай; / А як уже 
зганьбить її до решти, / Тоді звелю її 
в мішок зашити / Та й кинути у море. 
Що? Гаразд? / Скажіть, чи так вам 
буде до смаку?" [6: 408]. Такий прояв 
агресії, момент найвищого емоційного 
напруження – свідчення травми – 
тривалого перебування Аміни в 
неволі. Саме такий висновок є 
логічним, оскільки слова діда Панаса, 
Олени остаточно пробуджують 
національну свідомість Аміни. 
Свідчення тому не лише вчинок 
Аміни ("Пустила їх на те, що я 
вернулась / Знову до своїх... душею… 
я зреклась / І вашої неправедної віри, 
/ І вас усіх… В душі у мене знов / Мій 
рідний край, народ мій рідний 
любий…" [6: 419]), а й готовність 
зректися рабства й прийняти смерть. 

У такий спосіб драматург показує 
складний шлях змін, випробувань (на 
емоційному та поведінковому рівнях), 
які має пройти особистість у процесі 
відродження ідентичності. 

Дмитро в діалозі з дідом Панасом 
згадує свою сім'ю (дружину й 
маленького сина), красу рідного краю 
(степи й гаї), Січ. Зауважу, що ця 
пам'ять пронизана почуттям, адже 

молодий козак гостро переживає 
втрату. Основною цінністю Дмитра є 
воля, тому він закликає інших 
невільників до втечі: "Як хочемо 
побачити ми кревних, / Як хочемо 
побачить рідний край / І волі знов 
козацької зазнати, / То знайдемо, як 
можна це зробить!" [6: 364]. Але краса 
Аміни та її готовність стати рідною 
душею на чужині підготували Дмитра 
до зради, породили ситуацію сумніву: 
"Недовгий час із нею раювання / 
Кайданами до неї прикував / Мене 
всього!.. Покинуть товариство / 
Зостатися – це ж зрадити своїх!" 
[6: 386]. Цей сумнів – змодельований 
автором шлях випробувань, який 
здебільшого проходять як окремі 
особистості, так і цілі нації. Важливо, 
який вибір вони зроблять: чи 
перебуватимуть у негативному 
засліпленні й у такий спосіб знищать 
власну сутність, чи збережуть 
ідентичність. Зроблений вибір під час 
випробування добром / злом сприяє 
остаточному оприявленню 
ідентичності. 

Дмитро в таку мить не 
залишається самотнім. Поява 
дружини Олени з надзвичайно 
стійкою ідентичністю спричинює його 
духовне оновлення. Національна 
ідентичність Олени моделюється 
через спогади Дмитра (у першій дії), 
здатність жінки пробачати. 
Енергетичний посил особистості зі 
стійкою ідентичністю здебільшого 
породжує почуття сорому, унаслідок 
чого людина починає захищати 
надважливі цінності. Наразі це 
почуття волі й гідності. Як наслідок – 
до Дмитра повертається бажання 
втекти з неволі. 

У п'єсі "Степовий гість" 
найвиразнішим носієм національної 
ідентичності є Яким – син Василини 
від першого чоловіка. Для 
увиразнення його національної 
ідентичності Б. Грінченко моделює 
ситуацію, коли син не впевнений, що 
мати є носієм спільної з ним 
ідентичності. І лише кохана Наталя 
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розвіює сумніви: "Якби ти відав, яке її 
життя було!.. Яке життя вдові, коли 
кругом заздрі сусіди? Заборовський-
сусіда все наше добро хотів 
загарбати: половину землі приорав, 
кривди чинив усякі, хотів і все 
відняти... А тут цей упадає, що він 
боронитиме та доглядатиме… По 
неволі пішла, а тепер щодня кається і 
щодня покутує…" [6: 430]. 
Б. Грінченко знову доводить, що 
людина зі стійкою ідентичністю 
здатна пробачити рідну людину 
(стійка пам'ять роду), але не здатна 
пробачити ворога. Власне так і 
чинить Яким, адже честь, воля і 
гідність – основа його системи 
цінностей: "Хто топче мою честь, ім'я 
моє знищує, з мого добра 
користується, – той гідний кари 
тяжкої. І кара не може його минути" 
[6: 428]. Синова сила дає змогу й 
Василині боротися за пам'ять роду, за 
власну гідність. Її слова Якиму про 
батькову кров і сповнена рішучості 
репліка Золотницькому ("Прийшов 
час… Остання плата!.. Суд божий!.. 
кайся, коли не хочеш без каяття піти 
в пекло!.. Корись моєму синові!.. 
Цілуй йому ноги!.." [6: 457]) – яскраве 
підтвердження того, що воля – її 
найвища цінність. 

Висновки з цього дослідження й 
перспективи розвідок у цьому 
напрямку. Отже, базові теоретичні 
концепти дослідження – ідентичність 
та пам'ять. Вони функціонують у 
розвідці з такими дефініціями: 
ідентичність – самопозиціювання 
особистості в зовнішньому світі. 
Здебільшого зміст ідентичності 
становлять соціальні ролі, що виконує 
особистість, та сповідувана система 
цінностей. Якщо особистість не має 
однозначної відповіді на питання: 
"Хто я?" і "Ким я стану?", є підстави 
говорити про нестійку ідентичність. 
Пам'ять сприймаємо як знання про 
минуле, завдяки яким відбувається 
утвердження людської ідентичності. 

Б. Грінченко виразно вдається до 
персонажної стратегії формування 

ідентичності (умотивовані характери, 
носії стійкої ідентичності – Павло 
Левчук, Лідія Карбовська, Олена, 
Яким; дійові особи, які переживають 
сумнів, зраду задля духовного 
відновлення – Аміна, Дмитро). Носії 
нестійкої ідентичності опиняються в 
умовах, коли пробуджується бажання 
повернутися до сповідуваних 
цінностей. У драматургії Б. Грінченка 
можемо спостерігати особистісний 
тип ідентичності. Особистість зі 
стійкою ідентичністю керується 
такими цінностями, як 
відповідальність, щирість, гідність, 
повага. Конструювання пам'яті 
здебільшого відбувається на 
поведінковому та емоційному рівнях. 
У перспективі доцільно не тільки 
дослідити емоційний інтелект дійових 
осіб п'єс Б. Грінченка, а й простежити 
конструювання ідентичності в усій 
художній спадщині письменника. 
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МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА БАРОКОВИЙ КОНСЕПТИЗМ 
ПОЕЗІЇ ДАНИЛА БРАТКОВСЬКОГО: ЄДНІСТЬ ЗМІСТУ І ФОРМИ 

Л. С. Семенюк* 
Стаття присвячена дослідженню метафізичної складової поетичного світу Данила 

Братковського, взаємопов'язаності та взаємопроникності в його творчості метафізичних 
сенсів та барокового консептизму. На підставі аналізу поетичної збірки "Світ, по 
частинах розглянутий" (Краків, 1697) показано, що поезія Данила Братковського сполучає 
раціоналістичний спосіб поетичного переживання з ірраціональним, метафізичним, що 
простежується в підтекстах. У творах ці рівні авторських інтенцій постають у 
співвідношеннях земного – небесного, тілесного – духовного, тимчасового – вічного. 
Наголошено, що центральною в художньо-філософській концепції Данила Братковського є 
ідея світу як цілісної системи, відповідно впорядкованої рядом метафізичних універсалій, 
із-поміж яких виділяються Бог, Людина, Смерть, Пекло, Вічність. Показано, що сполучною 
ланкою й вершиною в цій системі буттєвих понять є Творець. 

На прикладах віршів Данила Братковського проілюстровано таку характерну 
особливість барокової літератури, як схильність до взаємопроникнення метафізичних 
сенсів та барокового консептизму. Поетичні твори Данила Братковського зазвичай 
утілені в жанрову форму епіграми (фрашки) із притаманним їй консептизмом. Автор 
вдається до реалізації таких консептичних прийомів словесної гри, як повтори, фонетичні 
співзвуччя, протиставлення, омоніми та пароніми. Вірші поета часто засновані на 
парадоксах, іронії, символізмі та алегоризмі образів, поширених метафорах та інших 
консептичних прийомах. Це дало підстави у влучній, несподіваній формі висловити 
метафізичні ідеї та судження. 

Здійснений аналіз доводить: вірші Д. Братковського слугують підтвердженням одного з 
основних принципів стилю бароко – його синтетичності, унікальної здатності поета 
через піднесення естетичної цінності інтелектуального напруження (консептизм) 
осягати невідоме й незрозуміле, що становить метафізичний вимір буття. Авторка 
робить висновок, що синтез змістового й формального рівнів у віршах Д. Братковського є 
запорукою їх ідейно-художньої цілісності та довершеності. 

 
Ключові слова: Данило Братковський, бароко, консепт, консептизм, метафізична 

поезія, метафізичні сенси, зміст, форма. 
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METAPHYSICAL PROBLEMS AND BAROQUE CONCEPTISMO OF DANYLO 
BRATKOVSKYY'S POETRY: UNITY OF CONTENT AND FORM 

L. S. Semenyuk  
The article is devoted to the research of the metaphysical component of Danylo Bratkovskyy's 

poetic world, the interconnection and interpenetration of metaphysical meanings and Baroque 
conceptismo in his poetic activity. On the basis of the analysis of the poetic collection "The World, 
in Parts Considered" (Krakow, 1697) it is shown that Danylo Bratkovskyy's poetry combines a 
rational way of poetic experience with an irrational, metaphysical one which is traced in 
implications. In the works these levels of the author's intentions are found out in the oppositions 
of the earthly – the celestial, the bodily – the spiritual, the temporal – the eternal. It is emphasized 
that in the center of Danylo Bratkovskyy's artistic and philosophical conception there is an idea 
of the world as a coherent system which is guided by a number of metaphysical universals such 
as God, Person, Death, Hell and Eternity. It is shown that the Creator acts as a link and a 
pinnacle in this system of being. 

Danylo Bratkovskyy's poems illustrate a characteristic feature of Baroque literature – the 
tendency of metaphysical meanings and Baroque conceptismo interpenetration. Danylo 
Bratkovskyy's poetic works are usually written in the genre form of an epigram (fraszka) with its 
inherent conceptismo. The author selects such techniques of word play used in conseptismo as 
repetitions, assonance, antithesis, homonyms and paronyms. Poet's verses are often based on 
paradox, irony, symbolism and allegory of images, common metaphors and other techniques 
used in conseptismo. This allows the author to express metaphysical ideas and views in a 
precise and unexpected form. 

The analysis proves D. Bratkovskyy's poems serve as a confirmation of one of the basic 
principles of the Baroque style, its synthetic character, the poet's unique ability to elevate the 
aesthetic value of intellectual tension (conceptismo), to grasp the unknown and unclear, which 
constitute the metaphysical dimension of being. The article concludes that the synthesis of 
content and formal levels in D. Bratkovskyy's poems is the key to their ideological and artistic 
integrity and perfection. 

 
Keywords: Danylo Bratkovskyy, baroque, concept, conceptismo, metaphysical poetry, 

metaphysical meanings, content, form. 
 
Постановка проблеми. Тривалий 

час творчість Данила Братковського – 
непересічного польськомовного 
українського поета періоду Бароко 
привертала увагу дослідників в 
аспекті виявлення ідейних векторів 
його творчості (праці М. Жулинського, 
М. Корпанюка, В. Липинського та ін.). 
Лише на межі ХХ–ХХІ століть уперше 
з'являються студії, у яких помітний 
інший напрямок наукової рецепції 
художньої спадщини поета – у 
контексті художньо-стильових 
пошуків барокової епохи та з 
урахуванням її мистецької природи 
(Г. Калантаєвська, Р. Радишевський, 
Л. Семенюк, О. Турчин, В. Шевчук). 
Сьогодні назріла потреба осмислити 
поетичний світ Данила Братковського 
у філософсько-онтологічному вимірі, 
завдяки відчитуванню вічних 
буттєвих сенсів, які апріорі закладені 
в авторському тексті талановитого 
письменника. Актуальним є також 

дослідження творчого доробку 
давньоукраїнського автора з погляду 
єдності змісту і форми. Такий підхід 
дасть змогу оцінити творчий доробок 
митця на світоглядному рівні та в 
контексті барокової поетичної 
системи. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У такому ракурсі 
творчість Д. Братковського поки що є 
недостатньо вивченою проблемою 
сучасного літературознавства. Деякі її 
аспекти порушено в працях 
О. Яковини, присвячених українській 
метафізичній поезії XVII ст. [12; 13]. 
Стильову природу та риторично-
концептичну структуру філософської 
поезії Д. Братковського досліджує 
О. Бай [1; 2; 3]. Філософсько-етичне 
бачення світу у віршах поета 
представлене в розвідці 
Г. Калантаєвської [5]. Формально-
стилістичному функцію консептів у 
віршах поета аналізує Г. Микитюк [7]. 
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Тож метафізична проблематика 
консептичних структур 
давньоукраїнського автора поки що 
вивчена недостатньо. 

Метою цієї статті є дослідження 
ірраціональної (метафізичної) 
складової поетичного світу Данила 
Братковського, виявлення 
взаємопов'язаності та 
взаємопроникності в його творчості 
метафізичних сенсів та барокового 
консептизму як чинників змістового й 
формального порядку. 

Виклад основного матеріалу. 
Єдина поетична збірка Данила 
Братковського "Świat po części 
przeyzrzany" ("Світ, по частинах 
розглянутий") (Краків, 1697) 
позначена багатогранністю тематики, 
сатиричним звучанням, жанровою 
доцільністю, гостротою художнього 
вираження думки. Поетичний світ 
автора, як видно з назви книги, 
розпадається на частини, що 
співвідносяться зі світом реальним та 
ірреальним, земним і небесним [1]. 
Загальна тональність віршів – 
сатирична, часто доведена до 
гротеску, сповнена прихованого в 
підтекстах моралізаторства та 
риторичності. На перший погляд, 
така авторська поетична манера, 
підкріплена жанровим ладом віршів у 
вигляді коротких епіграм (фрашок), 
більше надається для відтворення 
життєвих реалій. Засобами барокової 
поетики авторові справді вдається 
змалювати різноманітті політичні, 
соціальні та моральні сторони земного 
світу. Саме тому О. Яковина називає 
його поезію раціоналістичною [12: 9]. 
Однак це не применшує ваги 
авторської поетичної думки, 
спрямованої на сферу позаземного, 
ірраціонального буття, що виводить 
митця на вищий, метафізичний 
рівень. Цей, т. зв. "небесний вимір", 
за словами О. Бай, "має філософське 
та релігійне звучання і проникнутий 
сакраліями" [1: 11]. 

Звернення Данила Братковського 
до художнього осмислення 

універсальних буттєвих проблем було 
суголосне загальноєвропейській 
метафізичній традиції та зумовлене 
світоглядними засадами барокової 
епохи. Характеризуючи XVII ст., 
Т. Рязанцева однією з основних 
світоглядних тенденцій доби називає 
відновлення розірваної під впливом 
ренесансного раціоналізму гармонії 
людини з Богом [8: 7]. Пошук поетом 
буттєвих сенсів у різноманітних 
проявах земного існування людини 
виводить його на онтологічний рівень 
поетичного переживання, на якому 
"найменша життєва подія виростає 
до універсального узагальнення" 
[12: 10]. Вірші поета містять 
характерне для бароко відчуття 
дисгармонійності світоустрою, 
ірраціоналізму, марноти марнот. Їх 
мета – розкрити справжню суть 
земного існування та небесного 
призначення людини. 

Поетичні твори Данила 
Братковського зазвичай утілені в 
жанрову форму епіграми (фрашки) з 
притаманним їй консептизмом, "який 
мав на меті вразити читача, 
здивувати його, ввести в стан 
емоційної амбіваленції" [2: 12]. 
А. Макаров визначає його як 
"серйозно-веселий стиль", що 
передбачає "тонкі дотепи й 
замасковані жарти" [6: 273]. 
Дотепність у поєднанні з 
філософічністю та гостротою вислову 
– одна з найхарактерніших художньо-
стильових ознак поезії Данила 
Братковського, яка слугує "яскравим 
прикладом використання концепту 
як основного художнього засобу 
відтворення дійсності в бароковій 
літературі" [3: 263]. 

Як зауважує А. Шишкова, у 
контексті європейської традиції варто 
вести мову про звернення 
письменників до таких ключових 
універсалій, що визначають основні 
теми метафізичної поезії, як стосунки 
Бога та Людини, Віра, Смерть, Час, 
Кохання [11: 191]. Тобто йдеться про 
художню репрезентацію "вічних 
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питань", котрі кожен автор розв'язує 
індивідуально, з урахуванням 
філософсько-мистецьких тенденцій 
епохи. 

Які ж саме екзистенційні смисли 
актуалізуються у творчості Данила 
Братковського як одного з 
найпомітніших українських поетів 
другої половини XVII ст. та якими 
консептичними прийомами вони 
реалізовані? 

Уже сама назва поетичної збірки 
Д. Братковського "Світ, по частинах 
розглянутий" переконує в тому, що в 
центрі уваги автора – картина світу, 
який він хоче осягнути, розклавши на 
частини – складові світобудови. Як 
показує зміст книги, ними є різні 
сторони земного й позаземного буття 
людини, що визначають її місце в 
буттєвому просторі та стосунки з 
Абсолютом. Через узагальнення 
поведінки людини у світі та самого 
світу як ланцюга взаємозалежностей 
у різних сферах (моральній, 
громадській, суспільній) 
вибудовується буттєвий простір 
автора (і читача), у якому, попри 
перевагу раціональної складової, 
екзистенційні смисли відчитуються в 
підтексті ледве не кожного вірша. 

За спостереженням О. Бай, у назві 
поетичної збірки Д. Братковського, 
окрім філософського підтексту, 
закладено парадокс самого концепту 
як "згідної незгідності": світ хоч і 
поділений на частини з огляду на його 
різноманітність, проте залишається 
цілісним і неподільним у своїй суті; 
він – лише універсальний образ, 
забарвлення якому – доброго чи 
поганого – надають люди [3: 266–267]. 
Про це прямо сказано в одному з 
віршів під назвою "Світ", заснованому 
на парадоксі, що творить вдалий 
консепт: "Świat gani dobrych, świat 
złych często chwali / Czym się to 
dzieje? Każdy sobie gali!/ Świat 
niestateczny cuda robi z nami – / My 
świat,braciszku, my to robim sami! / 
My to robimy, a świat winujemy / 

Osoba winna, my obraz bijemy" 
[4: 140]. 

Прикметно, що метафізичний 
задум збірки втілюється по-
бароковому химерно, адже автор, за 
логікою, мав би вдатися до 
циклічності структури, улюбленої в 
часи бароко, однак свідомо (чи 
несвідомо) знехтував цим принципом. 
Це додало збірці динамізму та 
універсальності, посилило ефект 
безконечності в баченні світових 
протиріч і вічних буттєвих проблем. 

Як й інші барокові поети 
(Л. Баранович, К. Зиновіїв), 
Д. Братковський прагне розкрити 
різноманітність світу-калейдоскопу. 
Макросвіт як сфера існування 
людства постає універсально, в усіх 
деталях політичних, 
адміністративних, суспільних, 
сімейних і громадських стосунків у 
Речі Посполитій [див. про це: 9]. З-
поміж іншого поет полюбляє 
заглиблюватися в таємниці Всесвіту, 
намагається пізнати закони 
світобудови.  

Помічено, що трансцендентність – 
вступний і завершальний акорд 
книги Д. Братковського [3: 265]. На її 
початку у зверненні-панегірику до 
короля Августа ІІ зринають 
онтологічні образи неба, фортуни, що 
оберігає човен життя, вічності [4: 41–
43]. Повтори та фонетичні співзвуччя 
останніх двох рядків творять вдалий 
консептичний висновок: "Niech 
nieśmiertelna sława twoja słynie / 
Dotąd, poki ten wiek odwieko wpłynie" 
[4: 42]. Завершує збірку поета не 
менш промовистий вірш "Pałac 
niebieski" ("Небесний палац"), 
пройнятий трансцендентним 
мотивом облаштування небесного 
(духовного) простору, заснованого на 
засадах соціальної рівності [4: 365]. 
До цього завершального акорду 
читача підводять твори з подібними 
мотивами "Mądrość tego świata" 
("Мудрість цього світу") і "Świat" 
("Світ"), основний філософський зміст 
яких – вознести небесні речі й 
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протиставити їх земній марноті. 
Зокрема, у першому з них 
Божественна премудрість 
протиставляється людській (світовій) 
мудрості. Авторська думка набуває 
консептичного узагальнення за 
допомогою прийомів протиставлення 
та іронії: "Mądrości twoja jest 
głupstwem u Boga" [4: 362]. У другому 
вірші підкреслено досконалість Божої 
премудрості, котра єдина здатна 
розпізнати людську природу, 
засновану на протиріччях [4: 363–
365]. 

Загалом темі світу в Братковського 
присвячено близько сорока віршів, 
більшість – із назвою "Світ" [5: 30]. 
Досить часто вже самі назви творів 
відображають метафізичну 
наповненість текстів і консептичний 
підхід до вираження авторських 
інтенцій: "Świata odmiana nie 
wyrozumiana" ("Світу відміни не 
втямити тині") [4: 58–59], "Głupi 
mądry" ("Дурний мудрий") [4: 92–93], 
"Yak w karty sprawa, bez Nieba sława" 
("У картах – справа, без неба – слава") 
[4: 338–339] та ін. У назвах, як і в 
самих текстах епіграм, бачимо 
реалізацію таких консептичних 
прийомів словесної гри, як 
співзвуччя, протиставлення, омоніми 
та пароніми. 

У розумінні Д. Братковського, світ 
– це середовище гріха, де панують 
закони неправди, пастка для душі, 
що призводить до морального падіння 
людини. За допомогою виразних 
образів-символів поет пропонує низку 
асоціативних уявлень про світ: це 
шалений вітер [4: 46–47], примхливий 
маляр [4: 160–161], магніт, вудка 
[4: 164–165], порожня фарба [4: 182–
183], коло [4: 278–279] тощо. 

Усі важливі складники світу 
(громадські, політичні, національні, 
військові, правові, родинні тощо) 
потрапляють у поле зору поета [див. 
про це: 5]. При цьому він констатує 
відому метафізичну істину: світ – 
несталий, мінливий, тому вловити 
його справжню суть – неможливо. 

Змальовуючи у вірші "Ten świat 
niewieczny, tym nieftateczny" ("Цей світ 
невічний є – нестатечність настає") 
світові протиріччя, Д. Братковський 
узагальнює їх за допомогою виразного 
прикінцевого консепту: "I tak nie 
widzę, w czym by człowiek trwały, / Co 
dziś smakuje, w tym jutro nie stały. / 
Świat malarz, wszytko obrazy małuje/ 
Co raz przed człeka inny wystawuje" 
[4: 160]. 

Словесну гру, забарвлену легкою 
іронією, покладено в основу 
метафізичного вірша "Co iest Świat" 
("Що є світ"), консептичної гостроти 
якому надають не лише асоціативні 
образи магніта та вудки, а й 
обігрування слів "en-da" ("О-дай") та 
"koleda" ("коляда") [4: 164–165]. 

Важливими складовими світового 
порядку поет вважає смерть і 
покарання за гріхи. У таких віршах 
повною мірою реалізуються барокові 
мотиви vanitas та mementomori, 
безпосередньо пов'язані зі сферою 
метафізичного. Як стверджує автор, у 
цій царині світового устрою немає 
місця правилам і закономірностям, за 
якими живе матеріальний світ, – гріх 
та смерть рівняють усіх: "Śmierć" 
("Смерть") [4: 174–175], "Czerha 
śmierci" ("Черга смерті") [4: 334–335], 
"Śmierć Starych i Młodych" ("Смерть 
старих і молодих") [4: 266–267] та ін. 
Тому в переважній більшості творів 
на теми гріха та смерті звучать 
моральні повчання, застереження 
перед неминучістю кінця й 
нагадування про відповідальність 
перед Богом. 

У таких віршах, окрім звичних 
прийомів словесної гри, поет часто 
вдається до побудови смислових 
концептів. Це дало змогу у влучній, 
несподіваній формі висловити 
метафізичні ідеї та судження. За 
таким принципом побудований вірш 
"Alternata v swiata" ("Світова 
альтернатива"), у якому життя "на 
тому світі" постає дзеркальною 
протилежністю до світу земного. При 
цьому шляхи спасіння, які пропонує 
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поет, цілком реальні: "daj ubogim 
przecie", "a czyn posty znaczne", 
"dobrze-ć sie powodzi" [4: 290]. Загалом 
же змістом повчань є життя за 
Божими законами, суть яких автор 
вкладає у містку фразу: "Nie zbyt się 
kochaj w tym mizernym świecie" 
[4: 290]. 

Численні віршовані варіації на 
теми смерті (вона неминуча, 
невблаганна, спасенна тощо) слугують 
у Д. Братковського нагадуванням про 
короткий людський вік на землі, бо 
тільки в ньому людина може 
заслужити на спасіння. Парадокс 
дилеми життя – смерть у тому, каже 
поет, що людина, доки жива, 
неспроможна сприймати смерть як 
неминучість – радше готова думати 
про вічне життя (вірш "Świat" ("Світ") 
[4: 273–275]). Консептичну структуру 
цього вірша завершує зооморфна 
аналогія, покликана закріпити 
авторську думку: "Nie o pokarmie 
myśłі ptaszek w sieci, / Jak prędko z 
sieci, tak na pokarm łeci" [4: 274]. Цей 
же художньо-стильовий прийом 
використано у віршах "Człowiek po 
świecie" ("Людина по світі") [4: 126–
127] та "Smierć iak czyta" ("Як читає 
смерть") [4: 166–167]. В іншому вірші 
на тему смерті ("Śmierć" ("Смерть")) 
світоглядний висновок про 
неминучість кінця вдало інтегрує 
фольклорний та біблійний інтертекст: 
"…juz posiana niwa, / Musi bydz zżęta, 
kiedy przyjdą żniwa" [4: 176]. 

Складний консепт у вигляді 
поширеної метафори смерті, що 
постає в образах перевізника, лікаря, 
містить ще один вірш "Śmierć" 
("Смерть") [4: 182–185]. Тут через 
нанизування низки побутових сцен із 
несподіваним кінцем-смертю автор 
підводить читача до філософської 
думки про необхідність покути: "A w 
prędkim czasie і jednej minuty – / Miej 
mysię przeto wszyscy do pokuty!" 
[4: 184]. Метафоричного втілення 
набуває образ смерті й у вірші 
"Śmierć Mlodzieniec" ("Смерть-
молодець"), де в іронічній манері, 

притаманній багатьом фрашкам, 
автор малює смерть в образі багатого 
зятя, який забрав у батьків доньку 
без жодного приданого. Консептичну 
сентенцію цього сюжету, заснованого 
на парадоксі "безглузде стяжання – 
несподівана смерть", висловлено в 
рядках: "A matka rzecze: "Słuszne moje 
łkanie, / Gdy tak żonwiele, już tam złe 
mieszkanie" [4: 194]. 

У низці творів ірраціональне 
світовідчуття породжує апокаліптичні 
настрої – постають картини 
страшного суду, пекла, Божого 
трибуналу. Зокрема, у вірші "Świat" 
("Світ") авторські розмірковування 
про плинність світових речей 
виливаються в песимістичний 
присуд: "A naostatku, co ma świet, tu 
zginie, / Ziemię przepałi, niebo w trąbę 
zwinie" [4: 100]. Вірш "Sąd ftrafzny" 
("Страшний суд") вирізняється 
нагнітанням повторів, 
натуралістичних описів, стилістично 
маркованої лексики ("noc", "trwoga", 
"bol", "gorączka sroga", "tribunał 
straszliwy") [4: 110]. 

Людина у віршах поета постає в 
найрізноманітніших зв'язках та 
залежностях, насамперед 
громадських, соціальних, родинних. 
Проте для розуміння її онтологічної 
суті особливо важливі стосунки: 
людина – Всесвіт і людина – Бог. 
Д. Братковський розглядає проблему 
"людина – Всесвіт" як єдність 
мікрокосму й макрокосму [9], тобто 
світу окремої особи та її Творця. 
Людина в розумінні автора – істота 
слабка, суєтна й немудра. На це 
вказують і її символічно узагальнені 
характеристики у віршах "Człowiek 
mucha" ("Людина-муха") [4: 136–137], 
"Człowiek Paw" ("Людина-пава") 
[4: 148–149], "Człowiek glina" 
("Людина-глина") [4: 294–295], "Węgiel 
Człowiek" ("Людина-вугілля") [4: 328–
329]. Вона ніяк не може зрозуміти, 
що всі земні клопоти – марнота 
марнот, що перед Богом усі рівні, 
тому тільки душевна чистота, життя 
за законами Божими можуть бути 
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надійною запорукою буття у вічності: 
"Szczęście i nieszczęście" ("Щастя і 
нещастя") [4: 182–183], "Przed czasem 
fadzifz, od prawdy bladzifz" ("Дочасно 
ти судиш, від правди тож блудиш") 
[4: 234–235], "Panowie y Zebracy po 
Smierci jednacy" ("Панове й жебракове 
по смерті однакові") [4: 254–255], 
"Wszystko upada" ("Все упадає") 
[4: 162–163], "Wieczność na ziemi" 
("Вічність на землі") [4: 230–231]. 

За спостереженням В. Шевчука, у 
Д. Братковського "Тема Бога та 
диявола не має конкретного чи 
спеціального опрацювання <…>, як 
це зроблено в Л. Барановича, 
І. Величковського, але присутність 
Бога в розглянутому світі почувається 
й відзначається на кожному кроці, 
власне на всьому просторі книги" 
[10: 21]. Своїми віршами автор 
прагне переконати, що Бог – живий і 
лише він один здатний розкрити 
людині істини, яких вона сама 
зрозуміти не здатна. Тому основне в 
стосунках людини й Бога, каже поет, 
– у всьому покладатися на Творця 
("Badz zmysłu ftałego, serca wefołego" 
("Май сталі думи і серце без суму")) 
[4: 188–189]), жити благочестиво 
("Przednia nauka" ("Найпередніша 
наука")) [4: 360–361]). 

Світ Божественної премудрості 
поет подає як складову універсальної 
картини світу завдяки активному 
використанню біблійної, зокрема 
євангельської символіки, традиційних 
для барокової моделі творчості 
образів "дороги", "шляху", "драбини", 
"палацу", "полювання" тощо. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Як показує проведене 
аналітичне дослідження, поезія 
Данила Братковського органічно 
сполучає раціоналістичний спосіб 
поетичного переживання з 
ірраціональним, метафізичним, що 
зазвичай простежується в підтекстах. 
У творах ці рівні авторських інтенцій 
постають у співвідношеннях земного 
– небесного, тілесного – духовного, 
тимчасового – вічного. Центральною в 

художньо-філософській концепції 
Данила Братковського є ідея світу як 
цілісної системи, відповідно 
впорядкованої низкою метафізичних 
універсалій, із-поміж яких 
виділяються Бог, Людина, Смерть, 
Пекло, Вічність. Сполучною ланкою й 
вершиною в цій системі буттєвих 
понять однозначно є Творець. 

Вірші Данила Братковського 
ілюструють таку характерну 
особливість барокової літератури, як 
схильність до взаємопроникнення 
метафізичних сенсів і барокового 
консептизму. Це підтверджує один з 
основних принципів стилю бароко – 
його синтетичність, у нашому 
випадку – унікальну здатність поета 
через піднесення естетичної цінності 
інтелектуального напруження 
(консептизм) осягати невідоме й 
незрозуміле, що становит 
метафізичний вимір буття. Власне, 
ідеться про синтез змістового й 
формального рівнів у віршах 
Д. Братковського, що є запорукою їх 
ідейно-художньої цілісності та 
довершеності. 

У перспективі заявлену проблему 
можна поглибити, залучивши до 
аналізу творчість інших барокових 
авторів, у яких метафізична 
проблематика творчості сполучається 
з консептичними прийомами 
вираження (Л. Баранович, Д. Туптало, 
І. Величковський). 
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ЕТЮД "ПРИМАРА" ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК СМИСЛОВИЙ ПАЛІМПСЕСТ 
В. Г. Сірук* 

У статті окреслено смислову стереометрію етюду "Примара" Лесі Українки через 
інтерпретацію символів тексту (примари –змія-полоза (зграї людей), поводиря, погонича). На 
підставі опрацьованих джерел представлено основні результати тематично-проблемного 
аналізу, які зводилися до однозначного трактування символів у ньому. Крізь призму 
естетичного аналізу, психоаналітичного підходу, ціннісних орієнтацій письменниці з'ясовано, 
що модерністична техніка письма, наративна стратегія відкритого твору спонукає до 
читацького діалогу, співтворення багатозначності образів. Акцентовано увагу не так на їхній 
архетипності, як на текстовій позиції, конотаціях, алюзіях до інших творів, обґрунтуванні 
мотиву відбору авторкою певного слова-символу. Спостережено рецептивну варіантність 
художнього тексту через сугестію слова, образів, контексту. Окремий розділ статті 
присвячено дослідженню філософського підґрунтя символів поводиря й погонича в розумінні 
психології натовпу. Відстежується авторське застереження – не втрачати пильності, коли 
проводир перетворюється на погонича, маніпулює свідомістю, позбавляючи індивіда права 
вибору, самостійності мислення й дії. 

Через порівняльно-типологічні зіставлення з іншими творами письменників ("Примари" 
Г. Ібсена, "Сліпці" М. Метерлінка, "Мойсей", "Похорон" І. Франка) з'ясовано актуальність теми 
героя й натовпу, ідеї та її втілення в літературі порубіжжя. Уся картина зображуваного не 
видається схематичною, позбавленою конкретики. Мінливість, а водночас і повторюваність, 
динамічність епізодів підпорядкована створенню множинності сенсів. Розімкненість смислових 
меж тексту спонукає до повторних інтерпретаційних практик. Водночас очевидна текстова 
віддаленість асоціацій провокує певні труднощі в рецепції. Але саме на такій дистанції можна 
віднайти мистецьку своєрідність твору. Незавершеність, відкритість твору на подієвому та 
наративному рівнях – ознака креативних перспектив твору. 

 
Ключові слова: інтерпретація, рецептивна естетика, архетип, психологія натовпу, 

змій-полоз, поводир, погонич. 
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THE ETUDE "PRYMARA" ("THE GHOST") BY LESIA UKRAINKA AS A 
MEANINGFUL PALIMPSEST. 

V. G. Siruk  
The semantic stereometry of the etude "Prymara" ("The Ghost") by Lesia Ukrainka is described 

through the interpretation of semantics of the text symbols (a ghost – the whipsnake (a group of 
people), a guide, a ploughboy). On the basis of the sources studied the research presents the 
main results of thematic and problematic analysis which leads to a clear interpretation of 
symbols. With the help of aesthetic analysis, psychoanalytical approach and considering moral 
values of the writer it is stated that the modernism technique of writing, the narrative strategy of 
the open work encourages the reader to a dialog and co-creation of the ambiguity of images. The 
attention is drawn to textual positions, connotations, allusions to other works, explaining the 
writer's motifs of selecting certain symbolic word-image rather than to the archetype. Receptive 
variance of a literary textis observed with the help of the word suggestion, images and context. A 
separate section of the article is devoted to the symbolic background of the guide and the 
ploughboy in a sense of psychology of the crowd. The writer's warning not to lose circumspection 
when the guide turns into the ploughboy and manipulates the consciousness depriving the 
individual of the right to choose, the independence of thinking and actions is identified. 

Through the comparative and typological contrast with other works, for example, "Ghosts" by 
Ibsen, "The Blind" by Maeterlinck, "Moses" and "The Funeral" by Franko the topicality of the topic 
of the hero and crowd, the idea and its embodiment in the borderland literature are analyzed. 
The picture created in the work does not seem schematic or devoid of specificity. The variability, 
repetition and dynamism of the episodes at the same timeare subordinate to the plurality of 
meanings. Limitless semantics of the text urges to reinterpretation. The text distance of 
associative arrays provokes difficulties in the perception. Nevertheless, exactly at such a distance 
it is possible to find artistic originality of the work. Incompleteness, openness of the work at the 
event and narrative levels serve as a sign of creative perspectives of the work. 

 
Key words: interpretation, receptive aesthetics, archetype, psychology of the crowd, the 

whipsnake, the guide, the ploughboy. 
 
Як відомо, у белетристиці Лесі 

Українки домінують очевидні 
атрибути модерністичної техніки 
(зображення почуттів, настроїв 
персонажів через уривчастість фрази, 
недомовленість, відсутність розв'язки, 
застосування психологічного аналізу, 
філософських осягнень, 
інтелектуальної лексики), що проектує 
широкий діапазон читацьких 
можливостей і різнопланові 
прочитання. Критики не вельми 
обдаровували її увагою. З цього 
приводу в листі до О. Кобилянської 
письменниця іронізувала: "Хоча мої 
критики і не славлять моєї прози, ну, 
та все ж воно, може, буде 
"корисне"…" [11: 456]. Насамперед це 
неодноразово цитований у науковій 
літературі категоричний присуд 
І. Франка: "… не в новелах її сила… Її 
талант – ліричний, але не вузько 
суб'єктивний; їй удаються й епічні, і 

драматичні форми, але тільки тоді, 
коли вони являються тільки формами 
могутньої лірики. Чиста епіка і чиста 
драма не входить, як нам здається, в 
обсяг її таланту" [12: 271]. Щоправда, 
І.Франкові дуже подобалося її 
оповідання "Жаль". Інакше оцінював 
те оповідання М. Павлик: радив 
авторці навіть його знищити. 
І. Нечуй-Левицький критикував мову 
оповідання "Приязнь". Схвально 
відгукувалися про прозу Лесі 
Українки вже після її смерті. 
М. Грушевський, Л. Старицька-
 Черняхівська, А. Ніковський, 
М. Зеров, М. Драй-Хмара та інші 
розгледіли непересічний талант 
прозаїка європейського рівня. 
Захоплено писав про 
неоромантичний стиль прози 
Б. Якубський: "Маємо зразки 
художньої досконалості, що не 
поступляться перед більшістю інших 
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белетристичних творів нашої 
літератури тих років (1905-1917)" 
[14].  

Постановка проблеми. "Примара" 
– один із тих творів Лесі Українки, 
який найважче піддається 
тлумаченню. Напевно, саме до такого 
"філософсько-психологічного етюду" 
варто вжити термін інтерпретація, 
адже наративна техніка письменниці 
змушує запрацювати читацьку уяву. 
Будучи співавтором значення тексту, 
усе ж таки неможливо узгодити його з 
тим, що саме мала на увазі авторка. 
Це той випадок, коли сенс щоразу 
"вислизає", важливе залишається на 
периферії читацького зору. Хоча 
спроби звести все багатоголосся 
тексту до питання "про що йдеться у 
творі?" й дати на нього однозначну 
відповідь були. Л. Кулінська зробила 
висновок про те, що твір таврує 
"загарбницькі війни взагалі як 
безглузді кровопролитні бійні" 
[8: 124]. Т. Третяченко вбачала в 
нарисі, сповненому публіцистичного 
пафосу, тему злочинної пасивності 
особи, утвердження "її 
відповідальності за своє краще 
майбутнє" [9: 213]. Мовиться про те, 
що банально визначити тему, ідею та 
проілюструвати їх конкретною 
цитатою, неможливо. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сучасні науковці, 
послуговуючись багатоманітним 
методологічним інструментарієм, 
спираючись на власний естетичний 
досвід, відкривають нові горизонти в 
сприйнятті й тлумаченні тексту. За 
спостереженням О. Головій, 
сучасники письменниці та дослідники 
часів СРСР появу творів ("Примари" 
Лесі Українки й "Червоного сміху" 
Л. Андреєва) прив'язували до 
російсько-японської війни, 
"відповідно образи змія-полоза Лесі 
Українки та Червоного сміху 
Л. Андреєва прочитували як 
алегоричне втілення масштабності й 
насильницької суті цієї війни та воєн 
загалом". Проблематику твору 

О. Головій убачає в передчутті 
глобальних катастроф ХХ ст., 
усвідомленні їхньої неминучості, 
трагічності. Поетикально-стильове 
прочитання дало підстави дослідниці 
трактувати "Примару" як 
експресіоністське оповідання [2]. 
М. Жарких відзначає у творі ідею 
"загибелі індивідуального світу зі 
смертю людини", яка втілена ще й у 
діалозі "Три хвилини", що був 
написаний через чотири місяці після 
"Примари" [5]. Н. Колошук 
переконана, що письменниця 
показала людство в триванні його 
історії, алегорію насилля, що з правіку 
було підвалиною життя в людській 
спільноті [7]. Г. Яструбецька, 
розглядаючи текст у площині 
енергематичного, зауважила, що твір 
"презентує енергетичну мотивацію 
волі авторки, яка обрала предметом 
своєї уваги сутнісне – не обтяжене, не 
замулене історично та індивідуально 
психологічно, а саме ідею руху і 
єдності взаємозаперечень як фатуму" 
[15: 237]. Однак уважне прочитання 
тексту, виявлення образних, 
тематичних, стильових відмінностей і 
подібності з іншими текстами, 
встановлення ближніх і віддалених 
контекстів (що власне є завданням 
порівняльного літературознавства) 
спонукає до нових міркувань, 
глибшого пізнання матеріалу. 

Мета й завдання статті – 
окреслити смислову стереометрію 
етюду "Примара" Лесі Українкичерез 
інтерпретацію символів тексту 
(примари – змія-полоза (зграї людей), 
поводиря, погонича), акцентувати 
увагу не так на їхній архетипності, як 
на текстовій позиції, конотаціях, 
алюзіях до інших творів, 
обґрунтуванні мотиву відбору 
авторкою певного слова-символу. 
Спостерегти рецептивну варіантність 
художнього тексту через сугестію 
слова, образів, контексту. 

Перед читачем постає химерна 
рухома картина. Це – плід фантазії, 
сну, марення, а тому вписується в 
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контекст сюрреалізму з його 
протестом проти жорстокості життя, 
війни, раціоналізму. Водночас нарис 
може слугувати ілюстративним 
матеріалом до експресіонізму (через 
гіперболічні образи, градаційні 
пасажі, емоційні інтонації) чи 
символізму (через ключовий символ 
змія-полоза). Такий механічний підхід 
звузить та обмежить інтерпретаційне 
коло. Ілюзія, фантазія, яка й не 
мислиться реальною дійсністю, на 
нашу думку, слугує засобом для 
зображення антиномій людського 
існування. Щоб виявити, як 
формуються та проступають смислові 
вузли твору, варто вдатися до техніки 
повільного читання й рецептивної 
естетики, декодувати символи тексту, 
у яких є можливість розгортання 
змісту шляхом домислювання, уяви, 
асоціативних зв'язків. 

На задньому плані – майже 
мікроскопічні, невиразні силуети 
людей, які рухаються до переднього 
плану й уже можна розгледіти навіть 
їхні обличчя. Увесь натовп нагадує 
змія-полоза, що "виліз і тихо в'ється 
навколо землі, помалу стискає її, 
хотячи задушити", – агресивної, 
хижої тварини, холодної, здатної 
звиватись, повзати, кусати, душити. 
Це образ неабиякої міфологічної 
глибини, можна згадати хоча б 
старозавітного змія-спокусника. 
"Зразковий" читач пригадає образ-
символ змія ще у двох творах: 
однойменному К. Шпіндлера та 
Франковому "Boaconstrictor". Але 
якщо німецький автор фокусує 
типово зооморфне бачення сутності 
людського єства, як пише Р. Голод, то 
український – акцентує на його 
соціальній зумовленості [3].  

Образ полоза, за влучним 
спостереженням Л. Кулінської, подано 
в кількох вимірах: "часових 
(правічний), просторових (без кінця й 
краю), фізичних (сліпий, подоланий, 
але не поконаний), емоційних 
(страшний)" [8: 128]. Загалом змія 
"віддавна символ небезпеки, яка 

ковтає та отруює", – зауважував 
К. Юнг [13: 55]. "Змій є одним із 
основних образів світової міфології, – 
пишуть дослідники української 
системи міфообразів. – Це і творець 
світу, й уособлення стихій, і дух 
місцевості, й захисник, і сексуальний 
символ, і втілення нечистої сили, і 
володар вод та підземного вогню, і 
постійний казковий супротивник 
лицаря" [6: 144]. Інша важлива 
особливість, що пронизує весь 
комплекс уявлень про змію, – це 
амбівалентність її характеристик. 
Вона проявляється в поєднанні 
чоловічої і жіночої символіки, у 
зіткненні негативного і позитивного 
первнів.  

Початок твору створює гнітючий 
настрій через зображення руху змія-
полоза – натовпу людей. Раптовість 
такої динаміки підсилюється 
градацією безперервності: "йдуть 
здалека, з правіку, йдуть без упину і 
без кінця". За авторським 
означенням, це – зграя. Зазвичай 
слово вживається для позначення 
"групи птахів, тварин, риб, які 
тримаються разом", або "юрби людей, 
об'єднаних спільною дією", або 
"займаються ганебною діяльністю 
(банда)". Із назв головних уборів 
можна зрозуміти, що це військові: 
шоломи, крила над шишаками, 
кудлаті шапки, шпичасті мідяні 
каски, білі китиці на ківерах. Вражає 
обізнаність письменниці з елементами 
вбрання військових, їхньою 
історичною послідовністю. Далі – 
люди "в одежі невідомих віків і 
народів". Усі пересуваються 
однаковим кроком, "однаковим 
пилом припали, однаковим маревом 
повились, однаковим колоритом 
пойнялись". Це "безкрайній гурт". 
Очевидно тут синоніми юрба, натовп 
не будуть доречними, оскільки 
втілюють стихійне начало, 
розрізненість, хаос. Гурт і зграя – 
об'єднані спільною дією або, як 
хочеться додати, ідеєю. Не варто 
забувати, що порубіжжя – це 
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продукування та боротьба ідей, 
занепад і криза суспільної думки й 
культури, пошук позитивних ідеалів, 
звертання в цих пошуках до 
містичного та раціонального. 
Модернізм уважно придивляється до 
внутрішнього світу окремої людини, її 
психіки. Утверджує унікальність і 
неповторність людини й авторка 
"Примари": "… кожен з тих людей о д 
и н і нема другого такого в цілім світі, 
нема, не було і не буде з правіку й до 
віку" [10: 201]. Ця настанова 
суголосна неоромантичній (по суті – 
утопічній) ідеї Лесі Українки про 
спільноту вільних, свідомих 
особистостей, Ясперсовій тезі про 
існування самотнього "я" в "співбутті" 
з рівноправними іншими, але йде 
врозріз із ніцшеанською теорією 
елітарності, винятковості окремих 
особистостей, які покликані керувати 
натовпом. Тут і відлуння ідеї 
К'єркегора про те, що існування 
людини – це "буття для смерті", яка 
кидає тінь на все життя; мета ж 
існування – смерть: "І кожен з них іде, 
щоб уже не вертатись …туди, де 
зливається темрява з далиною, звідки 
ні один живий голос не доходить, де 
жах одвічний стоїть на сторожі, щоб 
не пускати людей вступати самохіть у 
ту браму без сліпих проводарів – 
старості, хвороби, – бо сі проводарі 
хотять мати собі плату від усього 
живущого, але не кожний дає їм ту 
плату" [10: 202]. Брама – доречне 
слово-символ, адже для натовпу 
людей потрібні й справді великі 
ворота, ті, які є входом у 
монументальні споруди. Зазвичай 
брама асоціюється з раєм або пеклом, 
бо лексема двері найчастіше виступає 
в словосполученні "двері до хати", 
ворота ж – проїзд або прохід в 
огорожі між будівлями.  

Проводир – той, хто водить кого-
небудь, указує комусь дорогу, 
переважно сліпому, або ж керівник, 
вожак. У давні часи цю функцію 
виконували хлопчики-підлітки, 
жебраки. У розумінні авторки – 

старість і хвороби йдуть завжди 
попереду, вони ті, про які людина не 
думає, бо не бачить їх. Можна 
спостерегти суголосність образів 
"Примари" з одноактною п'єсою 
"Сліпці" М. Метерлінка. Дванадцять 
сліпців сидять на повалених деревах 
й очікують свого поводиря – старого 
священика, який має відвести їх у дім 
старців. Та чекання їхнє марне: 
поводир мертвий. Трагізм ситуації в 
тому, що вони очікують порятунку. 
Сліпці – це людство, яке змушене 
гинути без віри. У "Примарі" Лесі 
Українки люди, які у своєму рухові 
нагадують змія-полоза, теж сліпі. Але 
якщо Метерлінк переконує в тому, що 
без віри (проводиря) людство загине, 
то поводир "Примари" – старість і 
хвороби. Люди мають погоничів, 
скільки людей, стільки й погоничів. 
Погонич – той, хто йде позаду, 
проводир – попереду. Очевидно, 
погонич – це воля до життя, те, що 
змушує людину діяти, рухатися, 
тривати. У кожного з людей у руках 
"щось блискуче, холодне чи палке, 
страшне й бездушне і в холоді своєму, 
і в палу. І кожне може дати смерть 
кожному, хто йде перед ним" 
[10: 202]. Можливо, це символічне 
втілення одержимості, спокуси, 
холодного чи палкого слова, 
ганебного, неморального або, 
навпаки, шляхетного вчинку, усього 
того, чим взаємодіємо з ближнім. 
Мимовільно, з примусу чи особистої 
волі стаємо погоничами для інших. 
Якщо навіть не заподіємо чогось 
лихого, усе одно світ людини, з якою 
контактуємо, "зміниться і вже ніколи 
не буде таким, як перше був" 
[10: 202]. Тут авторка ставить 
доречне запитання: "коли настала та 
хвилина, що з проводирів погоничі 
зробились?" [10: 203]. Справді, кожен 
поводир стає погоничем для натовпу 
й для кожної людини зокрема 
особливо тоді, коли продукує певну 
ідею. Можливо, це авторське 
передчуття тоталітаризму, фашизму, 
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проблем уже сучасного 
споживацького суспільства?  

Імовірно, змій-полоз, що "споконвіку 
безголовий, і сліпий, і страшний у своїй 
сліпоті безнадійній, як сам хаос", – це 
втілення колективного позасвідомого 
(за К. Юнгом), це універсальний, 
надперсональний пласт психічного, 
родова пам'ять людства, матриця, що 
містить психічний досвід різних 
народів і визначає змістове 
наповнення всіх інших рівнів 
індивідуальної чи колективної психіки. 
"Підключення" людини до 
колективного несвідомого можна 
спостерігати в ситуаціях масового 
скупчення людей – релігійних або 
церковних обрядах, демонстраціях, 
численних зібраннях тощо. Тут людина 
цілковито підпорядковується сценарію, 
нормам поведінки, порядку. Як пише 
авторка "Примари": "Хто пристає до 
зграї самохіть, уже собі не пан" 
[10: 202]. Коли проводир угадує, на які 
саме архетипи, міфологічні образи, 
сюжети варто зробити акцент і 
розробляє певний сценарій, тоді стає 
погоничем для юрби, фактично 
маніпулятором. Індивід у натовпі 
платить за ілюзорне, короткотривале 
відчуття спокою, безпеки, звільнення 
від комплексів, страхів, тривоги, 
безпорадності цілковитим 
підкоренням. Підпорядкування – це 
пасивність і покірність. Як 
переконливо стверджує О. Донченко, 
чим нижчий рівень автентичності, 
самототожності, психосоціальної 
зрілості, тим потужніше оволодіває 
спільнотою інстинкт, тим швидше вона 
занурюється в готові форми 
архетипних сюжетів, що має у своєму 
розпорядженні колективна психіка [4]. 
З цього приводу Т. Третяченко 
справедливо зауважує: "З образом 
змія-полоза асоціюється в уяві 
письменниці споконвічний потік 
людей, яких рухає тупа сила 
покірності, "одвічний жах", що 
паралізує волю й відвагу, перетворює 
проводиря в погонича" [9].  

Жах у творі персоніфікований. Він 
женеться, пхає, кричить, "ляскає 
холодними й гострими зубами, і 
грозить кривавими устами, і палить 
вогнем нечистого дихання", підганяє 
людей до брами. Очевидно, це страх 
перед майбутнім, очікування 
небезпеки. Як божевільний, жах 
викрикує несподівані слова: "Верніться 
вперед!", чим досягається ефект 
напруги, тривоги, дезорієнтації. 
Оксиморон підсилює абсурдність 
усього, що відбувається. Брама, яка 
теж має символічне значення, 
закриває вхід туди, де "зливається 
темрява з далиною". Це смерть, забуття 
або ж невідомість, яка лякає. Повтори 
підкреслюють ритмічність і циклічність 
дії, посилюють її гіпнотичну силу: 
"зачароване коло кружить, кружить без 
упину, аж одур бере, дивлячись". 
Л. Кулінська спостерегла динамічність 
як основну ознаку твору: "Усе 
приводиться в рух, усе рухається з 
правіку, без кінця і без упину, йде, 
повзе, в'ється, суне, кружить, ступає, 
женеться, кидається і т. д.". Що 
означає вернутися вперед? Сутність 
загадкового висловлювання можна 
пояснити подіями діалогу "Три 
хвилини", який розглядає О. Баган. У 
розпал Великої французької революції 
якобінська стихія повалила уряд 
жірондистів-лібералів і встановила 
диктатуру на чолі з Максиміліаном 
Робесп'єром. Диктатура монтаньярів 
супроводжувалася терором передусім 
проти жірондистів, ліквідувавши 
політичну свободу. Чому люди 
підтримали криваву диктатуру, якими 
є закони психології мас? Як 
справедливо зауважив дослідник, "так 
парадоксально Революція своїми 
результатами обернулася проти своїх 
цілей" [1]. Ось і пояснення оксиморону 
– вернутися вперед. Просування 
вперед часто означає повернення до 
старого лише під новими гаслами, 
формами. У діалозі Жірондиста й 
Монтаньяра постають вагомі питання: 
як творяться історії, нові епохи, релігії, 
героїчні звершення. На шляху 
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людського поступу важливі ідеї чи 
"кров" – жертви, відвага, фанатизм. 
Монтаньяр зухвало відпускає 
ув'язненого Жірондиста на волю, не 
хоче пролити його крові, щоб не 
увіковічнити його ідею: "Сила вродить 
повинна силу, а примари примарами 
зостануться". Такі Монтаньяри здатні 
підкорити й повести за собою юрбу, 
щоби згодом перетворитись на 
погоничів? 

Над стосунками героя й натовпу 
роздумував І. Франко. У поемі "Мойсей" 
алегоричний образ сліпого велетня 
Оріона втілює людство, яке сповнене 
віри та сили, спішить до незримої цілі. 
Через кепкування хлопчика-поводиря 
(як утілення логіки фактів), він 
збивається на манівці й не може дійти 
до Сонця. Однак у кінці твору 
"кочовисько ледаче" перетворюється на 
завойовників, похід очолює Єгошуа: "І 
підуть вони в безвість віків, / Повні 
туги і жаху, / Простувать в ході духові 
шлях / І вмирати на шляху…". У поемі 
"Похорон" ватажок Мирон, удаючись 
до зради свого товариства, прагне 
підірвати в нього ознаки плебейства, 
смертю борців витворити ідеал 
високих змагань, віри. Усі, що 
загинули в останній січі, за мирного 
часу були б рабами, але "Тепер вони 
погибли як герої / І мученицький 
приняли вінець, / Їх смерть – життє 
розбудить у народі. / Се початок борні, 
а не кінець. / Тепер народ з них має 
жертви взір / І ненастанний до посвят 
підлат; / Їх смерть будущі роди 
переродить, / Вщепить безсмертну 
силу – ідеал". Ідея смерті людей, яка 
витворить ідеал майбутньої борні, 
суголосна з тезою увіковічення ідеї 
через смерть героя в діалозі "Три 
хвилини" Лесі Українки. Удаючись до 
символів "Примари", можна 
стверджувати, що Мирон не захотів з 
проводиря перетворюватися на 
погонича. Мета зради – позбавити 
людей рабської психології, інстинктів 
несвідомого натовпу, який чекає 
вказівок, піддається на маніпуляції 
погонича. 

У "Примарі" авторка намагається 
розпізнати того, хто був головою 
потвори. Той, хто був "самотній серед 
поля? Чи він кликнув товаришів і 
повів за собою ту зграю?" [10: 203]. 
Прочитується акцентуація на 
винятковості особистості, яка бере на 
себе відповідальність за рух уперед: 
"стати не можна, треба йти, йти, йти". 
І, власне, останнє речення "Хто 
визволить видющих людей з тіла 
сліпої потвори?" співзвучне з 
неоромантичною тезою Лесі Українки 
про звільнення людини в самому 
натовпі. Адже є ті, шляхетні, 
прекрасні душею та вчинками, які 
невтомно борються з житейським 
злом, хто "кидається вбік, геть у 
широке вільне поле", тобто 
намагається відірватися від похмурої 
та сповненої горя дійсності, утекти у 
світ мрій та ідеалів. Тому в цьому 
тексті варто розглядати не лише 
символізм образів, а й символізм ідеї. 
Непрості взаємини героя й натовпу 
"Примари" відлунюють у змістові 
статті, присвяченій характеру 
тогочасної української белетристики. 
Це спостерегла Т. Третяченко, 
цитуючи Лесю Українку: "Ні в 
природі, ні в житті немає нічого, що 
само по собі, так би мовити, по праву 
народження, було б другорядним… 
кожна особа суверенна, кожна 
людина, яка б вона не була, є герой 
для самої себе і частина середовища у 
відношенні до інших…" [9: 215].  

Назва твору ("Примара") постає в 
заголовку, а згодом проходить 
лейтмотивом крізь увесь твір й 
організовує його: нереальна, вигадана 
істота змія-полоза, страхітливий жах 
у химерному, спотвореному 
часопросторі створюють усуціль 
фантастичну картину. Загрозливе 
видовище змушує читача шукати 
сенсів, прихованих аналогій, 
декодувати символи, прочитувати 
підтексти. "Зразковий" читач може 
пригадати ще один твір, який своєю 
назвою кореспондує з досліджуваним 
– це драма "Примари" Г. Ібсена. Хоча 
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текст розглядають у площині 
реалізму, усе ж виразно проступає 
психологія суспільства: потужний 
вплив стереотипів. Драматичний твір 
Г. Ібсена ще й про те, як "примари" 
минулого (негідні вчинки, таємниці, 
хвороби, замовчування незручних 
подій тощо) наздоганяють людину, а 
подекуди й визначають її подальшу 
долю. Мовою твору Лесі Українки – 
"скільки сих людей, стільки й 
погоничів".  

Висновки й перспективи 
дослідження. Інтерпретуючи етюд 
"Примара" Лесі Українки, реципієнт 
наштовхується на очевидну 
віддаленість від автора, асоціативних 
рядів між минулим тексту й 
сучасністю критика. Але саме на 
такій дистанції можна віднайти 
мистецьку своєрідність етюду. 
Прикметна ознака тексту: 
незавершеність, відкритість на 
подієвому й наративному рівнях 
(закінчується риторичним 
запитанням), що вможливлює його 
нові креативні рецепції. Це 
інтерпретація символіки змія-полоза, 
ідеї про психологію натовпу, 
апелювання до неї, розкриття 
функцій проводиря й погонича. Етюд 
"Примара" може сприйматися як 
авторське застереження – не 
втрачати пильності, коли проводир 
перетворюється на погонича, 
маніпулює свідомістю, позбавляючи 
індивіда права вибору, самостійності 
мислення й дії. 

Перспективним видається 
осмислення твору з погляду 
соціологічної критики, у контексті 
драматичних творів письменниці, її 
неоромантичної світоглядної 
концепції, жанрового означення.  
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ВІРШАХ КЛИМЕНТІЯ ЗИНОВІЄВА 
О. В. Щербак* 

У статті здійснено спробу дати уявлення про те, як змалював жінок у побутовому 
середовищі український поет кінця XVII – XVIII ст. Климентій Зиновіїв. Окрему частину 
творів він присвятив жінкам, яка так і називається ''Про жінок, усякого їхнього чину, 
тобто про добрих і про лихих'' і нараховує близько тридцяти поезій. Однак у ''жіночі'' вірші 
можна також зарахувати й понад десяток творів, присвячених чоловікам, розділ про яких 
іде одразу за жіночим і продовжує його.  

У творах Климентій Зиновіїв звертався до найрізноманітніших випадків із життя 
жінок, особливостей їхніх характерів і побутових звичок. Хоча, на перший погляд, може 
скластися враження, що поет продовжує мізогінну традицію щодо трактування жінки як 
гріховної й небезпечної для чоловіка особи, але насправді в багатьох віршах Климентій 
Зиновіїв висловлює своєрідні помірковані й часом навіть прогресивні погляди на питання 
шлюбу, материнства, стосунків у сім'ї тощо. Якщо ж поет різко засуджує жінку, то за ті 
самі гріхи та проступки він так само засуджує й чоловіка, а також вважає, що добра та 
благовірна жінка заслуговує на повагу й довіру від свого чоловіка. Образний арсенал у 
зображенні жінок у К. Зиновієва скупий, у текстах віршів переважає описовість, відсутні 
жіночі портрети та їхні індивідуальні характеристики. 

Проаналізувавши ключові поезії Климентія Зиновієва, присвячені зображенню жінки, 
можемо зробити висновок, що він мав досить різнобічні погляди щодо питання шлюбу та 
жіноцтва, що свідчить про високий рівень освіти, морального виховання й багатого 
життєвого досвіду поета. Виявлено, що у творах Климентій Зиновіїв відходить від 
усталених в епоху Середньовіччя норм трактування жінки як другорядної особи, а 
відводить їй місце поряд із чоловіком і здебільшого судить їх однаково, незважаючи на те 
що нерідко апелює до Святого Письма й висловлює стереотипні тези минулих епох. З 
огляду на сказане можна припустити, що вірші про жінок були написані в різні роки, а 
отже, і переконання поета могли змінюватися. 

 
Ключові слова: жінка, чоловік, дружина, бароко, погляди, стереотип, мізогінія, 

чернець, поет, СвятеПисьмо, мотив, шлюб, сім'я, вдова, дівиця. 
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WOMEN'S CHARACTERS IN THE POETRY OF KLYMENTII ZINOVIIV 
O. V. Shcherbak  

The article attempts to provide insight regarding the portrayal of female characters in domestic 
environment at the end of XVII, beginning of XVIII century by Ukrainian poet Klymentii Zinoviiv. 
He dedicated a work named ''About women, any of their rank, good ones and evil ones'' to 
women that includes around thirty works of poetry. Therefore more than a dozen verses 
dedicated to men can be included into the category of ''female'' poetry, the chapter about men 
directly follows the female chapter and continues it. 

Klymentii Zinoviiv addresses various events from women's life and describes traits of their 
character, household habits. Although at first sight it may seem that the poet continues the 
misogynistic tradition of treating a woman as a sinner, it is evidenced that Klymentii Zinoviiv 
expresses moderate and sometimes even progressive thoughts on the questions of marriage, 
motherhood, relationships in the family. 

The poet harshly condemns a woman, but he also condemns a man for the same sins and 
faults, also he believes that a kind and faithful wife deserves respect and trust from her 
husband. Zinoviiv's selection of figures of speech is limited, verses are mostly descriptive, female 
portraits and individual characteristics are absent. 

As a result of an analysis of main works of poetry of Klymentii Zinoviiv that are dedicated to 
the portrayal of a woman it can be concluded that he had a variety of views on the ideas of 
marriage and womanhood, which shows poet's high level of schooling, moral education, and vast 
life experience. It is investigated that Zinoviiv moves away from the norms of Middle Ages in his 
works that portray a woman as an inferior human being, instead he sees her being equal to a 
man and in most cases judges them equally, even though he often appeals to the Scripture and 
expresses stereotypical arguments of the past periods. To draw a conclusion it can be assumed 
that verses about women were written in different years, consequently poet's worldview might 
have been changing.  

 
Keywords: woman, husband, wife, baroque, views, stereotype, misogyny, monk, poet, Holy 

Scripture, motive, marriage, family, widow, maiden. 
 
Постановка проблеми. 

Українська література епохи барокко 
вже цілковито відрізнялася від 
літератури середньовічної, чому 
сприяли бурхливі події всередині й 
другій половині XVII століття. 
Спочатку спалах козацьких повстань, 
потім національно-визвольна війна 
Богдана Хмельницького й утворення 
Гетьманщини – усе це сформувало 
самосвідомість українців, а відтак, 
вплинуло на їхній спосіб мислення. 
Якщо в середні віки письменники 
найперше звертали увагу на релігію 
та історію, то за доби бароко до 
розповсюджених тем книжників, 
зокрема поетів, додалася й побутова. 

Одним з найвизначніших митців 
давнього часу, який залишив нам 
чималу спадщину з кількасот творів, 
був ієромонах Климентій Зиновіїв, 
автор збірки поезій кінця XVII – 
початку XVIII ст., де змалював 

найрізноманітніші аспекти 
побутового життя українського люду. 
Окрему частину доробку Климентій 
Зиновіїв присвятив жіночий темі, яка 
так і називається – ''Ω жεна́хъ 
ро́зны(х), вся́кого чи́ну и(х). То ε ́сть ω 
до ́бры(х) и о злы́хъ'' і нараховує 
близько тридцяти поезій, а також 
трохи більше десятка творів, 
присвячених чоловікам. 

Аналіз останніх досліджень. 
Історія дослідження творчості 
Климентія Зиновієва сягає другої 
половини XIX століття. До аналізу 
діяльності Климентія Зиновієва 
звертався П. Куліш, на якого, 
зокрема, твори Климентія про жінок 
справили досить негативне 
враження. С. Єфремов називав поета 
''графоманом'' і не бачив особливої 
цінності в його віршах. І. Франко, чиє 
ставлення до митця було м'якішим і 
поблажливішим, назвав його ''дитям 
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свого часу''. У XX–XXI століттях 
особистість Климентія Зиновієва і 
його віршовані твори цікавили таких 
дослідників, як М. Возняк, 
Д. Чижевський, В. Крекотень, 
В. Шевчук, який, зокрема, назвав 
літературний доробок Климентія 
Зиновієва ''книгою буття українського 
народу'', архієпископ Ігор (Ісіченко), 
П. Білоус та інших фахівців з давньої 
української літератури. Вагомий 
внесок у дослідження життя й 
творчості поета зробила В. Колосова в 
монографії ''Климентій Зіновіїв''. Із 
найновіших досліджень на тему 
творчості поета можна виокремити 
роботи М. Кулієвич 
''Лінгвогеографічний пошук місця 
навчання Климентія Зіновієва'', 
М. Меркулової ''Тема праці у віршах 
Климентія Зіновієва і байках Григорія 
Сковороди'' та ''Тема мандрів 
творчості Климентія Зіновієва та 
Григорія Сковороди'', В. Циганенко 
''Козацькі барокові мотиви в 
епіграфічних творах Климентія 
Зиновієва'', Л. Семенюк ''Стильова 
природа творчості Климентія 
Зиновієва'' та інших науковців. 

Новизна дослідження. Хоча 
подекуди літературознавці торкалися 
теми жіноцтва у творах Климентія 
Зиновієва, як, наприклад, уже 
згаданий П. Куліш чи І. Франко, проте 
ця частина доробку поета досі 
залишається малодослідженою. Проте 
вона має цінність не лише для 
глибшого аналізу творчості давнього 
митця, його поглядів і переконань, а 
й як джерело для пізнання 
особливостей ставлення до жінки в 
українському суспільстві з 
історичного погляд.  

Мета статті – з'ясувати та 
дослідити типологію жіночих образів 
на матеріалі поетичних творів 
Климентія Зиновієва. 

Завдання наукової статті полягає 
в тому, щоб виявити у творах 
Климентія Зиновієва жіночі образи, 
проаналізувати їх, з'ясувати їхнє 
художнє значення та ставлення до 

них автора, що дасть змогу зробити 
висновок про погляди та переконання 
поета. 

Наукова методологіядослідження 
ґрунтується здебільшого на описовому 
та історичному методах, з окремим 
використанням герменевтики, 
складовою частиною якої є 
християнська екзегетика, що 
зосереджується на тлумаченні 
Святого Письма,  

Виклад основного матеріалу. 
Вірші про жінок починаються поезією 
''Ω множεствѣ жε ́нъ: сирѣчъ я́ко 
болшъ на всεлε(н)но(и) обрѣтаεтъсѧ 
по́ла жέнска: нε жεмужε(и)ска'', де 
зафіксовано демографічну ситуацію 
періоду Руїни, коли після довго 
тривалих війн козаків і простого 
селянства проти польської шляхти, 
московської експансії та кримсько-
турецьких загарбників в Україні різко 
зменшилося чоловіче населення і її 
називали ''країною вдів''. Таке явище 
було засвідчене у творах іноземних 
мандрівників, наприклад, Гійом 
Левассер де Боплан в ''Описі 
України'', створеному в середині 
XVII ст., де він пише про нібито 
традицію українців, коли ''дівчата 
залицяються до хлопців'' [3: 95–98], 
що, імовірно, було наслідком нестачі 
чоловіків по селах та містах України. 
У цьому вірші, який, на перший 
погляд, лише описує історичний 
факт, уже відбивається стереотипне 
для тих віків ставлення Климентія 
Зиновієва до жінок: ''Еднакъ на(д) 
жεна ́мибг̃ъда(л) мужε(м) вε(р)хъмѣти: 
/ а і́мънεдалъмужε(и)ски(х) рεчи(и) 
разумѣти'' [5: 97]. На цей уривок 
можна подивитися з іншого боку: 
поету прикро за жінок, яких Бог від 
початку зробив слабшими й 
тендітними та ще й позбавив їх 
помічників-чоловіків.  

Наступний вірш ''Ω zлы(х) жεна(х), 
і ́м(ъ) жε нико(г)да̀ нε я́ты вѣры'' 
нагадує відповідний фрагмент з 
''Моління'' Данила Заточника [9], де 
автор, наслідуючи християнське 
трактуванням жіночого начала, так 
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само застерігає від згубного впливу 
жінок. Природно, що Климентій 
Зиновіїв згадує в цьому вірші й 
гріхопадіння перших людей, причому, 
як заведено, всю вину покладає на 
жінку, тобто на Єву – ''Бо и Ада(м) 
прε(з) жεну̀ ласкибж̃о(и) о(т)па́лъ: / 
иввε(с) ми(р) навѣ ки бы(л) 
смε(р)тно(и) кля(т)вѣ о(т)да(л)'' [5: 97]. 
Ця думка взагалі була надзвичайно 
поширеною й популярною в Середні 
віки й у Новий час, особливо серед 
духовенства, до якого належав і 
Климентій. Далі ж він її розвиває, 
наголошуючи, що не тільки Адам 
зазнав горя через Єву, а й ''понεважъ 
о(т) жεнъ и ст̃ы(м) ско(р)бы быва́ли: / 
ко(г)даεщε ̀ на зεмли сεбѣ пробува́ли'' 
[5: 98].  

Однак не слід засуджувати автора 
за такий його погляд на жінок, бо ж, 
зрештою, він висловив старий, як 
світ, постулат, запозичивши його зі 
Святого Письма. Від себе ж додав, що 
''правда и жεна ̀ жεнѣ ε ́сть нεравна: / 
якъ в нш̃о(м) нн ̃ѣ вѣку також дε и 
zда ́вна'' [5: 98], а потім наголосив, що 
''а ́ щε бы им т̃и εднакъ таяжъ жεна ̀: / 
ипрε(з) мт̃ε(р) бываε(т) ско(р)бъи грѣху 
вина̀'' [5: 98], тобто якими б не були 
жінки, але чоловіки мусять їх 
приймати і поважати хоча б тому, що 
в кожного матір теж є жінкою, а як 
відомо, Бог заповів шанувати й 
слухатися однаково обох батьків. У 
цьому вірші, який уміщено на 
початку аналізованого циклу, 
Климентій Зиновіїв висловлює думку, 
яка може здатися програмною, хоча 
він сам далі безліч разів собі 
суперечить: ''Тεды кгды (б) хто рε(к), 
створи(л) бг̃ъ на зги ́бε(л) ро ́ду / 
лю(д)скому жεны: нонѣ(ст), лε(ч) для 
чиста пло ́ду'' [5: 98]. Насправді ж ці 
рядки можна трактувати по-різному. 
З одного боку, це видається типовою 
думкою чоловіка із середньовічним 
мисленням, за яким жінка створена 
винятково для того, аби народжувати 

дітей. Але з іншого – ці слова можуть 
мати й ширший, глибший зміст: хоча 
чоловік часто-густо й потерпає через 
жінку і навіть гине, але не слід 
забувати й того, що саме жінка 
подарувала йому життя.  

Логічне продовження тема ''злих 
жон'' отримала у вірші ''Ω жεна(х) 
сва(р)ливыхъ, и zлоязы́чны(х)'', де 
Климентій Зиновіїв знову звертається 
до Біблії, цього разу цитуючи Притчі 
Соломонові: ''Рεкъ Соломо(н), лу(ч)шъ 
со (л)во́мъ в(ъ) пустини жи́ти: / 
нεжεли со жεною зло ́ювдому̀ бы́ти'' 
[5: 105]. У цій поезії автор висловлює 
щире співчуття усім чоловікам, яким 
будь-коли доводилося прожити свій 
вік зі злими жінками, бо не тільки 
зараз спостерігаються такі нещастя, а 
й ''я́кожε нέgды(с) бѣста в 
старода(в)нεмъ вѣку'' [5: 105]. Тут 
Климентій Зиновіїв, потрапивши під 
стереотипи свого часу, каже, що 
щасливий той чоловік, який не 
кориться своїй злій жінці, ''и що я(к) 
бέстіи по рεбра(х) ча́сто дава́εтъ'' 
[5: 105], а в кінці вірша взагалі 
радить чоловікам, які хочуть 
удостоїтися райського блаженства 
після смерті, злу жінку ''на кожды(и) 
дε(н) ки́εмъ па́ры(т) нε лѣни́сѧ'' 
[5: 105]. Очевидно, що такі явища 
часто-густо мали місце у тодішньому 
українському суспільстві, однак, слід 
пам'ятати, що Біблія закликала 
чоловіків любити своїх жінок. 

Схожі мотиви простежуються у 
вірші Климентія Зиновієва із 
чоловічого циклу: ''Ω чεловѣку. 
ωкая(н)номъ то(мъ), в котро(г)[о] жона ̀ 
старшаѧ, а нε ωнъ са́мъ мужъ'', де 
автор, укотре застерігаючи 
нерозважливих чоловіків довіряти 
своїм підступним дружинам, які 
можуть навіть підсипати їм отруту в 
їжу, подає цілу низку порад у такому 
випадку:  

 

''А та(к) окая(н)ничε ̀ напро(д) са(м) нεкуша(и): 
нεха(и) жона пи ́ε(т) пε(р)шъия(ст), мεнε ̀ слуша(и). 
А gды (б) сама̀ напεрε(д) скушати нε мѣла: 
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то го(р)шко́мъ або ки́εмъ косни(с) εитѣла. 
Або цу(р)кою скруты̀ ε(и) руки и но ́ги: 
жεбы нε пεрεлѣзла и чрε(з) два̀ поро́ги. 
Або звяза(в)ши посадѝ к(ъ) гаря́чо(и) пε ́чи: 
що(б) припε(к)ли ́сѧ ώну(и) шата ́нскіε плε ́чи.  
А нε мѣлъ бы(с) та(к) я(к) тѧучу̀ частова́ти: 
бу́дε(ш) до смε(р)ти свов(и) лютѣ погиба́ти'' [5, с 115]. 
 

На перший погляд, Климентій 
Зиновіїв виголошує ортодоксальні, 
мракобісні речі, немов якийсь аскет-
фанатик, у якого одна тільки згадка 
про жінку викликає нечувану огиду, 
та ще й використання турецького 
слова ''шайтан'' замість ''чорт'' чи 
''диявол'' нібито каже про те, що хоч 
Климентій Зиновіїв і вважає 
мусульман невірними, але з їхнім 
поглядом на жінок цілком згоден. 
Певно, саме це свого часу так обурило 
П. Куліша, який вважав, що поет 
змалював у творах жінку ''пекельним 
виплодом'' [10, с. 23]. А оскільки 
чоловік поставлений над "жінкою", то 
й має її вчити, як батьки вчать дітей, 
з чого й може видатися, що книга 
Климентія Зиновієва мало не 
співзвучна з московським 
''Домостроєм'' XVI століття, який теж 
свого часу звинувачували в гострих 
випадах проти жіноцтва. 

У вірші Климентія Зиновієва у 
фразі ''I пε(в)наѧ то рε ́чъε(ст), жε 
така́ѧ прокля́та: / бо о(т) бг̃а и людε(и) 
ласка то(и) о(т)ня́та'' [5: 105] бачимо, 
що поет розцінює причини ''злоби'' 
жінок неоднозначно, перекладаючи 
вагому частину провини в цьому на 
Бога, який створив їх такими, а 
також на людей, які їх відштовхують і 
не мають до них доброти й 
милосердя, як Каїн, котрого 
штовхнула на страшний злочин Божа 
неласка.  

Красномовні біблійні мотиви 
простежуються у вірші ''Ω жεнахъ и ω 
дв̃и ́цахъ, и о писмε(н)ныхъ 
чε(р)ницахъ'', яку В. Шевчук назвав 
переспівом Першого послання 
Апостола Павла до Тимофія, де 
говориться: ''Нехай жінка навчається 
мовчки у повній покорі. А жінці 

навчати я не дозволяю, ані панувати 
над мужем, але бути в мовчанні'' (1-е 
Тим. 2, 11–12). Климентій Зиновіїв же 
у цьому вірші йде за традиціями 
Середньовіччя, коли вважалося, що 
жінці не обов'язково вчитися читати 
й писати. На цьому й наголошує поет: 
''Да(р)мо сѧ види(т) жε(н)скъ по(л) 
звы(к)лъ пи(с)мо̀ учи́ти: / моглабъ 
цε(р)ковъ и бεз ныхъ пи(с)ма ̀ 
обходи́ти'' [5: 99]. Климентій Зиновіїв 
уважав, що жінка не має права в 
церкві служити, а тому й письмо їй 
''без надобності'', але називає й іншу 
причину: ''Жεна̀ писмεнна му́жε(м) 
просты(мъ) погоржа́εтъ: / и якъ 
простака цѣлε того вничижаεтъ'' 
[5: 99]. Поет все ж не заперечує 
вченості жінки, але тільки для 
кращого розуміння нею священних 
текстів – ''Една(к) ко(т)ро(и) 
хочε(т)сѧпи(с)ма̀ научити(с): / нεха(и) 
у ́читъжε(б) вмѣла лѣпшъ бг̃у мл̃и ́ти(с)'' 
[5: 100].  

Своєрідним наслідуванням текстів 
Нового Заповіту є також вірш ''Ω 
вдовствεнны(х) жεна́хъ'', уякому 
Климентій Зиновіїв, за прикладом 
апостола, оспівує чесних вдовиць, які 
після смерті свого чоловіка не вийшли 
вдруге заміж і не завели коханців, а 
тримають своє тіло й помисли в 
чистоті до самої смерті: ''I суди(л) 
бы(х) на(д) дв̃ицъи(х) чε(ст)нѣ(и)ши(х) 
па́чε: / звлаща здравы(х) ию́ны(х), 
тоε(ст) млады(х) на(и)па́чε. / Дѣвы бо 
пло(т)ски(х) грѣхо(в) сεбѣ нε позна́ли: / 
а онѝ и познавши, чи ́сто(ст) zахова́ли'' 
[5: 99]. Климентій Зиновіїв зауважує, 
що не та жінка більше варта поваги, 
яка взагалі не пізнала фізичного 
кохання, а та, яка пізнала, але змогла 
утриматися від нього, залишившись 
вдовою, у чому теж помітна 
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популярна євангельська думка про 
праведних удів.  

У вірші ''Ω zаматεрѣлы(х) дѣви́цахъ" 
Климентій Зиновіїв дорікає молодим 
жінкам, які "засиділися у дівках'', і не 
тому, що їх не сватали, а тому, що ''Z 
моло(д)шы(х) нε хотѣли лѣть за ́му(ж) 
поступова́т(ъ), / для того ̀ и нε хочε(т) 
таки(х) нихто̀ и бра́т(ъ)'' [5: 104]. 
Якписав Климентій Зиновіїв в одному 
з віршів, жінка дана чоловіку 
найперше для продовження роду, тож 
його мало цікавлять почуття, духовні 
якості жінки, а головне, щоб вона 
мала змогу завагітніти, виносити й 
народити дитину. Тому молодій, 
гарній дівчині легше знайти чоловіка, 
ніж зрілій жінці. 

Схожий мотив звучить також у 
поезії з циклу, присвяченого 
чоловікам ''Ω людε(х) ты(х) нε слу ́шнε 
чи́нячихъ, ко(т)ры́ε жεня(т)сѧ и 
посягаю(т) нεвра́вно(с)тилѣтъ бу ́дучи: 
тоε(ст) імε(н)но, жεчасо(м) будε(т) 
му(ж) ста(р) а жона̀ вε(л)мѝ мо́лода: 
абожона̀ вε(л)ми ̀ стара, аму(ж) 
на́збы(т) моло(д), ата(к) мε(ж) 
таковыми болшъ житіѧ зло(г)[о], нεжε 
добро(г)[о] того̀ ра́ди'', у якому автор 
описує відомі всім випадки 
"нерівного шлюбу", які широко були 
розповсюджені в минулі століття, 
особливо серед людей заможних і 
знаті. Як видно з назви, Климентій у 
цьому творі гостро виступає проти 
таких союзів, які, на його думку, 
"гідні нагани", тому що таких 
чоловіка й дружину ''I 
бл̃гословε(н)ство б ж̃іε о(т)бѣга ́εтъ: / а 
нέ нави(ст) и в ражда в(ъ) до(м) то(и) 
сѧ всεля́εтъ'' [5: 116]. Климентія 
Зиновієва, певно, тут турбує 
нестільки подружнє щастя "молодих", 
скільки виконання ними 
найважливішого обов'язку кожної 
людини на землі – народження дітей.  

Поет продовжує цю думку й у 
поезії ''Ω стары(х) дѣдахъ 
жεня́щы(х)сѧ, и ωстары(х) баба(х) 
zамужъ іду ́чихъ'', уякій Климентій 
застерігає мирян від надто пізніх 
шлюбів. Як переконаний поет, 

зазвичай, такі шлюби трапляються не 
через душевні почуття, а з чисто 
матеріальних причин: ''I ты(м) дѣломъ 
дѣды́ щε і ́нъ стары(и) вымо(в)ляεтъ: / 
жε господы́нЂ собѣ для худо́бы 
нεма́εтъ'' [5: 119], та ''хочъ бы по 
а ́гг̃л(с)ки(и) сѧмогли ̀ обходи́ти: / 
εднакъ нε зна(в)ши того буду(т) іхъ 
суди́ти'' [5: 119], бо ''Бг̃ъ пода(л) 
мла́ды(мъ) людεмъ чε(ст)ноε 
малжε(н)ство'' [5: 119], тоді як старим 
''лѣпшε(и) бы во удо(в)ствѣ 
сѧко(н)чи́ти''. У цьому вірші помітний 
мотив популярної в середні віки 
думки Еклезіаста: ''Для всього свій 
час, і година своя кожній справі під 
небом'' (Еклез. 3, 1). Господь через 
своїх учнів заповів одружуватися 
молодим, а якщо вже хтось з певних 
причин упустив свій шанс і не взяв 
жінку чи не вийшов заміж вчасно, то 
в літньому віці не варто гнівити Бога 
протиприродними речами, тим 
більше, що, як писав поет, шлюби ці 
найчастіше укладаються з 
корисливою метою.  

З іншого боку, шлюби в занадто 
юному віці Климентій Зиновіїв також 
не схвалює, про що пише у вірші ''Ω 
роди́тεлε(х) 
сочεтава́ющыхъбракудѣтε(и) свои(х) 
вε(л)мѝ в(ъ) ма́лы(х) лѣтεхъ прεждε 
врεмεни'', тобто дівчат до дванадцяти 
років, а хлопців – до чотирнадцяти, 
як велять церковні правила. Згідно із 
словами самого поета, ''а то вѣмъ в 
Ли(т)вѣ малы(х) жε ́ня(т) злε справу́ют: 
/ що нεсмыслε(н)ны(мъ) дѣтя(м) свѣтъ 
ты(л)ко завязу́ю(т)'' [5: 117]. В Україні 
такі шлюби широко не 
практикувалися, але оскільки 
Климентій Зиновіїв про це пише в 
книжці, то все ж поодинокі випадки 
траплялися.  

Климентія Зиновієва цікавить у 
цьому разі зовсім не фізіологічний 
бік, а побутовий. Він пише: ''Часомъ и 
дорослыε ста(т)кова́т(ъ) нεвмѣютъ: / 
да вла(с)нε я(к) малы́εдѣти такъ 
шалѣю(т). / А малы(и) ма(л)жо ́нокъ 
ωвшε(мъ) статкова(т) нεбу ́дε(т): / що 
ожεни(в)сѧ куда̀ по(и)дε(т) то забудεтъ. 
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/ Ата(к) з гола нε трεба ма́лы(х) сн̃о ́въ 
жεни ́т(ъ): / нε здолѣю(т) зароби́т(ъ) 
хлѣба дш̃и поживи́т(ъ). / Кро(м) 
загото́вымъ хлѣбомъ буду(т) 
пу(д)роста́ти: / по ́ку(л) на ́вча(т)сѧта(к) 
я(к) людε работа́ти'' [5: 117–118].  

Інакше розвиває цю тему 
Климентій Зиновіїв у вірші ''Ω 
ро́дича(х) нεува́жны(х), котрыε свои(х) 
дѣтε(и) сочεтаваю(т) бра́ку 
насы́лствіεмъ [тоε ́сть з(ъ) приму́сомъ]. 
Нε иму́щы(х) [дв ̃и́цѣ або мл(д)нцεвѣ] 
мεжду собою совεршε(н)нои любвѣ''. У 
класичній літературі, зокрема й 
українській, тема нещасливих шлюбів 
без взаємного кохання, одна з 
найпопулярніших, про що згадує й 
Климентій Зиновіїв: ''Е́стъботого ̀ 
насвѣтѣвсюда ба(р)зо мно́го: / гдε ̀ 
покидаε(т) мужаидε(т) задругого. / 
Давпя(т) и другого в тожъ жывого ̀ 
покида́εтъ: / а за(и)шε ́дши далεко 
блу(д)носѧ обхо(ж)да ́εтъ'' [5: 114].  

У ті ж часи шлюби з примусу 
траплялися нерідко, причому 
вважалося, що дружина має любити й 
поважати свого чоловіка, якого їй 
обрали батьки. Климентій Зиновіїв же 
висловив думку, що не тільки 
дружина чоловікові має подобатися, 
але й чоловік дружині, тобто поет 
визнає для чоловіків і жінок рівні 
права на власні почуття: 
''Утвε(р)ждε ́ніѧ собѣ нε будутъ мѣт(ъ) 
zго ́ла: / жона або му(ж) бу́дε(т) 
утѣкати з(ъ) двора. / I нε буду(т) 
доброго сεбѣ бы́ ту мѣти: / хо(ч) и 
бога́ты буду(т), и приплодя(т) дѣти'' 
[5: 113]. Коли молодих одружать за 
взаємною згодою, то вони пізнають 
справжнє сімейне щастя й спокій, а 
їхні батьки, дивлячись на добробут 
дітей, радітимуть у серцях своїх: ''Ωц̃ъ 
жε од щεрѣ то(и) будε(т) сѧвεсεли ́т(ъ): / 
ю́жεґды̀ бεзра(з)судно нε схочε(т) 
потопи́т(ъ)'' [5: 114] .  

До питань шлюбу, дівочості й 
цнотливості Климентій Зиновіїв 
звертається ще не раз. Наприклад, у 
вірші ''Ω ма(л)жо́нкахъ по zа́ко(н)номъ 
шлю́бно(мъ) брацѣ чи(с)то(ст) 
тѣлε(с)ную або тε(ж) дЂвство до 

смε(р)ти в сεбѣ хова́ючихъ''. Поет 
щиро дивується з поведінки дівчини, 
котра, будучи одруженою, 
намагається наслідувати Діву Марію: 
''Дивнаѧ товε(л)ми ̀ рε ́чъ, жε з жоно́ю 
жи ́ти; / а кро(м) позна(н)ѧ пло(т)ска 
та ́къ сѧ обходи́ти", а далі додає: "Бо̀ и 
ап(ст)лъ рε ́къ дру(г) дру́га нε 
лиша(и)тε: / и ма(л)жε(н)ски(м) дѣломъ 
в сво(и) ча(с) сѧутѣша(и)тε'' [5: 208].  

Схожий мотив має вірш, який з 
назвою ''Ω людεхъ ты(х), которыε нε 
хотя(т) жεнитисѧ прε(з) ввε(с) вѣкъ 
сво(и), и до стары(х) лѣтъ: або и до 
само́и смε(р)ти'', де відображено 
рідкісні випадки, коли чоловік воліє 
залишатися одинаком, але в 
монастир не йде, що з погляду 
Климентія Зиновієва виглядає вельми 
дивно: "Свѣцки(м) всяки(м) потрεбно 
жо ́ны по(и)мова́ти: / а нε 
почε(р)нεцки(и) бε(з)жεнно пробувати. 
/ Атота(к) іны(и) прε(з) ввε(с) вѣкъ 
сво(и) изваля́ε(т): / ни чε(р)нεцъ а ́нѣ 
свѣцки(и) и са(м) о(н) нε знаε(т)'' 
[5: 126].  

Неприхильно висловившись про 
жінок на початку збірки, Климентій 
Зиновіїв змінює погляд у вірші "Ω 
жεна ́хъ z дѣтε(и) умира́ючи(х)", де не 
тільки не звинувачує жінку, а й 
висловлює щирий жаль і сумм з 
приводу їх передчасної смерті: "Ω б 
ж̃εтво(р)чε тожε(с) жа ́лю на(м) 
примножа́εшъ: / жεмт̃ε(р) о(т) дытяти 
и о(т) насъо(т)быраεшъ" [5: 106]. 
Климентій Зиновіїв уважає 
несправедливим, щоб жінка, яка 
виконала своє священнее 
призначення й померла, уважалася 
"нечистою": "Ты(л)ко то жε вмрε(т) 
жεна ̀ та нε очищέнна: / а ґды ̀ 
побожно жила̀ то бу ́дεтъ сп ̃сε(н)на" і 
далі: / "А тѣло хочъ кровію будεтъ 
осквε(р)нεнно / ґды̀ нε омы́ю(т) зε(м)лѧ 
очи́сти(т) я(к) будε(т) погрεбε ́нно" 
[5: 106].  

Чимало віршів Климентій Зиновіїв 
присвятив жінкам-грішницям. 
Загалом він не ставив собі за мету 
оспівувати красу життя; навпаки, 
його завдання полягало в тому, щоб 
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викрити людські недоліки, аби 
запобігти їм. Частина його творів, 
присвячених чоловікам, так і 
називається: "Вѣ(р)ши особныε, послѣ 
жέнъ ω мужε ́хъ до ́бры(х); або́лшъ ω 
злы(х) ро ́зны(х), яко жε и назадѣ 
положилε(м) о злы(х) многихъ". Ці 
твори дають змогу зробити 
припущення, що Климентій Зиновіїв 
не мав якоїсь особливої неприязні 
саме до жінок – такі ж гріхи він 
засуджує й у чоловічої статі. У його 
віршах зринає й популярна ще з 
Середньовіччя тема згубності 
''жіночих чарів'', через які чоловіки 
втрачають голову, а відтак нехтують 
духовним спасінням. У них поет 
засуджує жінок, які займаються 
знахарством і ворожінням ("Ω 
бг̃омε(р)зскихъ баба(х) шεпотни́цахъ, 
и о проклятыхъ чаро(в)ницахъ"), які 
для Климентія Зиновієва, духовної 
особи, уявляються не інакше, як 
диявольським поріддям, що, за 
біблійними законами, заслуговують 
смертної кари. Так само різко 
Климентій Зиновіїв критикує й 
блудниць у віршах "Ω раждающы(х)сѧ 
мл(д)нцахъ ω(т) нεчисты(х) ло ́жε(и)" і 
"Ω жεна(х) вко(р)чεмница(х) в(ъ) 
гра́дѣхъ, а на(и)пачε гдε в по ́ля(х) в 
ко(р)чεмны(х) гостинница(х) блудно 
жыву́щыхъ". У першому випадку, 
крім закономірного осуду нешлюбних 
стосунків, Климентій Зиновіїв 
виступає на захист народжених від 
них дітей, які не тільки зазнавали в 
подальшому житті всіляких 
принижень, а деяких священики іноді 
відмовлялися охрестити: "А хоча(и) и 
нε хотѧ мусѣла вроди́ти: / то ́εму сѣмъ 
мы тако(ж) цѣлε окр(с)ти ́ти. / Кгды 
(ж) матε(р)няго грѣха о(т)роча̀ нε 
зна́εтъ: / и о(т)ню(д) жа(д)но(и) вины̀ 
вто(м) дѣлε нε ма́εтъ" [5: 114] 

Крім цього, поет застерігає жінок 
від вбивста дітей, народжених без 
шлюбу, бо за тодішніми законами 
таку жінку страчували. Але з іншого 
боку, Климентій поблажливо 
ставиться до жінок, які вміють 
відповідати за свої вчинки: "Да и 

матεры мε(н)ши(и) грѣхъ за тоε 
будεтъ: / εжεли уважывши о(т)роча ̀ 
нεзгубить" [5: 101]. Він піддає сумніву 
розповсюджену в ті часи думку, що 
нібито діти обов'язково мають 
розплачуватися за гріхи своїх батьків.  

Чоловіків же Климентій засуджує 
за те, що кидають своїх жінок заради 
коханок або розлучаються і 
одружуються вдруге, а потім і другу 
дружину кидають. Застерігає також 
від надмірних ревнощів до своїх 
дружин, насамперед тоді, коли сам 
чоловік створює відповідні умови 
життя, як-от у поезії "Ω рεвни́вы(х) 
мужε ́хъ, котрыε о(т)ню(д) свои(м) 
жεна(мъ) [в(ъ) ты(х) рεча(х)] нε іма́ютъ 
вѣры": "А ωсо(б)но ґды́ звεлитъ жонѣ 
шы(н)кова́ти: / то ε щε го(р)шъ в то 
врεмѧ начнε(т) рεвнова́ти. / А нащо 
(ж) былоε муишы́нкъ zаводити: / 
понεва(ж) нε вѣрити або нε люби ́ти" 
[5: 112].  

Вірш "Ω мужε(х) упо(р)ныхъ и бεз 
ра(з)су ́дныхъ: ко(т)рыε о(т)нюдъ 
нεімѣю(т) любвѣ ку свои(мъ) жεна(мъ) 
звлаща ку чε(ст)нымъ нε 
пудо(и)зрε(н)нымъ и побо́жны(мъ)" 
ставить під сумнів переконання, 
нібито ставлення Зиновієва до жінок 
було винятково негативним чи 
презирливим. У цьому вірші він, хоч і 
непрямо, апелюючи до послання 
апостола Павла, де сказано: "Чоловіки 
– любіть своїх жінок, як і Христос 
полюбив Церкву і віддав за неї себе" 
(Єф. 5, 25), обурюється з приводу 
жорстокого й недовірливого 
поводження чоловіків з дружинами, 
які живуть чесно, богобоязливо й 
благочестиво, ні в чому чоловіка не 
зраджуючи. Навпаки, така дружина, 
як сказано в Притчах Соломонових, 
вінець для чоловіка, і, згідно із 
спостереженнями Климентія 
Зиновієва, чоловіка свого "від лихих 
учинків відвертає". Поет закликає не 
тільки шанувати й любити таку 
дружину, а й дослухатися інколи до її 
порад: "I поража́т(ъ)сѧ жоны̀ 
надобрыε рε ́чи: / а бг̃омε(р)зского сѧ 
ко́лоту стεрέчи" [5: 120].  
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Висновок. Отже, проаналізувавши 
окремі поезії Климентія Зиновієва, 
можна зробити такий висновок. З 
одного боку, автор був "дитям свого 
часу", як його назвав І. Франко, 
ченцем-священиком, тому подекуди 
продовжував мізогінну традицію, 
висловлюючи думки, типові для 
Середньовіччя. З іншого боку, поет 
мав доволі своєрідні погляди на 
питання шлюбу та жіноцтва, у низці 
творів він трактує жінку не тільки як 
другорядну особу, а й як особистість, 
яка має право на почуття. Це може 
свідчити про належний рівень освіти, 
широкий світогляд і поважний 
життєвий досвід Климентія 
Зиновієва.  
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ЕФЕКТ ОЧУЖЕННЯ: БЕРТОЛЬТ БРЕХТ І ГЕЛЬМУТ БАЙЄРЛЬ 
О. І. Анхим*, М. М. Анхим** 

У статті розглянуто теоретичний та художній діалог Г. Байєрля з Б. Брехтом, що 
точиться навколо основних концептів епічного театру. Увагу переважно зосереджено на 
особливостях рецепції ефекту очуження Г. Байєрлем. Здійснений аналіз п’єс драматурга 
показує зумовленість особливостей їх поетики різноманітними художніми засобами, які 
автор перейняв здебільшого у свого вчителя Б. Брехта, підпорядковуючи традицію 
епічного театру власним творчим настановам. На прикладі п’єс "Пані Флінц", "Іоанна із 
Дьобельна" та "Веселун" з’ясовано, що на різних етапах свого творчого шляху Г. Байєрль 
постійно прагнув удосконалення своїх мистецьких навичок та інструментарію. Він не 
сліпо використовував усі вказівки й методи Б. Брехта, а поступово шукав при цьому 
власне розуміння епічного театру та, відповідно, нові засоби й техніки, більш дієві щодо 
зображення безпосередньої дійсності. Саме так Г. Байєрль намагався практично 
реалізувати учнівський діалог із Б. Брехтом у театрі на наступному етапі розвитку. Із 
зазначеного вище робимо підсумок, що завдяки вмілому використанню прийомів Б. Брехта 
Г. Байєрль зумів перенести його персонажів у нову реальність та художньо показати 
нову дійсність, чим довів силу брехтівської теорії та її дієвість у нових суспільно-
історичних умовах. За допомогою порівняльного аналізу з’ясовано, що, хоча розуміння 
драматургом ефекту очуження в багатьох аспектах перегукується з брехтівським, усе 
ж сам прийом зазнає певних трансформацій. Такі спостереження дали підстави 
обґрунтувати думку, згідно з якою Г. Байєрль не епігон, а послідовник Б. Брехта, який, 
хоча й опирався на усталену драматургічну практику, рухався самобутнім шляхом у 
драматургії. 
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THE ALIENATION EFFECT: BERTOLT BRECHT AND HELMUT BAIERL 
O. I. Ankhym, М. М. Ankhym  

The article dwells upon the theoretical and creative dialogue between H. Baierl and B. Brecht, 
which focuses on the main concepts of the epic theatre. The major focus is H. Baierl’s reception of 
the alienation effect particularities. The detailed analysis of the plays by H. Baierl shows their 
abundance with various artistic means, which the playwright took mostly from his teacher 
B. Brecht, subordinating the tradition of the epic theatre to his own artistic guidelines. On the 
basis of the plays "Frau Flinz" ("Mrs. Flinz"), "Johanna von Döbeln" ("Joan of Dobeln"), 
"Lachtaube" ("The Laughing Dove"), it is revealed that at various stages of his career, H. Baierl 
was constantly striving to improve his artistic skills and tools. He did not blindly use all the 
instructions and methods of B. Brecht, but was gradually seeking his own understanding of the 
epic theatre and, accordingly, the new means and techniques which would be more effective in 
depicting immediate reality. It was in this way that H. Baierl tried to practically implement a 
student dialogue with B. Brecht in the theatre at the next stage of development. The result is that 
due to the skillful usage of B. Brecht’s techniques, H. Baierl managed to transfer his characters 
to a new reality and artistically demonstrate a new state of facts, by which he proved the power 
of B. Brecht’s theory and its effectiveness in new socio-historical conditions. Using a comparative 
analysis, it was found that, although H. Baierl understood the effect of alienation in the way that 
was very close to the Brechtian point of view, but still the method itself undergoes certain 
transformations. Such observations made it possible to substantiate the opinion, that H. Baierl is 
not an epigone, but a follower of B. Brecht, who, although relying on the established 
dramaturgical practice, was moving along his own distinctive path in dramaturgy. 

 
Key words: alienation effect, epic theatre, dialogue, monologue, epigone, follower. 
 
Постановка проблеми. Зі 

своєрідною драматургією, 
особливими методами й способами 
зображення дійсності, Г. Байєрль став 
однією з найбільш дискусійних 
творчих особистостей післявоєнної 
Німеччини. У своїх п’єсах драматург 
показує себе надзвичайно здібним 
учнем Б. Брехта, який не лише 
продовжує драматургічні традиції 
майстра, але й, переймаючи певним 
чином його персонажів, розповідає 
їхні історії далі, відстежуючи їх за 
інших суспільно-історичних обставин. 
Однак така манера написання п’єс, а 
також використання у творах 
"перекручених" персонажів 
авторитетного вчителя різко 
негативно сприймалися критиками 
не лише в Східній Німеччині, але й за 
її межами. Саме тому протягом 
багатьох років Г. Байєрля називали 
епігоном Б. Брехта й звинувачували в 
прямому наслідуванні та 
"перевертанні" творів вчителя без 
будь-якої оригінальності чи 
самостійного підходу. Досі серед 
літературознавців не існує 
одностайної думки щодо цієї постаті 
та її значення для драматургії. Одні 

вчені називають його епігоном, другі 
– послідовником, треті – новатором і 
т. ін.  

Тому, зважаючи на 
диференційованість сприйняття 
художнього досвіду цього драматурга 
в сучасному літературознавстві, а 
також на його яскраво виражений 
творчий діалог із Б. Брехтом, задля 
адекватного оцінювання творчості 
Г. Байєрля необхідно звернутися до 
його п’єс та простежити реалізацію 
драматургом основних принципів 
епічного театру. Водночас потрібно 
враховувати не лише вплив Б. Брехта 
як теоретика і практика епізації 
драми, але й тенденції розвитку 
епічного театру після смерті 
драматурга. Представлене 
дослідження ґрунтується на наукових 
матеріалах, теоретично розроблених у 
дисертації "Літературно-художня 
творчість як діалог та інтерпретація 
(на матеріалі драматургії Гельмута 
Байєрля)" [1]. 

Аналіз останніх досліджень. 
Безумовно, невдача деяких п’єс та 
звинувачення в епігонстві стали 
причиною того, що Г. Байєрль 
вдається до переосмислення своєї 
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драматургічної практики й на деякий 
час свідомо відходить від зображення 
безпосередньої дійсності засобами, 
які він перейняв у Б. Брехта. У цей 
період драматург починає шукати 
свій власний шлях у драматургії, а 
також пробує свої сили в ролі 
режисера і сценариста на телебаченні 
та в кіно. Про новий крок у творчості 
Г. Байєрля свідчить і його звільнення 
з "Берлінер Ансамбль" у 1967 році. 
Сам драматург таке своє рішення 
пояснював бажанням віднайти 
самого себе: "Кожен повинен шукати 
власну дорогу, щоб подолати великі 
еталони. Жоден молодший драматург 
не пройшов повз образ і праці 
Брехта. Кожен повинен був 
сприйняти Брехта, подолати його та 
віднайти себе, а не лише Брехта"[9: 
57]. Такий відхід Г. Байєрля від 
традиційного написання п’єс у "стилі" 
Брехта пояснюється також 
небажанням залишатися далі в тіні 
свого вчителя [4]. 

Однак при переході на новий етап 
творчості, шукаючи нового себе, 
Байєрль не повністю пориває зі своїм 
наставником, а лише переосмислює 
його методи, при цьому деякі 
відкидає, деякі залишає, а деяким 
надає свого власного значення. Такий 
рух драматурга від сліпого 
наслідування Б. Брехту до 
віднайдення власного "Я" і своєї 
моделі епічного театру яскраво 
показує драматургічний талант 
Г. Байєрля, його здатність до 
розвитку і змін. Саме на цьому етапі 
творчості драматурга можна 
спостерігати певний перехід від 
діалогу творчих особистостей 
(насамперед Б. Брехта та Г. Байєрля) 
до монологу, адже саме в цей момент 
явним стає відкриття Г. Байєрлем 
того "нового", що йде від його власної 
творчої особистості. У цьому 
контексті важливими є міркування 
О. Чиркова з приводу творчості 
Г. Байєрля про жанрову своєрідність 
його драм-парабол [3]. Поряд із 
О. Чирковим на різницю у 

використанні елементів епічного 
театру між Г. Байєрлем та 
насамперед Б. Брехтом звернули 
увагу також В. Адлінг, А. Баканов, 
Д. Батрік, О. Димшиц, В. Міттенцвай, 
Ф. Меннемайєр, В. Шівельбуш, 
В. Шмідт та ін. 

Тому метою цієї статті є 
дослідження діалогічного звернення 
драматурга до основних принципів 
епічного театру (насамперед ефекту 
очуження) та їх своєрідного втілення 
задля реалізації власних творчих 
задумів. Це допоможе зіставити 
творчість Г. Байєрля не лише з 
художньою практикою Б. Брехта, але 
й з іншими авторами. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Ефект очуження, що є 
не тільки невід’ємною складовою 
брехтівського епічного театру, його 
художнім прийомом, але й 
універсальним законом художньої 
творчості, знайшов своєрідне 
втілення в Г. Байєрля. В. Міттенцвай, 
досліджуючи особливості ефекту 
очуження у п’єсах Ф. Дюрренматта, 
М. Фріша і Г. Байєрля, стверджував, 
що саме останній найдосконаліше 
володів брехтівською технікою 
очуження [8: 277]. Аналізуючи п’єсу 
Байєрля "Пані Флінц" (1961), 
дослідник вказував: "Байєрль очужує 
персонаж чи явище, показуючи 
зіткнення певної системи поглядів і 
поведінки, звичайної в умовах 
експлуататорського суспільства, з 
новими суспільними умовами. 
Контрасти, які виникають при цьому, 
автор використовує для історичного 
аналізу, щоб чіткіше виявити 
характер нових суспільних відносин" 
[8: 277]. Тут, як зауважує 
В. Міттенцвай, Г. Байєрль застосовує 
прийом очуження так, що стає 
особливо виразним комічний момент, 
який оживляє фабулу і персонажів, а 
задоволення, яке отримує глядач, 
сприяє розумінню [8: 277]. Дослідник 
вказує на типове зображення 
протиріч для діалектично-очужуючого 
зображення, котре націлене на 
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критичне розуміння й зміну способу 
мислення глядача. 

Проте були й інші судження щодо 
використання Байєрлем ефекту 
очуження. Наприклад, В. Шівельбуш, 
досліджуючи п’єси "Пані Флінц" (1961) 
та "Іоанна із Дьобельна" (1968), 
наголошував на тому, що очуження в 
Байєрля є не таким, як у драматургії 
Брехта, адже слугує не демонстрації 
суперечливої поведінки чи відносин, 
а навпаки: "Велика єдність 
"очужується" в нього з уявними 
протиріччями для того, щоб вона не 
уподібнювалася гармонії"[10: 50]. 

Такі розбіжності в поглядах 
пояснюються тим, що багато 
критиків НДР сходилися на думці, що 
використання брехтівського 
очуження можливе лише за умови 
зображення антагоністичних 
протиріч. Щодо цього виникало 
багато дискусій, про які у своїй книзі 
"Епічний театр" згадує Ю. Екгардт [7: 
61–65]. Проте, незважаючи на всі 
суперечки дослідників, заслуга 
Г. Байєрля полягає в тому, що, 
зображуючи у своїх п’єсах 
неантагоністичні протиріччя та уявні 
конфлікти, він все ж зумів перенести 
ефект очуження в нову дійсність і 
показати його дієвість за нових 
суспільно-історичних умов. 
Наприклад, ефекту очуження в п’єсі 
"Пані Флінц" (1961) драматург досягає 
шляхом демонстрації розбіжностей 
між тим, чого Флінц хоче, і тим, що 
вона фактично отримує. При цьому 
всі переваги нового суспільства не 
відкриваються глядачеві відразу, а 
показуються поступово, за допомогою 
образу матері, котра одного за одним 
втрачає своїх синів у "новій" державі, 
від якої вона їх застерігає і на яку 
постійно зводить наклеп. Г. Байєрль 
хотів чітко показати всі переваги 
нового суспільного устрою, а також 
змінити свідомість глядачів так, як 
вона змінилася в головної героїні 
п’єси. 

Якщо зіставити функцію ефекту 
очуження в працях двох драматургів, 

то видно, що Г. Байєрль, як і 
Б. Брехт, прагнув показати складну 
систему причинно-наслідкових 
зв’язків, які існують у суспільстві й 
визначають його сутність, що й 
робить його справжнім 
послідовником свого вчителя. Але на 
відміну від Б. Брехта, який зазвичай 
відтворює на сцені очужений світ 
експлуататорського суспільства, 
Г. Байєрль досліджує різні аспекти 
передового, на його думку, устрою, 
зображуючи переваги, очевидні для 
нього. При цьому Г. Байєрль 
використовує очуження для надання 
дії комічного забарвлення, оскільки 
сміх, згідно з брехтівською теорією, є 
очужуючим фактором, який 
допомагає глядачам краще зрозуміти 
причинний зв’язок подій ("очуження 
як розуміння"). Такого роду комічне 
очуження навіть цілком серйозних 
речей показує також те, що автор та 
його герої вірять у силу нового 
суспільства й упевнені в його 
щасливому майбутньому. 

Будучи учнем і послідовником 
Б. Брехта та його епічного театру, у 
своїх п’єсах драматург намагався 
показати на сцені не стільки людей, 
скільки суспільний процес, у взаємодії 
з яким розкривається людська 
особистість. У цьому сенсі різниця 
між Б. Брехтом та Г. Байєрлем 
полягає в тому, що останній у своїх 
п’єсах не вдається до вказування на 
помилки чи неправильні судження 
своїх героїв, а натомість показує 
причини тих чи тих учинків. 
Наприклад, у п’єсі "Пані Флінц" дії 
майже всіх героїв комедії 
пояснюються не стільки їхнім 
соціальним становищем, скільки 
пережитим ними раніше, досвідом, 
який вони здобули в минулі часи. 
Г. Байєрль показує, як герої п’єси в 
новій суспільній реальності 
справляються зі своїм досвідом, 
накопиченим за попередній відтинок 
німецької історії. 

 При порівнянні "Матінки Кураж" 
Б. Брехта та "Пані Флінц" Г. Байєрля 
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проступає суттєва різниця. Кураж, 
незважаючи на всі нещастя, які на 
неї звалилися, і втрату всіх дітей, 
залишається вірною своїм поглядам і 
переконанням, тому навіть у 
найбільш трагічні хвилини вона не 
викликає в глядачів співчуття. Таке 
зображення головної героїні сприяє 
тому, що протягом усієї п’єси глядачі 
займають стабільно очужену позицію 
щодо неї. Але, на відміну від 
Б. Брехта, Г. Байєрль іноді відступає, 
відповідно до свого авторського 
задуму, від стабільно очужуючої 
характеристики пані Флінц, тому 
сприйняття головної героїні на 
початку та в кінці п’єси в глядачів 
різне. 

Про прекрасне володіння ефектом 
очуження свідчить і наступна п’єса 
Г. Байєрля – "Іоанна із Дьобельна" 
(1968), у якій головна героїня 
зображується доброзичливою, милою 
та надзвичайно наївною дівчиною. Ці 
риси її характеру навмисно 
підкреслені автором для того, щоб 
викликати асоціації з Орлеанською 
дівою і щоб змусити глядача 
поглянути на світ "очужено" – очима 
героїні. П. Байєр однозначно має 
рацію, стверджуючи, що Іоанна 
Г. Байєрля – персонаж-парабола, 
який виконує функцію очуження [5: 
66]. І справді, героїня спонукає інших 
персонажів п’єси, а також глядачів 
сприймати дійсність не як щось 
звичайне, зрозуміле й буденне, а 
розглядати її як щось незвичайне, 
дивовижне, дивуватися буденності. 
Водночас головна героїня стимулює 
інших розкрити суперечності й 
замислитися над їхнім розв’язанням, 
а також віднайти можливості для 
подальшого розвитку. 

За допомогою такого способу 
зображення головної героїні 
Г. Байєрль, як і у випадку з п’єсою 
"Пані Флінц", також хотів показати 
всі переваги нового суспільного ладу, 
де, як він хотів вірити, всі живуть у 
мирі й злагоді, де не існує по-
справжньому антагоністичних 

суперечностей. Хоча Іоанна 
Г. Байєрля своїм характером і схожа 
на історичну Жанну д’Арк, життя в 
них склалося по-різному. Тоді як 
остання була звинувачена своїми 
ворогами в чаклунстві й спалена, 
"вороги" байєрлівської Іоанни 
продовжують ставитися до неї з 
повагою й розумінням, а також готові 
й надалі сприяти розвитку її 
особистості.  

У наступній п’єсі Г. Байєрля – 
"Веселун" (1974) – прийом очуження 
також зазнав зміни. Тут, за словами 
М. Буля, він використовується 
головно "для виявлення нового, що 
з’являється"[6: 29]. 

Аналізуючи теоретичну працю 
Г. Байєрля "Голови, або Ще менший 
органон" (1974), можна зауважити, 
що саму суть ефекту очуження, який, 
за його словами, являє собою 
зображення невідомого відомим, а 
відомого невідомим [4: 12–13], 
драматург розширює. Він стверджує, 
що ефект очуження не є конкретним і 
однотипним, а, відповідно до 
мистецтва споглядання кожного 
глядача, існує в найрізноманітніших 
формах, які мають свій власний 
відтінок; тому ефект очуження, на 
думку Байєрля, полягає не лише в 
тому, щоб глядач його помітив, але й 
у тому, що кожен повинен віднайти 
свій власний [4: 13]. 

За словами драматурга, такі 
міркування про ефект очуження були 
першим кроком до створення власної 
поетики [4: 13].Наступним кроком 
став принцип "перевертання 
перевертання"(за терміносистемою 
Г. Байєрля "die Umkehrung der 
Umkehrung" або "die Umdrehung der 
Umdrehung") [4: 13]. Говорячи про 
"перевертання перевертання", 
Г. Байєрль наводить як приклад п’єсу 
Б. Брехта "Мати", у якій автор за 
допомогою ефекту очуження зробив 
функціонера функціонуючим, і 
припускає, що якщо сьогодні зробити 
цього ж функціонера 
нефункціонуючим, то це буде також 
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ефектом очуження [4: 13]. Такі 
роздуми щодо ефекту очуження, а 
також прохання Гелени Вайгель 
написати їй роль, сприяли тому, що 
на світ з’явилася п’єса "Пані Флінц" – 
обробка відомої п’єси Б. Брехта 
"Матінка Кураж та її діти". Ця п’єса 
драматурга мала великий успіх серед 
публіки й принесла автору славу. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Отже, 
аналізуючи п’єси Г. Байєрля та беручи 
до уваги його книгу "Голови, або Ще 
менший органон", можна зробити 
висновок, що драматург уміло 
застосовував ефект очуження. Він 
зумів показати, незважаючи на всі 
дискусії, дієвість брехтівського 
методу в умовах нового, як здавалося, 
неантагоністичного суспільства, а 
також розширив саме поняття ефекту 
очуження, доповнивши його новим 
змістом. Зрештою, це ще раз свідчить 
"про невичерпні можливості самого V-
effektу як закону не лише 
літературного мистецтва, а мистецтва 
в широкому сенсі цього поняття" 
[2: 12]. 
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ЛІТЕРАТУРА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В ДЗЕРКАЛІ ФІЛОСОФСЬКОГО 
ДИСКУРСУ: ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО СИНТЕЗУ 
Н. І. Астрахан* 

У статті розглянуто аспекти взаємодії літературознавчого та філософського 
дискурсу, що відображено передусім на рівні методології науки про літературу. 
Літературознавча методологія ХХ – початку ХХІ століття значною мірою була 
сформована розвитком напрямів у філософії: філософією життя та екзистенціалізмом, 
феноменологією, філософською антропологією, структуралізмом та 
постструктуралізмом, онтологічною герменевтикою. Під впливом філософських ідей 
відбувається розгортання художньої практики, що відповідає сформованій ще в епоху 
Античності традиції сократівського діалогу як своєрідного прообразу літературного 
твору в його сучасному розумінні. 

З опорою на праці М. Мамардашвілі та Ж. Женетта проаналізовано феномен смислової 
інтерпретації художнього тексту літературного твору, який характеризується як 
такий, що виникає на перетині художньо-інтелектуального та життєвого досвідів. 
Віднайдені в результаті інтерпретації смисли є актуальними для буття загалом, що 
розкривається у своїй справжності та повноті в процесі авторського творення та 
читацького відтворення, вибудовуючи передумови для щасливої самореалізації 
особистості. 

Феномен інтерпретації, зокрема визначення її аксіологічних основ, розглянуто в 
контексті проблеми загальнокультурного синтезу, який відповідає необхідності 
об'єднання зусиль усіх творців духовної культури, взаємодії всіх її традицій для створення 
цілісного уявлення про людину та світ. Стверджується, що література та філософія 
відіграють роль своєрідних репрезентантів досвіду мистецтва та досвіду науки в процесі 
загальнокультурного синтезу. Перевірка результатів інтерпретації трансляцією / 
перекодуванням усвідомлених смислів у простір суміжних традицій духовної культури – 
необхідна складова літературознавчого пізнання. 

 
Ключові слова: методологія літературознавства, інтерпретація літературного 

твору, онтологічна герменевтика, загальнокультурний синтез. 
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LITERATURE AND LITERARY STUDIES IN THE MIRROR OF 
PHILOSOPHICAL DISCOURSE: TO THE QUESTION OF THE 

INTERPRETATION BASES WITHIN THE CONTEXT OF GENERAL 
CULTURAL SYNTHESIS 

N. I. Astrakhan  
The article deals with aspects of the interaction of literary and philosophical discourse, which 

is reflected primarily at the level of methodology of the literary science. The literary methodology 
of the 20th – early 21st centuries was largely shaped by the development of trends in philosophy: 
philosophy of life and existentialism, phenomenology, philosophical anthropology, structuralism 
and post-structuralism, ontological hermeneutics. The artistic practice is unfolding under the 
influence of philosophical ideas, which corresponds to the tradition of Socratic dialogue formed in 
Antiquity as a kind of prototype of a literary work in its modern sense. 

With reliance on M. Mamardashvili's and G. Genette's works, the semantic interpretation 
phenomenon of the artistic text of a literary work is analysed. This phenomenon is characterized 
as occurring at the intersection of artistic, intellectual and life experiences. The meanings found 
as a result of the interpretation prove to be relevant for the being at large, which is revealed in its 
authenticity and completeness in the process of author's creation and reader's reproduction, 
creating the preconditions for a happy self-realization of personality. 

The phenomenon of interpretation, in particular the definition of its axiological bases, is 
considered in the context of the problem of general cultural synthesis. This synthesis corresponds 
to the need for uniting all spiritual culture creators' efforts, the interaction of all spiritual culture 
traditions to create an overall view of human and world. The article states that literature and 
philosophy play the roles of representatives of art experience and science experience in the 
process of general cultural synthesis. Checking the results of interpretation by 
translating / transcoding the comprehended meanings into the space of related traditions of 
spiritual culture is understood as a necessary component of literary perception. 

 
Keywords: methodology of literary criticism, interpretation of literary work, ontological 

hermeneutics, general cultural synthesis. 
 
Постановка проблеми. Взаємодія 

літературно-художнього та 
філософського дискурсу – характерна 
ознака європейського культурного 
розвитку. Вона вкорінена в античній 
культурі, що, поступово долаючи 
міфологічний синкретизм у пізнанні 
людини та світу, розмежувала ці 
дискурси, але назавжди зберегла 
пам'ять про їхнє спільне походження. 
Утіленням такої пам'яті є, зокрема, 
розроблений Платоном жанр 
сократівського діалогу, у тій чи іншій 
формі повсякчас актуальний і для 
європейської філософської думки, і 
для художньої літератури. Можна 
сказати, вдаючись до метафори, що 
означені дискурси постійно 
перебувають у стані сократівського 
діалогу, здійснюючи перехід від 
раціонально-абстрактного мислення 
до художнього й навпаки, 
перевіряючи образ його 
філософським тлумаченням і 
співвідносячи очевидне з 

умоглядним. Саме так вчиняє Сократ 
– персонаж знаменитих діалогів 
Платона, зокрема "Федона", що 
сприймаються сьогодні як своєрідний 
прообраз літературного твору в його 
сучасному розумінні. 

Кардинальні зрушення в традиціях 
філософського мислення в межах 
європейської культури завжди 
позначалися на розгортанні 
літературного процесу, що дає 
підстави говорити про світоглядно-
філософські основи тієї чи іншої 
літературної епохи або літературно-
художнього напряму. Не можна 
зрозуміти романтичну літературу без 
опори на німецьку класичну 
ідеалістичну філософію, реалістичну – 
без актуалізації філософії 
позитивізму, модернізм без філософії 
життя, інтуїтивізму, фройдизму та 
екзистенціалізму, постмодернізм – без 
постструктуралізму. З іншого боку, ця 
продуктивна взаємодія ставала 
передумовою для пошуку 
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літературознавством шляхів 
наукового осмислення художньої 
практики, давала змогу будувати 
літературознавчу методологію на 
основі здобутків філософської думки, 
проектуючи теоретичні концепції та 
методологічні новації в простір науки 
про літературу. Феноменологія, 
структуралізм, філософія діалогу та 
філософська антропологія, 
екзистенціалізм та онтологічна 
герменевтика окреслюють 
методологічну базу сучасного 
літературознавства. Спроба 
спростувати таку залежність у межах 
постструктуралістської наукової 
парадигми зумовила перетворення 
відсутності методологічних правил 
літературознавчого пізнання та 
інтерпретації його результатів на нові 
правила, не менш чітко окреслені, 
ніж попередні. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Завдяки філософській герменевтиці 
залежність літератури та 
літературознавства від філософського 
дискурсу була осмислена як 
взаємозалежність [4]. "Досвід 
мистецтва" [5] й зокрема літератури 
отримав високий статус у межах 
філософського етапу розвитку 
герменевтичної традиції завдяки 
зусиллям В. Дільтея, М. Гайдеґґера, 
Г. Гадамера, П. Рікера. Популярність 
літературознавчих здобутків 
М. Бахтіна та С. Аверінцева у 
міждисциплінарному просторі 
сучасної гуманітаристики зумовлені їх 
наближенням до європейської 
герменевтичної традиції в її 
філософському переформатуванні, що 
піддається теоретико-
методологічному осмисленню сьогодні 
[3]. Прекрасний взірець перетину 
філософської (зокрема естетичної та 
онтологічної) та класичної 
філологічної наукової зацікавленості 
знаходимо в працях, що становлять 
наукову спадщину О. Лосєва. 
Осмислення тексту як основного 
об'єкта гуманітаристики (В. Дільтей і 
М. Бахтін), а мови як простору 

розгортання культурного буття, дому 
буття (М. Гайдеґґер) визначило нові 
горизонти бачення літератури й 
розвитку літературознавства. 

Метою статті є аналіз векторів 
розвитку методології сучасного 
літературознавства в контексті реалій 
взаємодії літературного (і 
літературознавчого) та філософського 
дискурсу у зв'язку з перспективою 
загальнокультурного синтезу. 

Для реалізації мети слугують 
загальнонаукові методи аналізу 
теоретико-методологічних джерел, 
узагальнення, синтезу, теоретичного 
моделювання. 

Виклад основного матеріалу. В 
окресленій площині розгортається 
звернення М. Мамардашвілі до 
художньої літератури ХХ століття. 
Серед його праць особливе місце 
посідають лекції про цикл романів 
М. Пруста "У пошуках утраченого 
часу", до яких філософ неодноразово 
повертався, уточнюючи свої 
міркування щодо художнього досвіду 
французького письменника-
модерніста [9]. Лекції про Пруста у 
викладацькій практиці Мамардашвілі 
опинилися поряд із лекціями з 
філософії Р. Декарта та І. Канта 
("Картезіанськими роздумами" та 
"Кантіанськими варіаціями"). Про 
Пруста згадує Мамардашвілі, 
окреслюючи сутність читання та 
визначаючи літературну критику як 
своєрідне розширення акту читання: 
"Врешті-решт і філософія й будь-який 
літературний текст, текст мистецтва, 
зводяться до життєвих питань, тобто 
до любові, смерті, до смислу та 
гідності існування, до того, що ми 
реально зустрічаємо в житті й 
очікуємо від нього; й, вочевидь, 
читаємо ми те, що є близьким нашому 
душевному досвіду. Те, що не западає 
нам у душу, не є для нас літературою" 
[8]. І філософія, і література 
працюють на осмислення життя, 
"читання" й омовлення буттєвих 
смислів, без усвідомлення яких 
людина не може існувати. Розуміння 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (90) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 2 (90) 

 
 

 53 

таких смислів особистісно забарвлене 
й недосяжне без особливого 
позитивного ставлення й до предмета 
пізнання, і до результатів 
пізнавального процесу, і до їх 
словесного оформлення-інтерпретації. 
Це позитивне ставлення, закладене в 
назву філософії та філології, 
Мамардашвілі називає таким, що 
дуже нелегко дається, возз'єднанням 
із "невербальним коренем свого 
унікального особистого бачення, лише 
через який ми й проростаємо в дійсне 
буття та єдність з іншими людьми" 
[8]. 

У контексті подібних міркувань 
література в аспекті її авторського 
творення та читацького відтворення 
виявляється не чимось зовнішнім 
щодо життя, а необхідною його 
складовою, передумовою особистісної 
самореалізації, способом (шляхом) 
розуміння, виходу за межі 
онтологічної ситуації людини, яка 
найчастіше може бути 
охарактеризована як ситуація 
"впертої сліпоти". Саме так 
Мамардашвілі сприймає текст, 
створюваний Прустом: як спосіб 
розплутування досвіду, прояснення 
суті, подолання непродуктивного 
перебування в полоні повторення тих 
самих помилок. Художній текст у 
цьому стосунку містить колосальний 
гносеологічний потенціал, який 
розкривається в акті читання як 
інтелектуальному й життєвому 
одночасно. Досвід прочитання 
літературних творів і "читання" 
(осмислення) життєвих подій 
нероздільні, тому що без залучення 
літературних творів, без участі в 
авторській творчості та читацькій 
співтворчості наше буденне 
розуміння життя виявляється 
поверховим і неточним, а отже – 
недостатнім, неправильним. 

На думку М. Мамардашвілі, буття 
не обмежується сущим, хоч на нього 
скеровані наші безпосередні 
пізнавальні зусилля. Воно 
відкривається в процесі осмислення, 

невіддільного від творчого 
саморозкриття, діалогічно 
розгорнутого до іншого. Художній 
текст лише натякає на буттєві 
процеси, оскільки сам існує разом з 
усім іншим у житті, функціонує як 
означник складного оказіонального 
знака, а означуваним є буття в його 
смисловій повноті та нескінченності: 
"буття ніколи не вміщується в суще – 
зокрема і в те, що отримало існування 
силою літературного тексту. Воно 
завжди є "випханим", "втопленим" 
стосовно останнього. Великі твори 
саме й вирізняються тим, що в них є 
голос, є латентний текст, на відміну 
від явного змісту" [8]. Критика, тобто 
зусилля, спрямовані на осягнення не 
лише змісту (значення тексту), але й 
смислової повноти твору, 
розширюючи акт читання, є 
невід'ємною частиною цього 
"латентного тексту", способом 
оприявнення внутрішнього голосу, 
закладеного в нескінченність твору, 
що відображає таїну часу. З погляду 
філософа, посвяченими в таїну часу є 
справжні митці, батьківщина яких – 
це творча повнота буття, на яку 
натякає текст. Художній текст як 
результат творчої діяльності свідчить 
про досягнення цієї повноти й 
водночас відкриває її обрії для всіх 
читачів за умови, що читання теж 
буде творчим. Отже, 
літературознавець, спрямовуючи свої 
зусилля на пізнання літературного 
твору, відповідаючи на латентний 
"голос" тексту, опиняється на ґрунті 
справжнього буття, включається в 
його розгортання-осмислення. 

З цієї позиції справді кордон між 
літературознавчим і філософським 
пізнанням зникає, як і характерна 
для сучасної гуманітаристики 
"розірваність" людини. Ціла людина 
перебуває в просторі цілого буття, і 
цей перетин та взаємодія забезпечені 
феноменом художнього тексту. Про 
можливість об'єднання різних 
гуманітарних дисциплін на основі 
тексту говорив у межах власного 
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"філософського аналізу" М. Бахтін [2]. 
Він визначав текст не лише як 
формальний спільний об'єкт 
різнохарактерних досліджень у галузі 
гуманітаристики, але і як простір 
діалогу про найважливіші питання 
буття, до якого веде індивідуальне, 
неповторне, унікальне висловлення, 
смисл і мета якого спрямовані до 
"істини, правди, добра, краси, історії" 
[2: 299]. Отже, розуміння буттєвих 
смислів є метою й художнього 
висловлення, і наукового пізнання, 
скерованого на це висловлення. 
Текст, що стає об'єктом пізнання, 
потребує тексту-обрамлення як 
своєрідної репліки-відповіді й так до 
нескінченності, адже розвиток буття 
передбачає продовження та 
поглиблення розуміння, постійного 
відтворення "латентного тексту", що 
міститься всередині кожного тексту 
та всіх текстів разом – неперервного 
відтворення омовлення смислів, у 
якому промовляє й пізнає себе буття.  

У цьому плані стають зрозумілими 
міркування М. Бахтіна про текст як 
певну "монаду, що відображає в собі 
всі тексти … певної смислової сфери" 
[2: 299]. Деякою мірою вони 
збігаються з думкою Ж. Женетта про 
єдиний смисловий континуум, 
утворюваний дискретним світом 
накопичених культурою окремих 
текстів: "...для людини, що прочитала 
лише одну книгу, ця книга і є всією її 
"літературою" у вихідному розумінні 
цього слова; коли вона прочитає 
другу, ці дві книги розділять для неї 
все поле літератури, не залишаючи 
між собою жодної щілини, – і так далі. 
Саме тому, що в культурі не буває 
лакун, які доводилось би 
заповнювати, вона й здатна до 
збагачення;вона стає глибшою й 
різноманітнішою, тому що не має 
необхідності поширюватися" [7]. 

У просторі справжнього буття, що 
реалізує себе як розуміння, 
поширення є поглибленням, а 
початок продовженням. На думку 
М. Гайдеґґера та Г. Ґадамера, художні 

тексти літературних творів відіграють 
у системі культури унікальну роль, 
оскільки передбачають максимум 
того омовлення та осмислення, які 
можливі в "домашньому" просторі 
мови/мовлення. Діалогічна природа 
літературних творів, їх відкритість і 
зверненість до іншого не просто 
потребують відповіді, провокуючи 
створення нових текстів, як уже 
зазначено, але й забезпечують 
під'єднання цих нових текстів до 
латентної роботи розуміння буттєвих 
смислів, що надає їм особливого 
значення. Можна наводити багато 
прикладів того, як читання 
літературних творів впливає на 
розгортання філософської думки. 
Е. Левінас називав усю філософію 
лише поглибленим продумуванням 
творів В. Шекспіра. Ф. Достоєвського 
читали та інтерпретували З. Фройд, 
А. Камю, М. Бахтін; практично у всіх 
представників російської релігійної 
філософії "срібного століття" є праці, 
присвячені тлумаченню легенди про 
Великого інквізитора (роман 
Ф. Достоєвського "Брати 
Карамазови"). При цьому, за точним 
міркуванням Ж. Женетта, у межах 
спільної загальнокультурної роботи 
статус літературних можуть 
отримувати різні тексти: "...будь-який 
текст може за певних обставин бути 
або не бути літературним залежно від 
того, сприймається він (переважно) 
як видовище або ж (переважно) як 
повідомлення; уся історія літератури 
складається з таких флуктуаційних 
переходів туди й у зворотному 
напрямку. Іншими словами, 
літературний об'єкт як такий узагалі 
не існує, існує лише літературна 
функція, якою може бути наділений і 
знову позбавлений будь-який 
письмовий текст" [7]. 
Взаємонаближення філософського та 
літературного дискурсу досягло 
максимуму в літературі, наснаженій 
філософією екзистенціалізму, що 
точно відображає відомий афоризм 
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А. Камю: "Хочеш бути філософом – 
пиши романи". 

Звісно, виникають небезпідставні 
побоювання, що в результаті такого 
взаємонаближення літературний і 
філософський дискурси, які 
посідають особливе місце відповідно 
в межах мистецтва та науки, 
утрачають свою якість. 
Інтелектуально-філософська 
література не сприймається як 
художня (зокрема, В. Набоков 
відмовлявся вважати письменником 
Т. Манна; ставлячи під сумнів так 
звану "літературу ідей", протиставляв 
їй "літературу вражень" [12]), а 
філософія пориває з класичними 
традиціями (наприклад, А. Камю 
називають одним із класиків 
некласичної філософії). 
Літературознавчий же науковий 
дискурс узагалі губиться, 
розчиняється в площині перетину 
літературних та філософських 
традицій, і тоді ми не знаємо, як 
розуміти лекції В. Набокова, 
присвячені російській чи зарубіжній 
літературі, або як кваліфікувати праці 
М. Бахтіна – як літературознавчі чи 
як філософські. Не випадково 
Р. Ірганден у межах створюваного 
ним феноменологічного 
літературознавства говорив про 
"філософію літератури", яка буде 
підпорядкована завданню осягнення 
феномену літератури та загальної ідеї 
літературного твору. 

Ж. Женетт пропонував розрізняти 
галузь "живої" і "мертвої" літератури. 
Перша репрезентує актуальні 
традиції зображення / омовлення / 
пізнання, і смисл твору тут має бути 
"заново пережитим, "підхопленим", 
неначе певне послання, водночас і 
давнє, і щоразу оновлюване" [7]. Це 
надмірний смисл, який неначе 
виливається через край, 
залишаючись постійно живим, 
скажімо, в особливо значущих для 
європейської культури іудаїстських та 
еллінських текстах осьового часу та 
суміжних із ним періодів. Друга 

доносить до нас традиції, які, на 
перший погляд, перестали бути 
актуальними, отже, потребують не 
герменевтичної критики, а 
спеціальних аналітичних операцій для 
осягнення смислу, наприклад, 
структуралістського аналізу – 
виокремлення рівнів, елементів, 
установлення їх значення та функцій 
у межах тексту як структури. 

Подібне розрізнення пропонував 
О. Домащенко, протиставляючи 
формальній інтерпретації діалогічне 
тлумачення, невідривне від живої 
роботи свідомості, яка постійно 
запитує про смисл, тому що 
віднайдення й осягнення смислу є її 
нагальною потребою [6]. Вінрозвивав 
методологічні ідеї М. Бахтіна, який 
проголошував критерієм правильності 
розуміння його глибину. У заданому 
М. Бахтіним напрямку рухалася 
думка С. Аверінцева, який 
стверджував, що мистецтво (і 
література як мистецтво слова) має 
символічну природу, а символ 
неможливо раціонально осягнути, у 
нього треба "вжитися" [1]. 

Жива робота свідомості, 
спрямована на пошуки смислу, без 
якого продовження існування 
неможливе, підпорядкована 
задоволенню актуальних духовних 
потреб, розгортається в площинах 
різних наукових дисциплін, 
використовуючи їх можливості та 
долаючи міждисциплінарні бар'єри. 
Міра особистісної зацікавленості та 
самовираження, ступінь духовно-
інтелектуальної напруги, 
ефективність просування вперед 
перетворюють традицію того чи 
іншого наукового дискурсу на 
матеріал мистецького звершення, і 
тоді можна говорити про особливу 
красу мислення, естетику пізнання, 
витонченість створюваної теорії, 
цілісність наукової концепції тощо. А 
за цими вже суто естетичними 
вимірами пізнавального процесу, про 
які писав і М. Мамардашвілі [10], 
проступає глибина наукового 
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одкровення з таїною його 
незбагненної в раціональний спосіб 
природи. Так у процесі живого 
пошуку істинного смислу взаємодіють 
не лише окремі наукові дисципліни, а 
наука, мистецтво (література як 
мистецтво слова передусім) та релігія, 
витворюючи сучасний міф про 
людину і світ, у межах якого ми всі 
існуємо. Звісно, філософ Ґ. Геґель 
вищою за мистецтво та релігію 
мислив філософію, для релігійного 
мислителя М. Бердяєва на першому 
місці було переживання взаємин між 
людиною та Богом, а в художній 
свідомості М. Булгакова саме 
мистецька майстерність ставала 
запорукою віднайдення істини. У 
будь-якому разі триєдність "істина, 
добро і краса" може бути витлумачена 
в контексті завдань нового 
загальнокультурного синтезу як певне 
спільне смислове підґрунтя, 
аксіологічна основа духовної 
культури, актуальна не лише в межах 
мистецтва й мистецького твору 
зокрема. 

У цьому наука, релігія та мистецтво 
реалізують усі елементи означеної 
триєдності, які не можна, згідно із 
судженнями античних мислителів, а 
також І. Канта та В. Соловйова, 
усвідомити відокремленими, але 
реалізують із відповідною для 
кожного дискурсу домінантою. 
Наприклад, серед функцій літератури 
як мистецтва слова на першому місці 
з необхідністю опиняється естетична, 
а всі інші (зокрема й пізнавальна, і 
виховна, і прогностична та ін., є 
похідними щодо неї). За принципом 
взаємодоповнення співіснують і мови 
духовної культури, про 
протиставність яких у 
загальновживаній літературній мові 
писав М. Шапір: однозначна 
(термінологічна) мова науки, 
багатозначна (символічна) мова релігії 
та двозначна (образна) мова 
мистецтва утворюють своєрідну 
парадигму, призначену омовлювати 
створювані в лоні культурних 

традицій духовні цінності, 
віднаходити належну форму їх 
вираження, щоб потім мова держави, 
школи, мас-медіа (мова побуту) 
тиражувала ці цінності, доносила їх 
до кожного, незважаючи на посутні 
смислові втрати [14]. Мови духовної 
культури складні й потребують 
навчання-освоєння, з труднощами 
якого готові впоратися не всі, а 
перевираження загальновживаною 
мовою веде до спрощення, а отже, 
викривлення висловленого. 

Взаємодоповнюваність основних 
традиційних дискурсів духовної 
культури стає очевидною, коли, 
наприклад, художник О. Іванов 
зображує явлення Христа народові, 
психоаналітик К. Юнґ розмірковує 
про Бога як універсальний у межах 
людської культури архетип, 
укорінений у колективному 
несвідомому, М. Бахтін убачає в слові 
не лише діалогічність, пов'язану з 
його адресованістю іншому, а й 
"трійцю", зумовлену пам'яттю про 
попередній контекст та особистість, 
яка промовляла, створюючи цей 
контекст, або розмірковує про те, що 
визначення душі можливе лише в 
естетичній системі координат. Звісно, 
мистецтво "спеціалізується" на 
цілісному сприйнятті дійсної та 
цілісному творенні фікційної 
реальності; наука ґрунтується на 
свідомому мисленні, раціональному 
пізнанні; релігія опікується 
переживанням взаємодії людини та 
трансцендентального суб'єкта, що в 
різних релігійних системах 
позначається центральним 
теологічним концептом "Бог". 
Сучасний загальнокультурний синтез 
шукає можливості перекодування 
смислів з однієї системи в іншу, 
напрацьовуючи шляхи об'єднання 
зусиль усіх творців духовної культури. 

Висновки і перспективи 
подальших досліджень. Отже, у 
контексті таких міркувань роль 
літератури як мистецтва слова та 
літературознавства, спрямованого на 
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її пізнання, постають в особливому 
світлі. Незалежно від однозначності / 
двозначності / багатозначності, слово 
в різних його вимірах працює як 
основний чинник культурогенезу, 
повертаючи нас до античного 
розуміння "логосу", що охоплює все 
буття людства. Художня література 
вбирає у свою орбіту всі можливі 
дискурси, перепідпорядковуючи їх 
завданню організації цілісного 
бачення людини та світу. Мова йде 
про образотворчу функцію слова, 
ужитого в переносному значенні, що 
в такій функції зберігає свій 
гносеологічний потенціал, через 
порівняння працюючи на розвиток 
свідомості й мислення, а з іншого 
боку, отримує можливість практично 
необмеженої символізації. Художнє 
слово уможливлює ментальне 
бачення, побудову певної цілісної 
картини світу, яка корелює з 
досвідом сприйняття людиною 
(передусім бачення) у реальній 
дійсності. Оскільки бачення реальної 
картини світу об'єднує всіх людей з 
адекватно налаштованою роботою 
сприйняття та механізмів 
когнітивного опрацювання 
сприйнятого, ідеальна (ментальна) 
художня картина, створювана в 
межах літературного твору, теж 
виконує функцію об'єднання, але з 
необхідністю опосередковує її 
осмисленням. Якщо письменник іде 
від бачення до розуміння й знову до 
бачення, зумовленого художнім 
омовленням / осмисленням, то читачі 
рухаються у зворотному напрямку – 
від художньої картини та смислів, що 
стоять за нею, до бачення реальності, 
яке оновлюється завдяки роботі 
бачення й розуміння, здійсненій у 
просторі літературного твору. Отже, 
література акцентує зв'язок бачення 
та розуміння, завжди підкреслено 
особистісних, адже одне й інше 
зумовлене позицією суб'єкта в 
просторі (бачення) і в часі (розуміння) 
(взаємопереходами "видения" та 

"ведания", за точним висловленням 
Ю. Рассказова) [13]. 

Процес інтерпретації літературного 
твору / творів, отже, виявляється 
вмонтованим у духовне життя 
людини й загальнокультурний 
розвиток людства. Оскільки 
література як вид мистецтва наділена 
здатністю узгоджувати часове і 
просторове, переводити одне в інше, 
інтерпретація літературного твору 
має перевірятися не лише 
інтерсуб'єктивно – через зіставлення 
інтерпретаційного досвіду різних 
суб'єктів інтерпретації, але й більш 
широко – перекодуванням мови 
однієї духовної культури мовами 
інших. Це ми й спостерігаємо в 
практиці літературознавства, яке 
активно залучає методологічні та 
термінологічні можливості різних 
наукових дисциплін і водночас у 
різноманітних формах (часто на 
несвідомому рівні) апелює до досвіду 
релігії. Такі перекодування, переходи 
потребують осмислення в межах 
парадигмальних змін, які назрівають 
у просторі гуманітарного знання, що 
й окреслює вектори подальшого 
дослідження. 
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ВЛАСНЕ ІМ'Я ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Г. М. Доброльожа* 
У статті порушено питання, які пов'язані з одним із найважливіших аспектів 

національної ідентифікації особи зокрема та народу загалом і стосуються 
антропонімічних найменувань громадян у сучасній Україні. Автор статті з'ясовує 
традиційні та нетрадиційні шляхи поповнення онімного словника, а також протилежний 
процес – перехід онімів до номінації бізнесів і продукції, назв хімічних елементів і фізичних 
величин, астрономічних об'єктів і міст/сіл, представників світу флори і фауни. У статті 
проаналізовано розвиток лінгвістичної науки ономастики, яка вивчає власні імена, їхнє 
виникнення та розвиток, структуру, семантику та функціонування в мові. Автор 
звертає увагу на безмежну кількість власних назв, які значно переважають за кількістю 
загальні назви, і поділяються на численні групи за значенням: антропоніми, зооніми, 
фітоніми, топоніми, гідроніми, етноніми, космоніми, хрононіми, теоніми, ергоніми, 
порейоніми, урбаноніми. 

Автор пояснює основні чинники, які зумовлюють вибір імені для дитини – пора року 
народження, релігійні, національні або сімейні традиції, фізичні особливості дитини, мода, 
вплив політичних подій, телевізійних серіалів та різноманітних шоу на вразливих та 
емоційних батьків. У статті автор дає короткий аналіз вибору імен у певні історичні 
епохи, пояснює причини та наслідки для дітей, які отримали нетрадиційні, чудернацькі 
найменування. Хоча в Україні єдекілька нормативних словників-довідників, які дають 
змогу красиво, змістовно і яскраво назвати дитину, чимало батьків припускаються 
різнотипних помилок, вигадуючи ім'я для нащадка. 

На жаль, сьогодні в нашій країні відсутня цілісна державна політика щодо 
найменування осіб, і тому батьки можуть вибрати як ім'я будь-яке слово, сполучення 
слів. Як результат, в українському ономастиконі з'явилися десятки імен-покручів, 
варіантні імена, розмовні форми імен, орфографічно неправильно записані імена, а також 
імена, властиві чужим мовам і культурам. 

                                                             
*кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української мови 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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У статті автор висловлює пропозицію для батьків щодо вдумливого вибору імені 
дитини або ж самостійної верифікації власного імені та прізвища, оскільки держава 
гарантує можливість за потреби змінити ім'я та прізвище особи. 

 
Ключовіслова: ім'я, прізвище, онім, ономастика, антропонім, слов'янські автохтонні 

імена, церковні імена, традиційні імена, номінація, кодифікація. 
 

THE PROPER NAME AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE FORMATION OF 
NATIONAL IDENTITY IN MODERN UKRAINE 

G. M. Dobrolyozha  
The article addresses issues that are related to one of the most important aspects of national 

identification of a person in particular and of the people in general, and which relate to the 
anthroponymic names of the citizens in modern Ukraine. The author explores the traditional and 
unconventional ways of compiling an on-line dictionary, and vice versa – moving on to business 
and product nominations, names of chemical elements and physical values, astronomical objects 
and cities/villages, representatives of the world of flora and fauna.The development of linguistic 
science of onomastics, which studies proper names, their origin and development, structure, 
semantics and functioning in language, is analyzed in the article. The author draws attention to 
the infinite number of proper names, which outnumber the common names, and are divided into 
numerous groups by meaning: anthroponyms, zoonyms, phytonyms, toponyms, hydronyms, 
ethnonyms, cosmonyms, chrononyms, theonyms, ergononyms, poreyonyms, urbanonyms. 

The author explains the main factors that determine the name of the child – religious, national 
or family traditions, physical characteristics of the child, the year and the season of birth, 
fashion, the impact of political events, television series and various shows on sensitive and 
emotional parents. In the article the author gives a brief analysis of the choice of names in certain 
historical eras, explains the causes and consequences for children who received non-traditional, 
strange names. Despite the fact that in Ukraine there are several normative thesauruses that 
make it possible to name a child beautifully, meaningfully and clearly, many parents make 
different types of mistakes, inventing a name for the posterity. 

Unfortunately, in our country today there is no comprehensive national policy on naming 
persons, and therefore parents or adults can choose any word, phrase as a name. As a result, 
the Ukrainian onomasticon came up with dozens of twisted names, variants, colloquial names, 
misspellings, and names specific to foreign languages and cultures. 

In the article, the author deems it reasonable that parents should think carefully about 
choosing a child's name or independently verifying their first and last names, since the state 
gives the opportunity to change the first and the last name. 

 
Key words: name, surname, name, onomastics, anthroponym, Slavic autochthonous names, 

church names, traditional names, nomination, codification. 
 

Проблема називання будь-
чого/кого – дитини чи хом'ячка, 
котеджного містечка чи торгівельного 
центру, сорту яблук чи марки вина – є 
надзвичайно важливим аспектом, 
оскільки від цього залежить 
успішність життєвого шляху людини, 
популярність закладу, рівень 
продажів певної продукції тощо.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Власні назви виникли 
здавна, вони масово продукуються та 
повсюдно використовуються. 

Найменування допомагають 
установити міжмовні зв'язки в 
синхронії та діахронії, з'ясувати 
історичні факти, пов'язати їх із 
певною місцевістю та народом 
(конкретними особами), установити 
смислове та стилістичне 
навантаження власних назв тощо. 
Напрацювання вчених щодо 
семантики, етимології, структури, 
стилістики різноманітних номінацій 
використовують різні науки – історія, 
географія, археологія, фізика, 
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біологія, хімія та ін., наприклад, 
власними іменами людей ставали 
назви хімічних елементів: Радій, 
Гелій, Іридій (Ірида) і, навпаки,– 
похідні утворення від власних назв 
заповнювали таблицю хімічних 
елементів: Францій, Меркурій, 
Тантал, Борій, Європій, Тулій та ін. 
Що ж до біології, то із запалом та 
почуттям гумору науковці-дослідники 
називають іменами президентів та 
відомих сучасників нові види рослин і 
тварин: Дональд Трамп – це гусениця, 
амфібія, міль; Барак Обама – рибка, 
павук і лишайник; Джорж Буш – 
маленький жучок; Принц Чарльз – 
жабка-квакша; а от Playboy Х'ю 
Хефнер став болотяним кроликом. 

Галузь лінгвістичної науки, яка 
вивчає власні імена – їхнє 
виникнення та розвиток, 
функціонування у мові, називається 
ономастикою (онім – з грецької 
onуma "ім'я, назва"). Оніми – це 
індивідуальне найменування окремих 
одиничних об'єктів [4: 79]. Онім 
виражається словом, 
словосполученням чи реченням 
(Бровко; Микільська Слобідка; Той, що 
в скалі сидить) і служить для 
виокремлення, виділення та 
розрізнення певного індивідуального, 
неповторного об'єкта. О. Селіванова 
зазначає, що онімічне значення 
містить співвіднесення з певним 
референтом (людиною, місцем, 
твариною, астронімічним об'єктом), а 
також компонент відомості імені, 
стилістичну, оцінну, емотивну й 
естетичну інформацію [7: 426]. 
Поняття онім надзвичайно широке та 
багатоаспектне (зокрема, проф. 
Ю. Карпенко вважає, що в 
українській мові функціонують 
мільйони власних назв, і вони за 
кількістю значно переважають 
загальні), тому мовознавці 
розподілили оніми на значеннєві 
групи: антропоніми, зооніми, 
фітоніми, топоніми, гідроніми, 
етноніми, космоніми, хрононіми, 
теоніми, ергоніми, порейоніми тощо 

[4: 404].  
Українська ономастика має 

досить давні та ґрунтовні традиції, 
щоправда, основні напрацювання 
здійснювалися у напрямку 
топоніміки, гідроніміки та етноніміки, 
і вже значно пізніше наукову увагу 
ономастів привернули антропоніми, 
урбаноніми та інші значеннєві групи 
онімів. Розвиток ономастики в 
Україні пов'язаний з іменами 
М. Максимовича, Я. Головацького, 
І. Франка, М. Сумцова, 
В. Григоровича, М. Кордуби, 
Л. Скрипник, К. Цілуйка, 
Ф. Шевченка, С. Бевзенка; останні 
десятиліття різні аспекти ономастики 
досліджують Л. Гумецька, 
Ю. Карпенко, П. Чучка, О. Компан, 
І. Борисюк, М. Демчук, С. Вербич, 
С. Пахомова, І. Фаріон, І. Желєзняк, 
М. Худаш, Н. Пасік, А. Зубко та ін., 
адже напрямки досліджень 
надзвичайно різноманітні – це 
походження і способи утворення 
власних назв, вивчення онімів у 
синхронії та діахронії, роль омонімів у 
зразках народної творчості (казки, 
легенди, пісні, фразеологія, загадки, 
примовки, каламбури тощо), онімна 
лексика у творах письменників, 
емоційне та естетичне навантаження 
власних найменувань, вплив онімної 
лексики на світогляд та сприйняття 
довколишнього світу (когнітивна 
ономастика) тощо. 

У рамках однієї статті неможливо 
розглянути всі аспекти вивчення 
онімів, тому зосередимося на 
функціонуванні антропонімів як 
чинника, що формує ідентичність 
українця. 

Антропонім (з грецької anthrṓpos 
"людина" і onоma "ім'я, назва") – це 
власне прізвище, ім'я, по батькові, 
псевдонім чи прізвисько людини. 
Антропоніми не лише номінують 
особу, але й уживаються як знакові 
одиниці в структурі різноманітних 
найменувань (урочище Кучмин Яр, 
Мамаєва Слобода, Батиєва гора, 
ритуальне бюро "Плутон", шоколад 
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"Оленка", сирок "Смачненька (?) 
Дашенька"). Окремі антропоніми 
стають загальновживаними 
апелятивами (рускій іван "зневажливе 
звертання до росіян у Європі"; 
наташа "загальне звертання до 
дівчат і жінок із Росії в Туреччині та 
Єгипті"; вася, пєтя –"про неуважного, 
дурнуватого чоловіка", кульома 
іванівна "про забудькувату людину", 
тітушки "наймані гопники-
рекетири"); деякі антропоніми 
перейшли до розряду прозивних імен 
і зрозумілі в різних мовах та 
культурах (хуліган, квіслінг,хам, 
донжуан, казанова).  

Надзвичайно потужною 
енергетикою володіють імена, ужиті в 
текстах українських пісень; як 
правило, використовуються 
традиційні, глибоко змістовні та 
символічні імена: Іван (Іванко), Василь 
(Василько, Василечко), Роман, 
Катерина, Ганна, Галина, Надія. 
Дуже активно та вигадливо 
вмонтовані антропоніми у структуру 
та семантику українських 
фразеологізмів – певним ідіомам вони 
надають ритмічності (при бідному 
Хомі погано нашій кумі; Масти Федя 
медом, а Федь Федьом), інші через 
ім'я-прізвисько начебто "прив'язують" 
нас до персонажа, місця та ситуації 
(Василь бабі сестра в третіх; От 
Юхим – із води вийде сухим; Кузьма 
Мар'яну рідний Федір). 

Актуальність обраної теми 
полягає в практичному застосуванні 
теоретичних напрацювань з 
антропоніміки, адже сьогодні в 
українському мовознавстві створений 
потужний фактологічний базис для 
доречного вибору імені 
новонародженої дитини – це словник-
довідник Л. Скрипник та 
Н. Дзятківської "Власні імена людей" 
(1986), монографія М. Демчук 
"Слов'янські автохтонні особові власні 
імена в побуті українців ХІV –
 ХVІІ ст.) (1988), словник І. Трійняка 
"Словник українських імен" (2005), 
словник П. Чучки "Слов'янські особові 

імена українців: історико-
етимологічний словник" (2011). 

Метою написання статті стало 
осмислення сучасного масиву імен, 
які функціонують в українському 
антропонімічному полі; доцільність 
вибору певного імені; аналіз типових 
помилок, які роблять батьки, 
вибираючи ім'я для сина чи доньки. 

Аналізуючи оніми, автор 
використала сучасні мовознавчі 
методи дослідження, а саме: 
описовий, порівняльно-історичний, 
зіставний, лінгвогеографічний, а 
також методику відносної хронології. 

Виклад основного матеріалу. 
Називання людей завжди було 
обумовлено певними чинниками – це 
могли бути релігійні, національні або 
сімейні традиції, фізичні особливості 
дитини, пора року народження, модні 
віяння. Кожна історична епоха 
характеризувалася певним 
комплектом імен, які давали 
новонародженим того часу. 
Безумовно, проаналізувати особові 
імена в усі історичні періоди України 
неможливо, і тому виконаємо 
фрагментарний аналіз найменувань 
людини в окремі знакові епохи.  

Період Русі (ІХ – ХІІ ст.) у 
дохристиянські часи 
характеризується широким 
діапазоном імен, які в 
антропонімічній літературі 
називаються як: поганське ім'я, 
язичницьке ім'я, давньоруське ім'я, 
дохристиянське ім'я, нехрещене ім'я, 
нехристиянське ім'я, нецерковне ім'я, 
слов'янське ім'я. Для упорядкування 
термінологічного різноманіття 
українська ономасткиня М. Демчук 
запропонувала науковий термін 
слов'янське автохтонне ім'я, тобто 
"ім'я праслов'янського походження 
або утворене пізніше, уже в 
антропонімії того чи іншого 
конкретного слов'янського народу, на 
споконвічно слов'янському народному 
ґрунті" [3: 13]. 

 "Літопис Руський" пропонує 
надзвичайно широку палітру саме 
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таких слов'янських автохтонних імен. 
До давньоруських імен належать 
слов'янські антропоніми, утворені від 
загальновживаних слів, що називають 
звірів, порядок лічби, розмір, риси 
характеру тощо: Тур, Либідь, Добриня, 
Путята, Малуша, Гордята, 
Милятич, Путша, Блуд, Вовчий 
Хвіст; слов'янські оніми-композити: 
Ярослав, Мстислав, Святослав, 
Святополк, Предслава, Ярополк, 
Всеволод та ін. У дохристиянську 
епоху в Русі активно функціонували 
скандинавські імена: княжі – Олег, 
Ігор, Ольга; імена дружинників – 
Синеус, Улаф, Трувор, Інгельд, 
Фарлоф, Руар, Лідул; траплялися 
половецькі антропоніми: Рогнеда, 
Рогволод. Після прийняття 
християнства поширення набули 
церковні імена грецького 
походження: Ілля, Гліб, Василь, 
Олена, Софія, Анна, Борис, Андрій, 
Роман, Євпраксія та ін. [5]. 

Незважаючи на поширеність та 
обов'язковість церковних імен, 
слов'янські автохтонні імена 
фактично функціонують до ХVІІ ст. 
[2: 32]. В офіційних документах 
Київського воєводства Великого 
Князівства Литовського трапляються 
слов'янські автохтонні імена та 
церковні імена на ознаку однієї 
особи: Ма(р)ку Кравъцу, Ма(р)тину 
Белашъку, Vасиля Ще(р)бины (1587) 
[1].  

В ХІ – ХІІІ ст. в активному вжитку 
були майже двісті імен-композитів 
(двоосновних імен), твірними 
основами для яких стали понад сто 
слов'янських основ, проте до ХVІ –
 ХVІІІ ст. таких імен залишилося не 
більше двадцяти: Бо(г)данови 
Кравъче(н)кови, Адама Богуфала (від 
імені Богухвалъ), па(н) Влады(с)ла(в) 
Немиры(ч). Двокомпонентні імена з 
часу Русі та й у пізніший період були 
елітними, їх отримували тільки 
представники привілейованих верств 
населення [9: 189]. 

У староукраїнський період ХV –
 ХVІІ ст. документально фіксуються 

численні грецькі запозичення: Іван, 
Михайло, Тарас, Микола, Зиновій, 
Юрій, Тиміш, Оксана, Устина, 
Грицько, Гурин, Гаврило, Хома, 
Матей, Яцко, Тихно, Кондрат та ін.. 
Характерно, що антропоніми 
визначають соціальний статус носія, 
наприклад: Іоанн (священик), Іван 
(шляхтич, пан), Івашко, Іванець, 
Івасько, Іванко, Іванько (простолюдин) 
[8: 272]. У документообіг входять 
запозичення через польську мову 
(Гелена, Адам, Штефан, Зиновій, Ян), 
також інколи вживаються слов'янські 
автохтонні імена (Богдан, Зірка). 
Цікаво, що саме у цей період на 
основі імен формується основний 
масив українських прізвищ: 
Петрусенко, Григорець, Грищук, 
Горпинич, Богуш та ін. 

Період подальшого входження 
України як колонії до СРСР відбувся 
після жовтневого перевороту та 
перемоги більшовиків (1917 р.) – у 
результаті було утворено нову країну 
Совєцький Союз. Це політичне, 
економічне, культурне та світоглядне 
потрясіння спричинило злам у всіх 
сферах життя, зокрема, було 
спотворено традицію називання 
дітей. Якщо раніше новонароджених, 
переважно, називали за ім'ям 
святого, який припадав на день 
уродин (у А. Шияна читаємо: Піп був 
розсердився, і коли в сім'ї народився 
син, то назвав його Македоном), або 
як діда-бабу, або як певну історичну 
особу (Тарас, Максим, Богдан, Іван, 
Леся), то в совєцький період дітей 
пропонували називати зі "смислом". 
Процес семантичної антропонімізації 
був досить своєрідним, адже у 
результаті чимало дітей отримали 
дивакуваті імена, дехто в побутовому 
житті переінакшував їх на звичні, а 
інші у процесі зміни політичних рухів 
чи особистого дискомфорту міняли на 
офіційному рівні (Сталіна → Ліна). У 
радянську епоху для називання 
хлопчиків і дівчаток пропонувалися 
такі групи імен [6]: назви рослин 
(Лілія, Розалія, Гвоздика, Бегонія, 
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Камелія, Граб, Дуб, Флора), хімічних 
елементів (Радій, Гелій, Іридій, 
Вольфрам), топонімів (Волга, Казбек, 
Гімалай, Онега), наукових термінів 
(Медіана, Молекула, Атом), технічних 
новинок (Дрезина, Плакат, 
Трактор (-ина), Комбайн), назви 
суспільних статусів особи (Атеїст, 
Піонер, Комсомол, Декабрист, 
Товариш), ідей (Свобода, Зоря, Зірка, 
Совєт, Ідея, Воля). Певний період 
особливо популярними були оніми, 
пов'язані з політичними подіями 
совєцького періоду: дата жовтневого 
перевороту (Октябрь (-іна), 
Ноябрь (-іна), закличками (Дамир (-а), 
Даздраперма (від Да здравствует 
первое мая!), іменами-прізвищами 
вождів (Пятвчет (від Пятаков 
вчетвером), Вілор (-а), Вілен, Віль, 
Владлен, Мелор (Маркс-Енгельс-Ленін), 
Еліна, Кіра, Сталіна) та ін.. 

Проте більшість батьків дуже 
любили власних дітей, зберегли 
здоровий глузд і називали 
новонароджених традиційними 
українськими іменами, переважно 
грецького походження, які протягом 
століть усталилися в антропоніміконі, 
витворили лінійку побутових, 
пестливих та згрубілих форм, 
наприклад, Галина (з грец. "спокійна, 
тиха") – Галя, Галка, Галочка,Галька, 
Галюся, Галюня, Галинка, Галиночка 
та ще понад десять емоційно-
експресивних форм. 

Як правило, імена маленьким 
українцям добиралися за 
спеціальними словниками-
довідниками, якими послуговувалися 
працівники загсів (наприклад, 
Скрипник Л., Дзятківська Н. "Власні 
імена людей: словник-довідник"), тому 
вони були унормовані, узгоджувалися 
із традиційними прізвищами (Тарас 
Петриненко), легко і звично 
перетворювалися у називання по 
батькові (Артем → Артемович). 
Однак і тут траплялися казуїстичні 
ситуації, коли, наприклад, не 
враховували, як звучатиме у 
поєднанні ім'я та прізвище (Борис 

Ракоїд, Іван Рябоштан), який вигляд 
матиме ініціальний запис (Ельцин 
Борис Николаевич), інколи неграмотні 
працівники та недалекоглядні батьки 
записували побутову форму імені як 
офіційну (Таня, Зіна, Ляля, Льоля, 
Альона, Ал-др), досить часто при 
виборі імені батьки керувалися 
містечковою модою – і тоді у класах 
масово з'являлися Світлани, Наталії, 
Ірини, Тетяни, Анастасії, Марії, Ігорі, 
Олександри, Дарини, Софії, Олеги, 
Максими; у 1961 р. після польоту 
Ю. Гагаріна в космос батьки почали 
огульно називати синів Юріями. 

Друга половина 80-их років ХХ ст. 
ознаменувалася падінням залізної 
завіси – і разом із бульйонними 
кубиками, "ю-пі", "вареними" 
джинсами з'явилися численні 
закордонні серіали, після перегляду 
яких батьки давали своїм дітям такі 
імена, як: Ізаура, Маріанна, Роберт, 
Рудольф, Ерік, Рональд і под. 

Після здобуття Україною 
державної незалежності (1991 р.) 
українці повернулися до призабутих 
традиційних імен, останні роки 
дівчаток часто називають Анастасія, 
Ганна, Дарина, Катерина, Марія, 
Уляна, Софія, Соломія; хлопчиків – 
Богдан, Іван, Тарас, Максим, Артем, 
Арсен, Назар, Матвій, Дмитро, 
Михайло, Данило, Кирило, Тимофій, 
Ярослав, Владислав.  

Проте загалом питання щодо 
іменотворчості та називання дітей не 
вирішилося, а ще більше 
загострилося, і причин цьому 
декілька: 

1. В сучасній Україні відсутня 
законодавчо закріплена норма щодо 
називання дітей, тому батьки можуть 
вигадати оригінальне ім'я, наприклад, 
у вигляді алфавіту або будь-якого 
слова-неологізму, і як результат: 
Ерхал, Будірхан, Олівер-Мансоса, 
Тамерлан, Максиміліан-Хасан, Ставр, 
Еліот-Леопольд, Тайдер, Есеогене, 
Моханда-Мулуд,Авігея, Айя – у 
Житомирській області (у 2018 р.); 
Клоун Сміхось, Феш-де-Жур, 
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Ліірргммілліісс, Леонелла, Тігран, 
Сумейра – в Україні. 

2. У нашій країні проживає 
чимало етнічних груп, які для 
збереження самоідентифікації 
зберігають національні імена і 
відповідно до традицій називають 
дітей, наприклад: єврейські – Давид, 
Мойсей, Есфір, Рахіль; російські – 
Марфа, Дар'я, Аріна, Анна, Каріна, 
Крістіна, Авдотья, Єлісєй, Веньямін; 
азербайджанські – Ільхам, Дамір, 
Фатіма, Алія; польські – Зофія, 
Франц, Казимир, Ян тощо.  

3. В Україні відсутній єдиний 
підхід до обов'язкового нормативного 
перекладу імен із російської на 
українську мову – в результаті 
з'явилися: Ульяна, Татьяна, 
Наталья, Маріна, Даріна (Дар'я і 
Дарья), Єлізавєта, Фьокла, Даніл 
(Даніїл), Кіріл (Кірілл), Вячеслав, Марк, 
Нікіта (Нік), Ніколай, Філіпп, Тімур. 
Також частина імен є калькою з 
російської, оскільки містить кінцевий 
–ій, що українським іменам не 
властивий (за деякими винятками: 
Анатолій, Матвій, Сергій, Андрій): 
Євген (-ій), Арсен (-ій), Назар (-ій), 
Антон (-ій). 

4. Частина імен мають офіційні 
паралельні форми – це також не 
сприяє унормуванню називної 
традиції: Дарина – Дар'я – Дарія – 
Дарка (хоча історично була Одарка), 
Ілля – Ілько, Лев – Левко, Олександр – 
Олесь, Олексій – Олекса, Опанас – 
Панас, Євгена – Євгенія, Каріна – 
Карина. 

5. Дехто з батьків називає дітей 
за примхою, абсолютно не 
задумуючись на тим, як складеться 
життя їхньої дитини надалі; сьогодні 
в Україні ходять до школи Дантес, 
Касандра, Янукович, Ісус Христос; 
інші громадяни змінюють імена-
прізвища в дорослому віці – у 2014 р. 
в м. Києві балотувалися до Верховної 
Ради Вейдер Дарт, Амідала Падме, 
Палпатін Імператор, Йода Магістр і 
под. 

До речі, на увагу науковців, 

законодавців та пересічних 
українських громадян заслуговують 
також прізвища, які містять помилки 
внаслідок: 

1) зросійщення прізвища: 
Свистун → Свистунов, Баран → 
Баранов, Салко → Салков, Горб → 
Горбов, Добролежа → Доброльожа, 
Ступак → Ступаков, Могучих → 
Магучіх, Неїжмак → Неєжмаков, 
Качан → Качанов, Солодуха → 
Саладуха, Віник → Вєнік і под.; 

2) орфографічних помилок: 
Денесюк, Свінар, Саладуха, Небелица, 
Перепилиця і под.; юристам відомі 
ситуації, коли члени однієї сім'ї 
змушені в судовому порядку 
доводити родинні зв'язки, оскільки 
їхні прізвища різняться однією-двома 
літерами: Сві(е,є,и)н(ь)циц(ь)кий, Пе(є, 
і, и)ре(є, і, и)пе(є, і, и)ли(і)ця(а); 

3) нефахового перекладу з 
російської мови: Міхайлов, 
Данільський, Кісіль та безліч інших, 
адже відоме правило: Якщо в мові 
перекладу є відповідне слово, то 
переклад здійснюється відповідно до 
цього слова: Глібов (бо Гліб), Клименко 
(бо Клим).  

Висновки. На нашу думку, 
загальнодержавний процес уніфікації 
прізвищ, виправлення різнотипних 
помилок у написанні імен та прізвищ 
є малоймовірний, тому кожен 
громадянин повинен подбати про 
своє прозивне Я самостійно й 
усвідомлено, оскільки держава дає 
змогу виправити помилку або за 
потреби змінити ім'я та/чи прізвище. 

На жаль, український 
законодавець укотре (29.10.2019) 
заборонив змінювати по батькові 
особи, і цей елемент ідентифікації 
залишається абсолютно непорушним, 
незважаючи на рішення 
Європейського Суду з прав людини й 
те, що значна частина громадян 
України змінила б власне по батькові 
через вагомі причини – 
чудернацькість, екзотичність, 
зросійщення, незвучність прізвища, 
імені та по батькові, несприйняття 
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через сімейні обставини тощо. Така 
впертість та непохитність депутатів 
ВРУ повинна спонукати батьків до ще 
уважнішого ставлення щодо вибору 
імені новонародженому. 

Проаналізовані антропонімічні 
найменування свідчать про те, що на 
сучасному етапі процес ім'ятворення 
в Україні є здебільшого хаотичним, 
законодавчо не визначеним і 
потребує кодифікації та 
вдосконалення через створення 
відповідної законодавчої бази, 
сучасних спеціальних словників-
довідників і роз'яснення молодим 
батькам значення та суті імені, яке 
вони обирають для своєї дитини. 
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ТРИЛЕКСЕМНІ АНТРОПОНІМНІ ФОРМУЛИ В ПАМ’ЯТКАХ 
ЖИТОМИРЩИНИ ХVІ – ХVІІ СТ. 

Л. В. Ящук* 
У статті звернуто увагу на те, що в староукраїнській антропонімійній системі не 

було якоїсь норми в способах і засобах ідентифікації: одна й та сама особа могла бути 
іменована як однолексемно, так і за допомогою антропонімних формул (дво-, три-, 
чотири- й багатолексемних). У ХVІ – ХVІІІ ст. в Україні дволексемний спосіб ідентифікації 
особи поширився на все населення, а трилексемний був специфічним лише в іменуванні 
вельможних осіб (С.М. Пахомова), тобто в українській антропонімії в кількісному складі 
антропонімної формули проявлялося соціально-майнове становище особи. Мета нашої 
розвідки – проаналізувати в антропоніміконі Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. компонентний 
склад трилексемних чоловічих антропонімних формул простолюдинів і шляхти. 

Вивчення таких іменувань актових книг Житомирщини зазначеного періоду 
засвідчило, що трилексемні чоловічі антропонімні формули становлять лише 4,15 % від 
усіх чоловічих іменувань і вживаються переважно для називання представників вищих 
верств населення. Склад таких формул в іменуваннях простих людей і привілейованих 
верств різний. В ідентифікації соціальної верхівки найпоширеніша трилексемна формула 
"ім’я + патронім + прізвищева назва – відтопонімне означення на -ск(ий), -цк(ий), -зк(ий)" 
(184 іменування із 320 усіх трилексемних АФ шляхти, що становить 61, 3 %). У називанні 
простолюдинів найбільш поширені антропонімні формули з патронімами, коли перші два 
компоненти – "ім’я + патронім на -енк(о), -ович / -евич", а третій – прізвищева назва: 
а) назва особи за професією, заняттям, б) відапелятивне ім’я чи прізвисько; рідше 
в) патронім, г) назва особи за місцем походження або проживанням чи етнічною 
належністю (45 із 60 трилексемних іменувань простолюдинів, що становить 75 %). 

 
Ключові слова: антропонімікон, способи і засоби ідентифікації, чоловічі іменування, 

антропонімна формула. 
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THREE-WORD ANTHROPONYMIC FORMULAS IN THE MONUMENTS OF 
THE ZHYTOMYR REGION OF THE 16TH – 17TH CENTURIES 

L. V. Yashchuk  
In this article we paid attention to the fact that in the old Ukrainian anthroponymic 

system there were no any norms in the ways and means of person’s identification: the 
same person could be named by one word and by the anthroponymic formulas (two, 
three, four- and multi-word) at the same time. In the 16th – 18th centuries in Ukraine, 
two-word method of identifying a person was extended to the whole population, and a 
three-word one was restricted to naming noble persons (S. M. Pakhomov), so social 
status of the person is reflected in the Ukrainian anthroponymic formulas. The purpose 
of the research is to analyze in the anthroponymicon of the Zhytomyr region of the 16th – 
17th centuries component composition of three-word male anthroponymic formulas of 
common people and the nobility. 

The research of such names in the Zhytomyr region act books of the indicated period 
confirms that three-word male anthroponymic formulas amount 4,15% of the number of 
male naming and are used to denote representatives of higher classes. The composition 
of the formula in naming ordinary people and privileged layers is different. In the 
identification of the nobility the most common is a three-word formula "name + 
patronymic + surname – the attributive name from a toponym ending in -sk(yj), -ck(yj), 
-zk(yj)" (184 naming of 320 three-word AF of the noble, which amounts to 61,3%). When 
naming common people, the most popular is an anthroponymic formula with a 
patronymic, where the first two components are – "name + patronym ending in -enk(o), -
ovich / -evich", and the third component is a surname: a) the name of the person 
according to the profession, occupation, b) an appellative name or a nickname; less often 
c) patronymic, d) the name of the place of residence or ethnic identity (45 out of 60 three-
word names of commoners which comprises 75%). 

 
Keywords: anthroponymycon, ways and means of identification, male naming, 

anthroponymic formula. 
 
Постановка наукової проблеми. 

У староукраїнській антропонімійній 
системі, яка не мала сталої та чітко 
окресленої структури, 
використовувалися різні способи й 
засоби іменування особи [7: 101]. 
Питання класифікації такого 
матеріалу розглядали Р.Й. Керста, 
Р.І. Осташ, С.Є. Панцьо, 
С.М. Пахомова, І.Д. Сухомлин, 
І.Д. Фаріон, М.Л. Худаш та інші, 
наслідком чого є значний науковий 
доробок у цій царині. 

Українські чоловічі найменування 
ХVІ ст. Р.Й. Керста поділяє за 
кількістю компонентів на одночленні, 
двочленні, тричленні й описові [3: 11–
40]. М.Л. Худаш виокремлює три 
групи найменувань, залежно від 
особливостей словесних засобів, 
використовуваних у писемних 

пам’ятках для ідентифікації особи: 
1) власне антропонімійні (одно-, дво-, 
три- й чотиричленні); 2) апелятивні – 
дають лише апелятивне окреслення 
людини, не називаючи її за власними 
особовими назвами; 3) мішані, або 
антропонімійно-апелятивні, – 
поєднують особові назви людини й 
відповідні апелятивні окреслення 
[7: 110–147]. Такого ж принципу 
класифікації способів і засобів 
ідентифікації особи дотримуються 
Р.І. Осташ (для групування 
антропонімійного матеріалу "Реєстру 
Війська Запорозького 1649 року"), 
М.І. Сенів (у дослідженні 
різноманітних способів 
документальної ідентифікації жінки в 
Україні ХІV – ХVІІІ ст.) [4: 505–512; 
6: 160–200].  
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Аналіз останніх публікацій. 
Польська дослідниця І. Митнік, 
аналізуючи антропонімію Волині ХVІ 
– ХVІІІ ст., окремо розглядає способи 
ідентифікації чоловіків: шляхти 
(князів, панів і бояр) і міщан з 
селянами, як українських, так і 
польських; описує особливості 
ідентифікації жінок [9: 335–360]. 

Соціальна навантаженість 
особових назв, наголошує 
С.М. Пахомова, проявляється в 
українській антропонімії на 
синтаксичному рівні, тобто в 
кількісному складі компонентів 
антропонімної формули. При цьому 
йдеться про типовість, масовість 
вказаного явища: у ХVІ–ХVІІІ ст. 
дволексемний спосіб ідентифікації 
особи поширився на все населення, а 
трилексемний став специфічним 
лише в ідентифікації вельможних осіб 
[5: 192]. І хоча в староукраїнській 
мові зовні більшість прикладів 
трилексемних формул нагадує 
сучасну східнослов’янську 
антропонімну формулу (далі – АФ) 
особове ім’я + по батькові + прізвище, 
проте "третій компонент у таких 
антропосполученнях у цей період ще 
не набув ознак спадкового 
іменування, яке в незмінній 
граматичній формі поширюється на 
всіх членів родини й повторюється в 
такому вигляді в кількох поколіннях 
сімей" [5: 191]. 

Мета й завдання нашої 
статті – проаналізувати в 
антропоніміконі Житомирщини ХVІ – 
ХVІІ ст. компонентний склад 
трилексемних чоловічих 
антропонімних формул; звернути 
увагу на їхнє поширення в 
ідентифікації простолюдинів і 
шляхти.  

У науковій праці 
послуговуємося статистичним та 
описовим методами (зокрема 
прийомами інвентаризації й 
систематизації мовних одиниць), і 
також використовуємо прийоми 

словотвірного та семантичного 
аналізів. 

Виклад основного матеріалу. 
Антропонімійний матеріал, виявлений 
у рукописних та опублікованих 
писемних пам’ятках Житомирщини 
ХVІ – ХVІІ ст., свідчить, що через 
відсутність усталених 
антропонімічних норм одна й та сама 
особа в актових документах 
Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст., як і в 
усій Україні цього періоду, могла бути 
іменована по-різному. Важливу роль в 
ідентифікації відігравало соціальне 
становище особи. Виходячи з цих 
особливостей і враховуючи описані 
підходи до класифікації антропонімів, 
виділяємо два способи іменувань, 
запропонованих М.Л. Худашем: а) 
власне антропонімійні; б) мішані, або 
антропонімійно-апелятивні [8: 25–59].  

У досліджуваних актових книгах 
виявлено 380 власне антропонімійних 
трилексемних іменувань (4,15 % від 
усіх, 9160 іменувань), із них 320 
ідентифіковано шляхту (84,2 % від 
усіх трилексемних іменувань), а 60 – 
простолюдинів (15,8 %).  

М.Л. Худаш, а за ним і Р.І. Осташ 
трилексемні найменування поділяють 
на два різновиди: 1) іменування з 
патронімами; 2) іменування без 
патронімів [7: 134; 4: 509]. Цей підхід 
використовуємо і в наших студіях, 
розглядаючи окремо іменування 
представників вищих і нижчих 
верств населення, які відрізняються 
своїм компонентним складом.  

З-поміж трилексемних 
антпоронімних формул з 
патронімами, які називать шляхту 
(260 іменувань = 81,25 % від 
трилексемних АФ соціальних верхів), 
виділено такі: 

1. Ім’я + патронім на –ич, –ович / 
-евич + прізвищева назва (далі –ПН) – 
відтопонімне означення на -ск(ий), 
-цк(ий), -зк(ий): "то(т) Гри(д)ко 
Нелепови(ч) Ле(в)ковски(и)… до двора 
его Левкови(ч)" (1586 ЖК 1: 210); 
Дмитра а Я(ц)ка Дьяконовичо(в) 
Невмири(ц)кихъ (1586 ЖК 1: 208 зв.); 
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па(н) Ива(н) Семенови(ч) 
Счение(в)ски(и) (1618 ЖК 7: 810). 
Кількісно такі найменування 
переважають над усіма іншими (184 
іменування = 57,5 % від усіх 
трилексемних іменувань шляхти), 
пор.: у білоруській антропонімії 
трилексемні антропоніми цього типу 
становлять 13,6 % [1: 302]. Як 
виняток, у ролі другого компонента 
цієї АФ в ідентифікації панів 
виступає патронім із суфіксом -енк(о) 
(лише 2 фіксації): пн~а Анъдрєя 
Савє(н)ка Нєвмири(ц)кого (1680 ОК 15, 
1: 355 зв.), пану Ку(з)ме 
Ко(н)дратовичу Пострыгаче(н)ко(м) 
(1605 ДМВН: 48).  

2. Ім’я + патронім на -ич, -ович / 
-евич + ПН – відапелятивне ім’я чи 
прізвисько: па(н) Меле(х) Васи(л)еви(ч) 
Бара(н) (1595 ЖК 4, 1: 8); кн~зu 
А(н)др-я Тимоф-евича Капусты (1565 
ТУ: 113); пана Ва(ц)лава Ма(р)кевича 
Шавула (1651 ЖК 14: 288).  

3. Ім’я + патронім на -ич, -ович / 
-евич+ патронім на -ич, -ович / 
-евичуфункції ПН: пн~а Фило(н) 
Богушеви(ч) Гу(л)кеви(ч) (1630 ЖК 8: 
496 зв.); пн~а Федора Миха(и)ловича 
Чеховича (1605 ДМВН: 88); пн~ъ 
Я(ц)ко Дми(т)рови(ч) Бутови(ч) (1586 
ЖК 1: 186 зв.).  

4. Ім’я + ім’я батька (діда або, 
можливо, й давнішого предка) + 
патронім на -ич, -ович / 
-евичуфункції ПН: пану 
Алекса(н)дрови Jгиеви Тишъкевичови 
(1643 ЖК 10: 279); "пана Лю(д)вика 
Jлизара Во(л)чкевича...j(т)ца его 
небощчика Адама Jлизара 
Волъчкевича" (1630 ЖК 8: 456 зв.), 
пор.: па(н) Jлиза(р) Во(л)чкови(ч) (1587 
ЖК 1: 306).  

До цієї групи зараховано й АФ "ім’я 
+ ім’я + ПН –відтопонімне означення 
на -ск(ий), -цк(ий), -зк(ий)", у яких 
другим компонентом є особова назва 
батька не в патронімічній формі: 
пн~а Семена Дени(с)ка 
Ма(т)фее(в)ского (1585ЖК1: 84); 
"неякого(с)Яна J(л)бри(х)та 
Собо(ц)кого, яко сына або пото(м)ка 

J(л)бри(х)та Собоцкого" (1617 ЖК 7: 
51).  

Іноді у функції другого чи третього 
компонента використовуються 
словотвірні дублети: пн~а Адама 
Jлизаровича Во(л)чкевича (1595 ЖК 
4, 1: 24 зв.) / па(н) Ада(м) Jлиза(р) 
Во(л)чкеви(ч) (1595 ЖК 4, 1: 28 зв.); 
па(н)у Алекса(н)дру Григо(р)евичу 
Вороничу (1585 ЖК 1: 86 зв.) / па(н) 
Алекса(н)дро Григо(р)еви(ч) Ворона 
(1585 ЖК 1: 88 зв.), що, очевидно, 
пов’язано з намаганням писаря 
передати патронімічне значення 
антропонімів.  

Змінений порядок компонентів у 
найменуваннях з патронімами 
трапляється рідко: "небо(ж)чика пн~а 
Яна Дорогоста(и)ского 
Кухмистровича, j(т)ца его м(л) пн~а 
Па(в)ла Дорогоста(и)ского"(1600 ЖК 4, 
1: 73). 

В ідентифікації представників 
нижчих верств населення також 
трилексемні чоловічі антропонімні 
формули з патронімами (45 іменувань 
= 75 % усіх трилексемних АФ 
простолюдинів), які мають такий 
вигляд:  

1. Ім’я + патронім на -енк(о), -ович 
/ -евич + ПН – назва особи за 
професією, заняттям: Ку(з)му 
Фу(р)сенъка Бо(р)тника (1630 ЖК 8: 
660 зв.); Панаса Васеле(н)ка 
Стре(л)ца (1643 ЖК 10: 280).  

2. Ім’я + патронім на -енк(о), -ович 
/ -евич + ПН –відапелятивне ім’я чи 
прізвисько: Ивана Кириче(н)ка 
Бовъсуна (1630 ЖК 8: 686); Ма(л)ко 
Федорови(ч) Середа (1586 ЖК 1: 
194);J(с)тапъ Мишъковичъ Гла(д)ки(и) 
(1630 ЖК 8: 291). Ці дві групи 
трилексемних іменувань 
найпоширеніші (50 %), як і в 
ідентифікації козаків "Реєстру..." 
[4: 509].  

3. Ім’я + патронім на -енк(о), -ович 
/ -евич + патронім на -енк(о), -ович 
/ -евич уфункції ПН: Гри(ц)ка 
Даниленъка Ме(л)ниче(н)ка (1643 ЖК 
10: 280); Давида Е(в)химовича 
Хилевича (1606 ЖК 4: 399 зв.); 
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Павелъ Степановичъ Русаковичъ 
(1595 АЮЗР 6, 1: 247). 

4. Ім’я + патронім на -ович / -евич 
+ ПН – назва особи за місцем 
походження чи проживанням чи 
етнічною приналежністю: Федоро(м) 
Лукашевичо(м) Случанино(м) (1586 
ЖК 1: 182), Миха(и)ло Разеви(ч) 
Татари(н) (1585 ЖК 1: 76). 

У досліджуваному антропоніміконі 
трапляються словотвірні дублети 
другого й третього компонентів в 
іменуваннях однієї особи: Ивану 
Покотиловичу Петиго(р)ско(му) 
(1589 ЖК 3: 8) / Ивана Покотила 
Петыго(р)ского (1589 ЖК 3: 8) / 
Ива(н) Петигоре(ц) (1589 ЖК 3: 9). 
Деякі антропонімні формули з 
патронімами відзначаються зміненим 
порядком компонентів: Лу(к)я(н) 
Сушко Семенови(ч) (1606 ЖК 4: 373 
зв.); Стары(и) Авра(м) Семенови(ч) 
(1609 ДМВН: 130). 

Трилексемні іменування без 
патронімів представлені менш 
виразно порівняно з попередніми. Це 
підтверджують і дослідження 
М.Л. Худаша та Р.І. Осташа [7: 136–
137; 4: 509]. На Житомирщині ХVІ – 
ХVІІ ст. в ідентифікації шляхти 
наявна трилексемна антропонімна 
формула без патронімів "ім’я + ПН – 
відапелятивне ім’я чи прізвисько + 
ПН – відтопонімне означення на 
-ск(ий), -цк(ий), -зк(ий)" (18,75 %): 
пн~а Ивана Проскуры-Суща(н)ско(г)[о] 
(1585 ЖК 1: 90); па(н) Jле(х)но 
Че(р)ка(с) Еры(н)ски(и) (1584 АЖМУ: 
71); пана Стани(с)лава Души-
Подорецкого (1643 ЖК 10: 73 зв.). 
І.В. Єфименко такі ПН феодальної 
верхівки суспільства називає 
подвійними, оскільки в них 
"відбивалися найменування двох 
маєтків або схрещення двох родів" 
[2: 15]. Другий і третій компоненти 
цих іменувань можуть 
переставлятися: панъ Деjнизи(и) 
Высо(ц)ки(и) Че(р)касъ (1643 ЖК 10: 
287), па(н) Федо(р) Сушъча(н)ски(и) 
Проскура (1630 ЖК 8: 715 зв.).  

Ідентифікація однієї особи 
утвореннями на -ск(ий) / -ович 
наштовхує на думку, щомаємо справу 
не з відтопонімними означенням 
особи, а з патронімними назвами:Я(н) 
Вецко(в)ски(и) Во(и)товски(и) (1584 
АЖМУ: 73) / Я(н) Ве(н)цковичъ 
Вои(т)ковски(и) (1584 АЖМУ: 82) / 
Я(н) Вецковичъ (1584 АЖМУ: 98). 

Трилексемні іменування без 
патронімів у називанні нижчих 
верств суспільства наявні у вигляді 
формули "ім’я + відапелятивне ім’я чи 
прізвисько + назва особи за 
професією, заняттям": Ивана 
Ще(р)бину Коле(с)ника (1605 ЖК 4: 
135); Уласа Порошка Слюсара (1630 
ЖК 8: 660); Яцъкови Ко(в)ко(в)цови 
Ковалови (1643 ЖК 10: 105). Це один 
із засобів документальної 
ідентифікації ремісників та різних 
категорій служилого населення [7: 
137]. Антропонім Ива(н) Мни(х) 
Пасту(х) (1647 ЖК 12: 45 зв.) містить 
одночасно дві назви за професією, які 
можна суміщати: одна вимагає 
підготовки, друга – ні.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Отже, 
трилексемні чоловічі найменування в 
пам’ятках Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. 
становлять лише 4,15 % від усіх 
іменувань і вживаються переважно 
для називання вищих верств 
населення. Аналіз компонентного 
складу засвідчив, що в ідентифікації 
соціальної верхівки найпоширеніша 
трилексемна АФ "ім’я + патронім + 
ПН – відтопонімне означення на 
-ск(ий), -цк(ий), -зк(ий)" (61, 3 % від 
усіх трилексемних іменувань шляхти, 
тобто 184 іменування із 320). В 
ідентифікації простолюдинів 
найбільш уживані антропонімні 
формули з патронімами, коли перші 
два компоненти – "ім’я + патронім на 
-енк(о), -ович / -евич", а третій – ПН: 
а) назва особи за професією, 
заняттям, б) відапелятивне ім’я чи 
прізвисько; рідше в) патронім, г) 
назва особи за місцем походження 
або проживанням чи етнічною 
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приналежністю (75 % від усіх 
трилексемних АФ простолюдинів, 
тобто 45 іменувань із 60). На 
перспективу залишається детальне 
зіставне вивчення трилексемних 
іменувань Житомирщини на 
подальших часових зрізах.  
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СИНТАКСИЧНЕ ПЕРЕГРУПУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ 
ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ UM + ZU + ІНФІНІТИВ 

Н. М. Рудницька* 
У статті досліджено механізм граматикалізації інфінітивної конструкції um + zu + 

інфінітив, яка є однією з найвживаніших та пов'язана з розширенням системи цільових 
речень у німецькій мові. На основі досліджуваного матеріалу було визначено, що це 
синтаксичне перегрупування. Установлення закономірностей процесу граматикалізації 
окремих граматичних конструкцій, зокрема інфінітивної конструкції um+ zu + інфінітив, 
і форм їхньої інтеграції в певну граматичну парадигму зумовлює актуальність нашого 
дослідження. Розвиток конструкції um + zu + інфінітив відбувається через 
граматикалізацію в середині XVIII століття. Граматикалізація є складним і 
багатостороннім процесом, при якому значення будь-якого мовного елементу, слова або 
морфеми змінює свій статус із лексичного до граматичного. Це класичне розуміння 
процесу граматикалізації походить із роботи Антуана Мейє. Синтаксичне 
перегрупування – це процес, унаслідок якого комплемент в акузативі, який первісно 
залежав від прийменника um, розуміють як комплемент в акузативі, який залежить від 
інфінітива. У XVIII столітті адвербіальна інфінітивна конструкція um + zu + інфінітив 
зазнала синтаксичного перегрупування, внаслідок якого комплемент у акузативі, який 
спочатку залежав від прийменника um, розуміють як комплемент у акузативі, який 
залежить від інфінітива. Беручи до уваги окремі фази розвитку конструкції um + zu + 
інфінітив, можемо виділити три ступені граматикалізації um від прийменника до 
комлементайзера: Р → Р (синтаксичне перегрупування) → C. Отримані результати 
також можуть бути використані у подальших лінгвістичних дослідженнях інших 
інфінітивних конструкцій у німецькій мові. 

 
Ключові слова: інфінітивна конструкція, граматикалізація, синтаксичне 

перегрупування, прийменник, комплементайзер. 
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SYNTACTIC REANALYSIS AS A GRAMMATICALIZATION MECHANISM OF 
THE INFINITIVE CONSTRUCTION UM + ZU + INFINITIVE 

N. M. Rudnytska  
The article deals with grammaticalization mechanism of the infinitive construction um + zu + 

infinitive, which is one of the most widely used and related to the extension of the system of 
finale clauses in German language. Based on the studied material, it was found to be a syntactic 
reanalysis. The relevance of our study is determined by defining of the grammaticalization 
process regularities of different grammatical constructions, in particular the infinitive construction 
um + zu + infinitive, and the forms of their integration into a specific grammatical paradigm. The 
development of the construction um + zu + infinitive was due to grammaticalization in the mid-
eighteenth century. Grammaticalization is a complex and multifaceted process whereby the 
meaning of any linguistic element, word or morpheme changes its status from lexical to 
grammatical. This classic understanding of the grammaticalization process comes from works by 
Antoine Meillet. Syntactic reanalysis is a process due to which a complement in an 
accusativecase, which originally depended on the preposition um, is understood as a complement 
in an accusative case that depends on the infinitive itself. In the 15th century, the adverbial 
infinitive construct um + zu + infinitive underwent a syntactic rearrangement, which resulted in 
the complement in the accusative, which initially depended on the preposition um, to be 
understood as the complement in the accusative, which depends on the infinitive. Taking into 
consideration some phases of development of the construction um + zu + infinitive, there could be 
defined three stages of grammaticalization of um from a preposition to a complementizer: P → P 
(syntactic reanalysis) → C. The results obtained can also be used in further linguistic studies of 
other infinitive constructs in the German language. 

 
Key words: infinitive construction, grammaticalization, syntactic reanalysis, preposition, 

complementizer. 
 

 
Постановка проблеми. Аналіз 

виникнення й розвитку граматичних 
одиниць належить до 
фундаментальних напрямів історико-
граматичних досліджень давніх і 
сучасних мов. Особливої актуальності 
при цьому набуває встановлення 
закономірностей процесу 
граматикалізації окремих 
граматичних конструкцій, зокрема 
інфінітивної конструкції um+ zu + 
інфінітив, і форм їхньої інтеграції в 
певну граматичну парадигму, а 
також пошук універсальних 
принципів і параметрів, які не тільки 
пояснюють існування більшості 
мовних явищ, а й причини 
відсутності тих явищ, які не 
спостерігаються в сучасних мовах. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Попри досить широке 
висвітлення цієї проблематики відомими 
лінгвістами (О.С. Кубрякова, В.О. Плунгян, 
J.A. Askedal, J. Bybee, G. Diewald, 
D. Disterheft, C. Lehmann), існує певна 

лакуна у дослідженні окремих мовних 
одиниць, які пов'язані зі становленням 
граматичних конструкцій і форм у мові 
[4, 5, 7, 8]. 

Вибір методів дослідження. До 
методологічного апарату ввійшли 
поняття і техніки, розроблені в річищі 
генеративної граматики, насамперед 
програми мінімалізму. Базові поняття 
дослідження уможливлюють 
пояснення процесу синтаксичного 
перегрупування відповідно до 
принципів і параметрів німецької 
мови із застосуванням 
мінімалістських трансформацій та 
утворенням проекцій речення. 

Виклад основного матеріалу. 
Становлення конструкції um + zu + 
інфінітив пов'язане з розширенням 
системи цільових речень у німецькій 
мові, яка характеризується 
різноманітністю своїх засобів. У 
переважній більшості 
індоєвропейських мов цільові 
інфінітивні конструкції утворюються 
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із дієсловами руху (іти, бігти, їхати), 
каузації руху (везти, вести, нести), 
відмови від руху (зупинитися, 
затриматися, залишитися) [1: 142]. У 
деяких мовах, наприклад, 
старослов'янській, латинській, 
словенській, вживається окрема 
інфінітна форма для вираження мети 
дії – супін. Цільові конструкції із 
дієсловами руху у німецькій мові, 
структурна ознака яких полягає у 
відсутності прийменника um і 
форманта zu, є поширеними [2: 152]. 

Розвиток конструкції um + zu + 
інфінітив відбувається через 
граматикалізацію в середині XVIII 
століття [6: 6; 9: 120]. 
Граматикалізація є складним і 
багатостороннім процесом, при якому 
значення будь-якого мовного 
елементу, слова або морфеми, змінює 
свій статус із лексичного до 
граматичного. Це класичне розуміння 
процесу граматикалізації походить із 
роботи Антуана Мейє. Сам учений не 
дав точного визначення введеного 
ним терміна загалом 
охарактеризувавши граматикалізацію 
як набуття граматичного статусу 
словом, яке було автономним [8: 131]. 
Це визначення охоплює найбільш 
очевидні приклади діахронних змін 
типу перетворення іменника в 
показник відмінка або дієслова у 
видо-часовий афікс. З іншого боку, 
очевидно, що еволюція граматики не 
припиняється і з переходом деякої 
одиниці із "сфери лексичного" в 
"сферу граматичного". Серед 
граматичних показників є такі, які 
більшою мірою є граматичними 
(афікси) або меншою мірою 
(прийменники, допоміжні дієслова). 
Показник, ставши граматичним, не 
припиняє розвиватися й зазнає 
подальших (формальних і 
семантичних) змін [3: 21]. Процес 
граматикалізації не обов'язково 
зводиться до еволюції лексичних 
одиниць. До прикладу, фіксація 
порядку слів призводить до того, що 
саме цей порядок починає виражати 

певні граматичні відношення. Отже, 
порядок слів граматикалізується.  

Унаслідок десемантизації 
прийменника zu в інфінітивній 
конструкції zu + інфінітив у процесі 
граматикалізації відбувається 
реактивація фінального значення через 
конструкцію з um + zu + інфінітив. Це 
процес оновлення послабленої 
конструкції через десемантизацію: 

Мета: zu + інфінітивumum ..... um + 
zu + інфінітив. 

Мова йде про синтаксичне 
перегрупування 
(Gliederungsverschiebung, Rebracketing, 
reanalysis), унаслідок якого 
комплемент в акузативі, який 
первісно залежав від прийменника 
um, розуміють як комплемент в 
акузативі, який залежить від 
інфінітива [10: 437].  

Змінена структура, яка виникає в 
результаті перегрупування, не має 
формальної прозорості. Цей 
прихований процес не 
відображається в поверхневій 
структурі. Злиття прийменникової 
групи РР і інфінітивної групи ІР 
можна пояснити шляхом 
синтаксичного перегрупування [4: 12 
-13]. 

Er ging aus [PP um p Wasser] [zu 
holen]  

Er ging aus [PP um p [Wasser zu 
holen]] 

Ця конструкція um + zu + інфінітив 
у своєму розвитку пройшла ще один 
етап: 

Er ging aus [PP um p [Wasser zu 
holen]]  

Er ging aus [CP um c [Wasser zu 
holen]]. 

Отже, синтаксичне перегрупування 
– це вид граматикалізації, при якому 
позначаються нові межі й 
перетворюються ієрархічні 
відношення. Попередня структура 
зводиться нанівець і утворюється 
нова. На першому етапі 
перегрупування зв'язане зі 
специфічним і важливим контекстом, 
який має достатньо широке 
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вживання. Якщо цей процес 
відбувається у певному контексті, то 
його слід розглядати як умову 
подальшої зміни категорії. Нерівність 
між формою і змістом базується на 
тому факті, що семантичний 
розвиток уже відбувся на противагу 
зміні зовнішньої форми. Іконічність 
між змістовою та формальною 
структурою відбувається лише у 
процесі морфо-синтаксичних і 
фонологічних змін – на основі зміни 
частин мови [4: 13]. 

Синтаксичне перегрупування та 
граматикалізація часто не збігаються, 
тому їх не можна розташовувати на 
одному рівні. Процес граматикалізації 
може відбуватися без перегрупування 
і навпаки. Під час синтаксичного 
перегрупування відбувається 
реорганізація структури дерева, при 
якій термінальні вузли залишаються 
ті ж, змінюється ієрархічний аналіз 
конструкції. 

На думку німецьких лінгвістів, 
синтаксичне перегрупування – суто 
німецька інновація, воно відбулося в 
німецькій мові в 1400 році. 
Конструкція om (me) … te, яка 
трапляється в середньонідерландській 
діловій мові, походить від 
французької pour / pour (à) та 
залишає свій слід у нижньонімецькій 
канцелярській мові. Від 
нижньонімецької мови канцелярії 
конструкція поширюється у 
верхньонімецьку ділову мову в мову 
юриспруденції й звідти потрапляє в 
літературні жанри. На противагу 
попередній думці знаходимо 
протилежне твердження про те, що 
синтаксичне перегрупування в 
нідерландській мові трапляється 
раніше, ніж у німецькій мові, отже, 
не є суто німецькою інновацією [6: 6]. 

Беручи до уваги окремі фази 
розвитку конструкції um + zu + 
інфінітив на основі конструкції um 
Wasser zu holen, можна виділити 
три ступені граматикалізації um від 
прийменника до комлементайзера: 

СТУПІНЬ І: [PP ump Wasser] [CP 
final zu holen] 

 ↓ 
СТУПІНЬ ІІ: [PP ump [CP Wasser zu 

holen]] 
 ↓ 
СТУПІНЬ ІІІ: [CP umc [Wasser zu 

holen]] 
На першому і другому ступенях у 

ДВН та СВН період um має 
прийменникове вживання, у НВН 
період внаслідок синтаксичного 
перегрупування стає 
комплементайзером.  

 
Ще у ХVII столітті була можлива 

комплементація із um dass для 
вираження мети, яка згодом зникає, 
тобто можна визначити часові межі 
процесу синтаксичного 
перегрупування – це НВН період.  

 
Згодом прийменник um не утворює 

речення із комплементайзером dass, 
втрачає прийменниковий характер і 
перетворюється в комплементайзер: 
[PP ump [CP dass …] → [CP umc 
*´[dass]]. 

 
Отже, um на перших двох ступенях 

розвитку має ще прийменниковий 
статус, при переході від ступеня ІІ до 
ступеня ІІІ граматикалізується у 
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комплементайзер: P → COMP. У 
процесі свого розвитку конструкція 
um + zu + інфінітив зазнає процесу 
синтаксичного перегрупування та 
граматикалізації прийменника um із 
прийменника у комплементайзер.  

Найдавніші німецькі пам'ятки, які 
містять приклади фінального речення із 
um + zu + інфінітив, мають комплемент в 
акузативі між umі zu + інфінітив.  

(4) Erarbeitet, um Brot zu verdienen. 
У реченні (4) прийменник um керує 

іменником Brot і до іменника Brot 
примикає комплемент zu + інфінітив–
zu verdienen. Логічним комплементом 
до дієслова verdienen є іменник Brot. 
Унаслідок синтаксичного 
перегрупування Brot розуміють як 
комплемент інфінітива verdienen і um 
як ввідну морфему, яка разом із 
zuутворює синтаксично-семантичну 
одиницю і відношення переносяться 
таким чином, що Brot стає незалежним 
від arbeitet, причому um і zu з'єднуються 
безпосередньо один з одним.  

Основою для синтаксичного 
перегрупування є такі сполучення, у 
яких ІК zu + інфінітив є 
комплементом іменника із фінальним 
значенням [10: 437].  

У конструкціях із транзитивним 
інфінітним дієсловом різниця у 
структурі конституентів не відчутна. 
Через аналогічне перегрупування такі 
конструкції можуть вживатися із 
неперехідними інфінітивними 
дієсловами: er ging aus [um [zu Verb 
intransitiv, infinit]]. На перших етапах 
розвитку конструкції вживається 
транзитивний інфінітив, трохи 
згодом – інтранзитивний [6: 29]. 

Конструкція um + zu + інфінітив 
трапляється також без комплементу в 
акузативі: 

(5) Esopus gieng umb ze suchen [6: 41]. 
У своїй найкоротшій формі 

конструкція um + zu + інфінітив 
зʼявляєтьсяу 1440 році:  

(6) des haben wir einen unsern 
wergkman in die gruben gein Bogkenheim 
geschicket, umb zu besehen, wie es umb 
das steinwergk gelegen si [6: 41]. 

Конструкція um + zu + інфінітив 
уживається із прислівником genug та із 
прикметниками, які уточнюються 
часткою zu: 

(7)von Afrika wissen wir zu wenig, um 
über Treiben und Drängen der völker 
daselbst zu urtheilen [6: 36]. 

Про Африку ми знаємо занадто 
мало, щоб судити про поведінку та 
натиск народів. 

Висновки та перспективи 
дослідження. Отже, у XV столітті 
адвербіальна інфінітивна конструкція 
um + zu + інфінітив зазнає 
синтаксичного перегрупування, 
внаслідок якого комплемент у 
акузативі, який спочатку залежав від 
прийменника um, розуміють як 
комплемент у акузативі, який залежить 
від інфінітива. Зважаючи на фази 
розвитку конструкції, виділяємо три 
ступені граматикалізації прийменника 
um: Р → Р (синтаксичне 
перегрупування) → C. У процесі 
граматикалізації важливу роль відіграє 
синтаксичне перегрупування. Унаслідок 
останнього прийменник um 
фокусується не на вихідному фінітному 
дієслові, а на інфінітиві, таким чином 
відбувається його десемантизація. 
Дослідження граматикалізації 
інфінітивного форманта zu в 
інфінітивних конструкціях є 
перспективою подальшого дослідження 
в цьому напрямку.  
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ELLIPTICAL LEXICAL UNITS IN THE ENGLISH MEDIA DISCOURSE OF 
EARLY 21stCENTURY 

L. M. Chumak* 
The article focuses on the study of new lexemes constructed according to the model of elliptic 

shortening in the English media discourse of early 21st century – their structural typology, semantic 
content and functional implementation of constituting media discourse and its strategies. The 
material of the researchwas taken form the fragments of English media discourse in on-line 
versions of newspapers and magazines and lexicographic publications (explanatory dictionaries, 
and dictionaries of neologisms). The methods of the research include the method of continuous 
selection of the material, method of reconstruction of word-formation models, methods of 
definitional and component analysis, methods of qualitative analysis, and linguopragmatic method. 
The article proves the fact that elliptical lexical units are characterized by two types of ellipsis – the 
ellipse of the headword and the ellipse of modificator with the predominance of the first type – the 
process in which the remained adjective of a binary word-combination, known as a substantivized 
one acquires the paradigm, syntactic functions and the semantic content of the noun. The author 
comes to the conclusion that in particular it can be explained by the existence of greater number of 
classifying components that denote not only the referents of reality but also indicate their 
distinctive properties in the English media discourse as compared with the number of classified 
components. The role of elliptical lexical innovations in the implementation of attention drawing and 
appealing to necessities strategies for organizing English media discourse has been examined. 
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ЕЛІПТИЗОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ 
ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Л. М. Чумак  
Стаття присвячена дослідженню нових лексем, утворених за моделлю еліптизації, які 

розглядають у структурно-семантичному та лінгвопрагматичному аспектах із позиції 
реалізації стратегій організації англомовного медійного дискурсу початку ХХІ століття. 
Матеріалом дослідження слугували фрагменти англомовного медійного дискурсу з on-line 
версій газет і журналів, у яких виокремлено еліптизовані лексичні одиниці, а також 
лексикографічні видання (тлумачні словники та словники неологізмів). Серед методів 
дослідження, які використано в рамках роботи, варто зазначити метод суцільної вибірки 
матеріалу, структурний метод у вигляді конкретних методик: аналізу словникових 
дефініцій, за безпосередніми складниками та компонентного аналізу та 
лінгвопрагматичний метод. У результаті дослідження доведено той факт, що для 
еліптизованих лексичних одиниць розрізняють два типи еліпса – еліпс ядра та еліпс 
модифікатора з переважанням першого типу словотвірного процесу, у результаті якого 
прикметник повністю переходить у розряд іменника, що в лінгвістичній літературі 
використовується як поняття "субстантивація". Автор приходить до висновку про те, 
що це, зокрема, може бути зумовлено існуванням більшої кількості класифікувальних 
компонентів, які в англомовному медійному дискурсі використовуються не тільки на 
позначення нових референтів дійсності, але й, зокрема, для акцентуванням на їх 
диференціальних властивостях порівняно з кількістю основотвірних компонентів. 
Розглянуто роль еліптизованих лексичних інновацій у реалізації низки стратегій 
організації англомовного медійного дискурсу: привернення уваги, апеляції до потреб 
індивіда. 

 
Ключовіслова: еліптизовані лексичні одиниці, модель еліптизації, еліпс ядра, еліпс 

модифікатора, медійний дискурс, стратегії, тактики. 
 

 
Introduction. The English media 

discourse of early 21st century shows a 
tendency for lexical units to collocate 
which results in a specific word being 
used with the meaning of a binary 
word-combination. The process of the 
word elimination in the collocation is 
known as ellipsis or elliptic shortening. 
The problem of ellipsis has always 
caused debate among linguists 
(I. V. Arnold [5: 161], S. Greenbaum 
[7: 416], H. Marchand [8: 361], 
V. L. Silin [4]. The topicality of this 
research is motivated by the necessity 
for the systematic study of elliptical 
lexical units in the English media 
discourse of early 21st century. Its aims 
are to single out, classify and 
characterize the structural types of 
word-formation model according to 
which the elliptical lexical innovations 
are formed, their correlation with the 
relevant referents in the studied variety 
of discourse. 

Problem Setting. In linguistics the 
concept of ellipsis was originally 
associated with syntax and 
characterized sentences and 
constructions with the eliminating part 
or element that could be easily restored 
in a given context or situation [1: 59]. 
The tendency to the linguistic economy 
at the level of syntactic units also 
shows up at the level of lexical units 
and is related to the mechanism of 
compression. The intention of the 
author of the media discourse to use 
the least amount of lexical units 
without resorting to the search for a 
special, relevant only for the given 
referent, can be realized at the level of 
the usage of elliptical lexical units. 

The mechanism of compression 
under examination is termed as elliptic 
shortening and is connected with active, 
dynamic modifications of Modern 
English lexical system especially in the 
process of the formation of lexical 
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innovations. As a result of elliptic 
shortening remains only one component 
of a binary word-combination which can 
be either signifying or signified. This 
remained component acquires the 
semantic and grammatical properties of 
the whole phrase. The lexical ellipses of 
the signifying and signified components 
were studied in comparative terms on 
the material of the Germanic languages 
(V. L. Silin [4]) as well as one of the 
word-formation models of shortening 
(G. Stern [10]). 

The signifying ellipse is also known 
as the ellipse of modificator. The 
principle of new lexical units 
construction according to the elliptical 
word-formation model is based on the 
possibility of a remained noun to 
generalizein its ownmeaning also the 
semantic content of the modificator. 

Another type of lexical ellipse is the 
signified remained component or the 
so-called ellipse of the headword in a 
binary word-combination. The main 
display of this ellipse is substantivation 
– the word-formation process in which 
a remained adjective acquires the 
paradigm, syntactic functions and the 
semantic content of the noun [2: 41]. 

Analysis Procedure. In the present 
study two types of elliptical lexical units 
used in the English media discourse of 
early 21st century are being explored. In 
terms of formal structure the gathered 
material is represented by 
substantivized adjectives and elliptical 
nouns that are constructed in 
accordance with two elliptical word-
formation models – ellipse of the 
headword and ellipse of modificator. 
The sample includes two sets of lexical 
units: the elliptical lexeme and its 
corresponding original binary word-
combination. The singled out lexical 
innovations are also analyzed from the 
point of view of their correlation with 
the relevant referents in the English 
media discourse. 

Substantivation of a binary word-
combination Adj. + Noun is the result of 
the ellipse of the headword model. From 

the point of view of semantics lexical 
innovations constructed according to 
this model are characterized by more 
specific, detailed, distributive 
indicationsand are used to nominate: a) 
people by their group affiliation and age 
(Millennials (the millennial generation) – 
"born in the 1980s, 1990s, or early 
2000s" [6], under-five (a child under the 
age of five / a child aged under five 
years / an under-five child [11]); b) 
products and devices (Patriot (patriot 
missile) – "a surface-to-air missile (SAM) 
system, the primary of its kind used by 
the United States Army and several 
allied nations" [11], dialup (dialup 
connection) – "dial-up computer 
systems, devices, and internet services 
use a phone line to connect them"[6], 
pop-up (pop-up ads) – "used to describe 
an advertisement that is shown in a 
new window in front of the window that 
you are looking at on a website" [6] / 
(pop-up window) – "a new window that 
opens quickly on a computer screen in 
front of what you are working on" [6], 
beta (beta-version) – "a piece of 
software, etc. that is at the second 
stage of development, during which 
customers are asked to use it to see if 
there are any problems that have not 
been corrected" [6], junk (junk mail) – 
"advertising material that is sent to 
homes and businesses without their 
asking for it" [6]); c) institutions (non-
profit (non-profitorganization) – "an 
organization whose aim is to make 
money for a social or political purpose 
or to provide a service that people need, 
rather than to make a profit" [6], 
magnet (magnet school) – "a school that 
specializes in particular subject in order 
to attract students from a widearea" 
[9]); d) social phenomena and processes 
(presale (presale view) – "sale to 
individual customers some goods in 
advance of a predetermined time" [9], 
chicken-and-egg (chicken-and-egg 
situation / question) – "a situation in 
which it is impossible to say which of 
two things existed first and which 
caused the other one" [6], double-digit 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (90) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 2 (90) 

 
 

 85 

(double-digit gains / growth / 
increases) – "relating to a number or 
series of numbers between 10 and 99" 
[6]); e) spheres of activity 
(facial(afacialoperation) – "a beauty 
treatment that cleans and improves the 
condition or appearance of the facial 
skin" [9]). 

Another represented group of lexical 
innovations constructed according to 
the ellipse of modificator model is 
characterized by the invariable noun 
while the attribute of the original word-
combination can be used in different 
contexts. This type of new lexemes is 
characterized by the process of 
elimination of their signifying 
component. Elliptical nouns are used to 
name: a) people by their professional 
activities (brass (top brass) – "high-
ranking officers in an organization, esp. 
the military" [6]); b) social phenomena 
(bang (big bang) – "the important 
changes made in 1986 to the rules for 
trading on the London Stock Exchange, 
or similar changes to other 
organizations" [6]); c) objects (shuttle 
(space shuttle) – "a vehicle or aircraft 
that travels regularly between two 
places" [6]); d) products (fries 
(Frenchfries) – "long thin pieces of fried 
potato" [6], banner (web banner) – "a 
form of advertising on the World Wide 
Web delivered by an ad server" [6]); e) 
processes (bypass (heart bypass) – "a 
medical operation in which the flow of a 
person's blood is changed to avoid a 
diseased part of their heart" [6]). 

Elliptical lexical innovations within 
their possibility to refer to new concepts 
play a decisive role in implementing the 
English media discourse strategies, like 
appealing to necessities, attention 
drawing. 

The usage of the elliptical lexeme, for 
example, preschool in the following 
media representation is the way the 
lexical innovations function in this 
variety of discourse: Most middle-class 
parents can't afford a few hundred 
bucks a week for private preschool. 
(PressRelease, February 14, 2013). This 

lexical ellipse is the instance of the 
ellipse of the headword model, that is, 
the example of substantivation of the 
adjective. Its structural-semantic 
content correlates with the following 
referent – "a school for children who are 
younger than five years old" [6]. 

Lexical units middle-class and 
private preschool with their anaphoric 
position arrangement in the analyzed 
statement realize the tactics of 
appealing to self-actualization and 
sensual satisfaction that constitute 
media discourse in terms of appealing 
to necessities strategy. The anaphoric 
organization of the new lexeme 
preschool presentation is the realization 
of attention drawing strategy in the 
English media discourse. The 
anaphoric arrangement of the elliptical 
lexical innovation is given at the end of 
the statement. This lexeme 
arrangement is characterised by an 
informationally strong position as it is 
implemented on the principle of 
hierarchical deployment of the 
information about new realities. 

The analysed media representation, 
devoted to preschool educational 
institutions, focuses attention of the 
reader on the middle class of the social 
ranking with the help lexemes that refer 
to high social status – most and few, 
denoting the social status of a person, 
which is interpreted by means of the 
concepts "above – below" [3: 56]. And it 
is reported that this type of educational 
institutions require heavy expenses (a 
few hundred bucks a week) while the 
parents are financially enable (parents 
can't afford) to educate their children in 
such private institutions paying for 
tuition. 

The official recognition as the 
embodiment of appealing to necessities 
strategy in the following media 
representation is indicated by denoting 
the institution of education and is 
implemented with the help of the 
elliptical unit magnets, that correlates 
such institutions with different levels of 
the social ranking [3: 188]: The reasons 
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that magnets were developed were to 
encourage desegregation by luring better 
educated families into inner-city schools. 
(Referenceand Education Community, 
December 13, 2007). 

Special schools, presented with the 
help of a completely substantivized 
adjective magnets, are compared with 
ordinary inner-city schools. The verbs 
used in the analyzed media discourse 
sample (develop, encourage, lure) denote 
the movement to achieve the desired 
social status. The tactic of appealing to 
the needs of an individual's recognition 
correlates such referents as 
schoolchildren and their families with 
the highest level of social hierarchy 
(better educated families). 

The technique of information 
detailization of the new phenomenon of 
the reality denoted by the innovation is 
represented by the elliptical lexical 
innovation Millennials in the next media 
representation: While 45 percent of 
Baby Boomers (ages 49-67) say they 
worry "often" about privacy, younger 
generations (Millennials, ages 18-30) 
are more likely to include the Web in 
their definition of privacy and have 
taken proactive steps to protect 
themselves, such as creating content to 
improve Google search results or using 
multiple email addresses. (PR Newswire, 
April 23, 2013). 

The technique of detailization is 
given with the help of emphasizing the 
quantitative and age qualities of the 
event participants. The analyzed 
elliptical lexeme Millennials 
demonstrates the age gradation of 
"baby-boom" generation. The 
expressions more likely and such as in 
the mentioned above media 
representation are the means of the 
explanation of the phenomena tactic 
that in its turn implements attention 
drawing strategy in the English media 
discourse. These expressions actualize 
qualitative characteristics of two age 
group participants – the Baby Boomers 
and the Millennials. The way the new 
word is presented and the new reality 

denoted by it is explained helps the 
reader of the media discourse at least to 
single out and identify it in some 
contextual usage. The presented above 
technique of detailization realized 
within the explanation of the 
phenomena tactic is used to draw 
attention to new lexical units. 

Conclusions and Perspectives. 
Thus, in terms of formal structure, 
elliptical innovations are represented by 
two types: substantivized adjectives and 
elliptical nouns. From the point of view 
of semantics, substantivized adjectives 
are characterized by more specific, 
distributive features. Such lexical units 
nominate subjects, institutions, people 
by their age characteristics, processes, 
types of activities, features of the 
objects. At the same time, elliptical 
nouns are characterized by 
generalization. The semantic structure 
of such innovations that are used to 
denote people by age, social 
phenomena, scientific and technological 
progress items, products, processes 
completely coincides with the original 
binary word-combination. In terms of 
functioning the analyzed elliptical 
lexical units constitute Modern English 
media discourse and its strategies: 
attention drawing, appealing to 
necessities realized within particular 
tactics and techniques. 

The findings of the given analysis of 
elliptical lexical units used in the 
English media discourse provide 
ground for further research, 
particularly in the area of cognitive 
mechanisms of forming lexical 
innovations involving a particular 
model as well as in determining their 
role in organization of other types of 
discourse. Future work could also 
consider a comparative study of 
structure, semantics and pragmatics of 
lexical innovations. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВОГО СИМВОЛІЗМУ НА ОСНОВІ 
ФОНОСЕМАНТИЧНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З 

ГОЛОСНИМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Т. В. Власова  

У статті представлено дослідження взаємозв’язку між звукосимволізмом і теорією 
природного походження мови. Існують певні асоціації між окремим звуковим рядом та 
різними значеннями в мовленні. Таке визначення звукосимволізму не пояснює повністю 
властивості слів не лише виражати певне значення, але й ураховувати відчуття, які 
вони виражають завдяки звукам. Важливо показати цей механізм у теорії та практиці 
для дослідження відповідності між звуками та асоціативними відчуттями.  

Від античності й досі в центрі уваги вчених ономатопея та внутрішнє значення слів 
різних мов. Більшість їхніх лексико-семантичних досліджень присвячено кореляції між 
звучанням та значенням коротких ономатопічних слів на основі статистичного огляду. У 
статті подано хронологію звукосемантичних досліджень із докладним описом 
експериментів у лінгвістиці, філософії та психології. 

 Для вивчення асоціацій, що виникають між запропонованими кольорами та 
українськими звукобуквами, було використано такі наукові методи: психолінгвістичний, 
описовий, індуктивний та метод семантичного диференціалу.  

Отримано аналіз даних про звукосимволічний компонент усіх голосних української 
мови та відповідність певного кольору кожній звкобукві. У психолінгвістиці вперше 
визначено термін "звукобуква" як одиницю мовлення, реалізовану в тексті, яка формує 
певний психічний образ у мовця. 

Висновки досліджень підтверджують взаємозв’язок між звучанням, сприйняттям 
мовлення, загальним сприйняттям та індивідуальним розумінням мовців. Подальші 
дослідження потребують підтвердження явища звукосимволізму за допомогою 
практичних експериментів із більшою кількістю інформантів для вивчення голосних 
звуків у різних позиціях коротких слів. 

 
Ключові слова: фонема, звукобуква, мовленнєве сприйняття, ономатопея, синестезія, 

психолінгвістика. 
 
Introduction. Sound symbolism is a 

natural, phonetically motivated 
relationship between the phonemes of 
the word and the non-sound or non-
acoustic distinctive feature of 
denotatum based on the process of 
nomination. It is also known as sound-
meaningfulness and phonetic 
symbolism [2]. This mechanism is 
based on psycho-physiological criteria 
common to all languages, which 
indicates the existence of universal 
properties of associative connection.  

The fundamental principles 
underlying the mechanism of sound 
symbolism have always been 
controversial, because they often 
appear to be wrong. "The Sound 
Symbolic Hypothesis is that the 
meaning of a word is partially affected 
by its articulation. If the sound of a 
word affects its meaning, then you 

should be able to tell what a word 
means just by hearing it. There should 
be only one language. In spite of this, 
there has always been a fairly 
substantial group of linguists who do 
not dismiss the possibility that the form 
of a word somehow affects its 
meaning" [8: 34].   

The above mentioned definition of 
the sound symbolism doesn't explain 
the nature of all the words to describe 
their meaning and to understand the 
interpretation of sounds. Further 
research of sound and semantic forms 
of the sound is possible afterthe 
analysis of theories of the language 
origin. 

Analysis of study and publications.  
The ancient Greek philosopher 

Heraclitus, the founder of the natural 
theory of the language origin, believed 
that the first words were sound 
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imitative or arose as unconsciously 
silenced sounds that expressed 
different states of the soul, the human 
mood [3]. Then these screams became 
names of realities, which expressed 
feelings, physical and moral states. 

In the 3rd century A.D. the Stoics 
began to explore the relationship 
between the sound form and the 
meaning of the sound imitative words, 
creating the theory of Fusey, according 
to which the language arose as a 
phenomenon of nature, and was not 
created by people. So the connection of 
the material form of the word with the 
contents was explained as inheritance 
of sounds.  

In the dialog "Cratylus" Plato 
describes the principle of imitation, 
which is the basis of the primary name, 
refuted the divine origin of the root 
words. The author considers that the 
origin of only some words is a 
consequence of the sound imitative 
theory, because the names which were 
initially imitational over time lose the 
visible connection between the sound of 
the name and the subject. Natural 
kinaesthetic imitation is carried out due 
to non-verbal means (voice, language, 
lips, teeth, nasopharynx) [8]. 

The problems of phonosemantics 
were considered by philosophers of the 
age of Enlightenment and The New 
time, mainly by the representatives of 
German philosophy. In particular, 
symbiosis of the word meaning and 
sound were considered; the study of 
"sound interpretation" was analyzed on 
examples of fiction; hypothesis of 
existence of the connection between the 
meaning and the form of the word in a 
certain language is adopted [5: 36].  

Wilhelm von Humboldt, the 
researcher of the theory of motivation 
between sound and its meaning 
determined three types of concepts: 
picturesque (voluntary imitation, when 
the sound of the subject imitates the 
word as much as the sounds are 
capable of transmitting indeterminate 
concepts), symbolic (imitation not of the 

sound or subject directly, but certain 
internal features), similar (similarity of 
sounds and concepts, as a result of two 
above-mentioned concepts) [6: 52]. 

Baudouin de Courtenay became the 
founder of phonosemantics. The 
linguist distinguished the 
anthropophonics, related to a physical, 
materially expressed sound substance, 
and the psychophonetics, which means 
the sound forms of a language as a 
mental, and therefore functional 
phenomenon. He determined the basic 
unit of psychophonetics as a phoneme 
[3].  

In the 21st century, the study of the 
relationship "sound – meaning" is 
divided in two directions: lexico-
semantic and psycholinguistic. Edward 
Sapir started a series of sound 
symbolism experiments to study 
additional meanings of vowels and 
consonant sound-letters. The 
researchers interviewed about 500 
informants – adults and children, used 
the wording "What is more or less?" 
with the pairs of one-syllable words [7]. 

S. Newman explored the symbolic 
characteristics of consonants. 
M. Shasten studied the symbolic 
significance of voiced and voiceless 
consonants related to words for the 
designation of gravity, softness, 
longitude. J. Weiss found out the sound 
correspondence of the concepts of size, 
shape and color with the differentiation 
of the deep and front vowels [3]. These 
experiments with artificially created 
words, in general, confirmed an 
intuitive hypothesis about the existence 
of a psychological correlation between 
the sounds of the language and certain 
concepts.  

The same results of studies based on 
different languages were confirmed by 
other researchers: J. Olport 
(Hungarian); R. Brown (Chinese), 
A. Black (Czech), Tsur-Frise (Japanese); 
A. Horowitz (Hindi) [7]. As a result, they 
all made conclusions about the 
universality of phonosemantic 
tendency.  



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (90) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 2 (90) 

 
 

 91 

In the early 1950s, Charles Osgood, 
analyzing the public speeches of 
politicians, concluded that among two 
candidates with identical programs the 
one who uses a more melodic language 
becomes more successful. The 
researcher formed 24 scales to evaluate 
the sensations caused by different 
sounds: strong – weak – dark – large – 
small, etc. The researcher took into 
account even the order of syllables in 
words. He concluded that one of the 
defining features of phonosemantics, 
determining its role, is suggestive 
influence. The method of Semantic 
Differential by Charles Osgood was 
used by A. P. Zhuravlev [1: 16]. He 
describes the experiment, where he got 
quantitative characteristics of "sound-
lettermeaning" matches and the order 
of criteria, which most vividly express 
the denotative properties of the object. 
Of course, the probability of subjective 
interpretation of the final connotative 
unit remains. 

Ukrainian philologists began to 
study phonosemantics only in the 17th 
century. 

V. Levitsky explored the semantics of 
sound in synchronous and historical 
aspects. He supposed that sound 
symbolism in linguistics means the 
presence of an involuntary connection 
between a sound and the meaning of a 
sound. At the same time, the scholar 
noted some differences between 
subjective symbolism (it turned out to 
be experimental by linking certain 
sounds and meanings in the human 
psyche) and objective symbolism (the 
connection of certain sounds and 
meanings in words of each language). 
The linguist applied experiments to 
show that the meaning of names is 
based on the transposition of some 
kinds of feelings into others: visual in 
the motor skills, motor skills in 
acoustic [2]. 

The main purpose of the article is to 
compile information about studies of 
sound symbolism in different languages 

theoretically and to compare them with 
our own experimental results. 

The present study is the first to 
examine the acoustic drivers of two 
distinct types of sound symbolism – 
specifically color symbolism and 
compliance of main colors to the most 
common vowels – within the same 
experimental setup on the basis of 
Ukrainian sound-letters.  

Phonosemantic associative 
experiment. 

To explore sound symbolism in the 
Ukrainian language we engaged 
research participants in an associative 
experiment. There were 400 informants 
aged from 16 to 23, native speakers, 1-
5 year students of Zhytomyr Ivan 
Franko State University and Kyiv 
National Aviation University.  

Object of research: 10 Ukrainian 
vowels.  

Subject of research: printed colored 
paper graphic palette with 10 colors of 
the common range; timer.  

Methods: psycholinguistic, 
mathematical, descriptive, inductive 
and method of semantic differential. 

Parts of experiment.  
The first part: preparation.  
а) Preparation of materials: 
– preparation of the list of Ukrainian 

vowels: А, Е, Є, И, І, Ї, О, У, Ю, Я. 
We will not change writing of 

Ukrainian vowels in this article as the 
main aim is the research of 
associations to the native sounding. 
Please, find below detailed description 
of their correct pronunciation in 
English:  
А – like the [a:] in the American 
pronunciation of the word “car”. 
Е – like the short [e] in the American 
pronunciation of “let”. 
Є – like the [je] in a word “yellow”. 
И – like the short [ɪ] in “kill” or “live”. 
І – like the long [i:] in “keep”. 
Ї – like [ji:] in “yield”. 
О – like the short [ɔ] in “lot”. 
У – like the [u:] in “cool”. 
Ю – like [ju:] in “you”. 
Я – like the [ja:] in “yard”. 
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– preparation of printed colored paper 
graphic palette with 10 colors of the 
common range: red, blue, purple, black, 

green, light-blue brown, orange, yellow, 
white.  

 
     

     

Fig.1 
b) Preparation of the experimenter: 
– text of instruction: 
”1. Sound-letter is a unit of speech, 

realized in text which forms the 
speaker’s certain mental model. Please, 
write down each heard sound-letter on 
the palette near the color you associate 
this sound-letter with”.  

c) Preparation of the informants: 
– the experimenter gives palettes 

with colors to all the informants. Then 
he asks informants if they know all the 
colors depicted on the palettes. In the 
case if any informant does not 
distinguish the depicted colors, or does 
not differentiate them from the others 
in the spectrum, they can’t take part in 
the experiment. Such informants were 
not found during our experiment. 

The experimenter explains to the 
informants what a sound-letter means, 
then reads the text of the instruction. 

The second part: realization of 
experiment. 

a) Explanation of the task. After the 
experimenter pronounces each of the 
10 sound-letters within 10 seconds, the 
informants should write it under one, 

several or none color, depending on the 
color they associate with this vowel.  

b) Experiment. After the 
experimenter is convinced of the 
readiness of the informants to perform, 
he clearly pronounces the first sound-
letter. The informants write down each 
vowel under one or more color circles, 
depending on the color they associate 
with. After 10 seconds, the 
experimenter pronounces the next 
letter and so on until they all are 
pronounced.  

In order to obtain the reliable data, 
the informants do not communicate 
with each other. The experimenter 
pronounces all the sound-letter, trying 
to avoid their emotive meaning by 
individual articulation or intonation. 
Then he takes all records from the 
informants for further systematization 
and analysis of the results. 

The third part: systematization and 
calculation of data received. 

The experimenter calculates the 
number of sound-letter according to the 
chosen color and put down this number 
into the table in terms of numbers and 
percentages.  

Table 1 
 А Е І И О У Є Ї Ю Я 
 334   24 2 1 16 14 2 152 

% 83,5   6 0,5 0,25 4 3,5 0,5 38 
 30 8 8 3 4  54 22 18 192 

% 7,5 2 2 0,75 1  13,5 5,5 4,5 48 
 11 37 11 29 126  8 29 28 12 

% 2,75 9,2 2,75 7,25 31,5  2 7,25 7 3 
 5 4 2 14 169 4 26 22 1  

% 1,25 1 0,5 3,5 42,25 1 6,5 5,5 0,25  
 3 4 13 76 7 28 46 9 71  

% 0,75 1 3,25 19 1,75 7 11,5 2,25 17,75  
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 8 7 6 130 2   27 28  
% 2 1,8 1,5 32,5 0,5   6,75 7  
 4 320 3 19  8 102 42 30 26 

% 1 80 0,75 4,75  2 25,5 10,5 7,5 6,5 
 3 8 21 36  68 108 88 152 14 

% 0,75 2 5,25 9  17 27 22 38 3,5 
   313 32 21 171 40 78 39  

%   78,25 8 5,25 42,8 10 19,5 9,75  
  4 21 17 56 111  55 29 4 

%  1 5,25 4,25 14 27,75  13,75 7,25 1 
– 2 8 2 20 13 9  14 2  
% 0,5 2 0,5 5 3,25 2,2  3,5 0,5  

The fourth part: analysis 
After analyzing the information, we 

will describe qualitative characteristics 
of the results. 

Most of the informants confirmed the 
same associations between colors and 
vowels. In the experiment there was no 
informant without color-sound sound-
letter associations. Of course, not all 
speakers have sound compliance with 
all ten sound-letter of the Ukrainian 
alphabet. Anyway, during the 
experiment 96,75% of the informants 
demonstrated clear and unambiguous 
answers. 

It is important that the majority of 
the informants, namely 95%, in 
general, consistently and fairly 
unanimously established a fully defined 
associative connection between sound 
and color, even at the subconscious 
level. 

The experiment showed that a 
maximum of 5% of the informants were 
not determined with a choice or claim 
that the pronounced vowel did not 
suggest them any color associations. 

Especially unambiguous opinions 
are about the thre evowels – А, І, Е. 
Sound-letter А is associated with red 
(83,5%), Е – is clearly green (80%), І – 
blue (78,25%). Sound-letter О is 
considered light byalmost everyone 
(87,75%), although the majority calls it 
white (42,25%), quite often speakers 
choose yellow (31,5%).  

The names of the main colors are 
used in the Ukrainian language quite 
often, and sound-letters A, O and E are 
the most popular among all the vowels 

of the Ukrainians. And they are 
associated with the three main colors: 
red, yellow, green respectively. Other 7 
sound-letters vowels are mostly 
associated with derivative colors. Such 
a connection can be traced less often, 
because opinions of the informants are 
variable. For example, У is associated 
with dark shades of blue: actually blue 
and violet (59,25%). Sound-letter Ю 
also "tones" in blue” (55 %). 
Я – is similar to А, it’s also red (38 %), 
but in most cases it’s orange (53 %), so 
it’s perceived brighter and lighter.  

It should be noted that the linguists 
A. Zhuravlev, L. Vygotsky, L. Prokofyeva 
consider sound-letters A, O, E, І as 
basic for the speakers’organs of 
articulation and "basic" vowels in all 
languages. Some physicists (Isaac 
Newton, Thomas Young, etc.) consider 
blue, red, yellow to be the primary 
colors – the colors corresponding 
mentioned above vowels, in a similar 
way to our phonosemantic experiment. 
Their combinations create all other 
derived colors and shades. During the 
study of the optical combination of 
colors, the German mathematician 
Hermann Grassmann formulated the 
laws of the color formation: each color 
can be formed or created by combining 
three separate colors (red, green and 
blue) by mixing or applying. This law is 
a main principle for RGB (red-green-
blue) system and CMYK (cyan – blue, 
magenta – red, yellow and black) 
system. This property is used in the 
creation of color photography and TV 
live programme, social networks. It is 
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important that in many languages there 
is a phenomenon of human "collective 
intuition": the color system of the world 
is sounds with associative color and 
language behavior.  

Conclusions and research 
perspectives. During centuries the 
scientists studied the origin of language 
and its units to find out inner meaning 
of the sound. A number of researchers 
advocated the idea of sound symbolism 
and considered the semantic 
configuration of the vocal tract or the 
sound itself through acoustic analysis. 
In this article such analysis is called 
phonosemantic association experiment. 
We thus removed correlations between 
the sound effects of the Ukrainian 
vowels and color associations. In 
consequence ofthe data received it is 
possible now to establish a connection 
between the auditory, visual and 
associative perception of the speakers 
and semantics of sound-letters; to 
ascertain the presence of a sound-
symbolic component, the 
correspondence of a certain color to 
each vowel of the Ukrainian language. 

An important feature of the study is 
the demonstration (on the actual 
material) of the unanimity of thoughts, 
in particular the choice by most of the 
same or similar colors as associative 
reactions to each sound-letter by the 
speakers of the Ukrainian language. 
The perspectives for further research 
are to confirm the existence of a sound-
symbolic component (in particular color 
and emotion) and the theory of the 
natural origin of languages exemplified 
invowels in strong position of short 
Ukrainian words. With the aim of 
pursuing the study of sound 
symbolism, synaesthetic aspects must 
also be closely examined, since 
language on the whole is a result of 
mental and emotional activity of human 
brain. 
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QUESTION-ANSWER THEMATIC UNITS IN NOBEL LECTURES DELIVERED 
BY PRIZEWINNERS IN THE FIELD OF LITERATURE 

L. I. Pavlenko* 
The article provides a detailed structural, content, pragmatic, and stylistic examination of 

question-answer thematic entities (units) in Nobel lectures. A method of linguistic description and 
observation and a contextual-interpretation method are used in the research.The author has 
defined the compositional role of these units on the paragraph level demonstrating that they 
function as an attention-getter at the beginning, as a "springboard" for further discussion in the 
middle, and as a clincher in the final position. Four ways of their internal organization have been 
identified taking into consideration the correlation and order of questions and answers blocks; 
different types of questions are used. The study has distinguished seven rhetorical modes of 
content delivery, namely cause-effect, problem-solution, contrast-comparison, classification 
(division), process analysis, description, and exemplification. Typical syntactic stylistic devices 
have been also analysed and literature laureates masterfully combine various kinds of them to 
make their speeches colourful and persuasive. The approach to the linguistic material based on 
studying speakers' ethical strategies reveals that question-answer thematic entities are a widely-
used method to build pathos (a rhetoric category) in the lecture. The potential of the discussed 
units to intensify lecture coherence and imply a dialogue with the audience is stressed. This 
article further develops the author's previous research in this field that was devoted to specifying 
the ways the image of a writer is rendered in Nobel lectures; moreover, close connection between 
the content of the lecture and the laureate's social, moral, professional, political, religious, and 
aesthetic values was proven. 
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ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ В НОБЕЛІВСЬКИХ ЛЕКЦІЯХ 
ЛАУРЕАТІВ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ 

Л. І. Павленко  
У статті докладно досліджено структурні, змістові, прагматичні та стилістичні 

аспекти питально-відповідних тематичних єдностей (блоків) у Нобелівських лекціях. У 
процесі дослідження застосовано метод лінгвістичного опису та спостереження й 
контекстуально-інтерпретаційний метод. Автор визначає композиційну роль цих блоків 
на рівні параграфа та демонструє, що вони можуть функціонувати як засіб привернення 
уваги на початку, як своєрідний "трамплін" для подальшого обговорення в середині та як 
вирішальний аргумент у кінцевій позиції. Описано 4 способи їх внутрішньої організації на 
основі кореляції та порядку запитань і відповідей; установлено, що використано всі типи 
запитань. У статті виділено 7 риторичних моделей подання інформації, а саме: причина-
наслідок, проблема-рішення, протиставлення-порівняння, класифікація (розподіл), аналіз 
процесу, опис, екземпліфікація. 

Проаналізовано також типові синтаксичні стилістичні засоби. Лауреати майстерно 
поєднують їх різні види, щоб зробити свої виступи яскравими та переконливими. 
Вивчення моральних стратегій мовців як спосіб аналізу мовного матеріалу свідчить про 
те, що питально-відповідні тематичні єдності широко використовують для побудови 
пафосу (риторичної категорії) в лекції. Підкреслено потенціал зазначених єдностей для 
посилення когерентності лекцій та створення імпліцитного діалогу з аудиторією. 
Стаття є подальшим дослідженням автора в цій галузі; попередні розвідки були 
присвячені визначенню способів відображення образу письменника в Нобелівських лекціях; 
крім того, було доведено тісний зв’язок між змістовим наповненням лекції та 
соціальними, моральними, професійними, політичними, релігійними та естетичними 
цінностями лауреата. 

 
Ключові слова: Нобелівська лекція, структурний аналіз, змістова складова, 

когерентність, риторична модель, синтаксичний стилістичний засіб, пафос, 
діалогічність. 

 
Problem statement. Discussing the 

egocentric character of verbal (speech) 
activity performed by a speaker, 
linguists stress the importance of social 
environment and the modifying 
addressee (listener) factor due to which 
the text acquires corresponding 
syntactic, semantic, and pragmatic 
features [9: 48-49]. A Nobel lecture as a 
specific genre of public speaking vividly 
demonstrates this duality by 
interconnection of individual and social 
factors.The individuality of a writer 
reveals itself not only in the way he 
employs the repertoire of linguistic 
means of the given language but also in 
the choice of topics covered in the 
lecture. Our previous research in this 
field demonstrated that laureates 
discuss the range of various issues 
from the writing process itself to urgent 
global affairs. We established clear 
correlation between the official 

justification of the award and the 
content of the lecture. Prizewinners use 
the award ceremony as a powerful 
platform to attract attention to social, 
moral, political, and religious issues 
thus making notable input to molding a 
public opinion. 

The logical compositional structure 
of any public presentation, relevant 
content, reliable supporting materials, a 
reasonable proportion of emotional and 
rational components, and skilful 
delivery, undoubtedly, contribute to the 
success of the speech. Various 
approaches have been proposed to 
study linguistic tools to transfer a 
powerful message, among which we can 
name rhetorical topoi [16], literary 
autonomy and literary canons [17], or 
genre-stylistic features [5]. 

Theoretical background. Previous 
works focused mainly either on one 
definite lecture [18] or on some definite 
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aspect [10]. A recent review of the 
literature on this subject made it 
possible to single out the detailed 
research devoted to the Nobel laureates 
in literature of the African diaspora 
[13]. L. Creque overviews their Nobel 
lectures claiming the importance of 
historical re-enactment, the language 
and the literary commitment of the 
writer in the diaspora, concluding that 
the cultural contribution of these 
authors to the world literature is 
notable due to the inherent value of the 
narrative itself that is unpredictable 
and astonishing. The topics thoroughly 
described in their works covered 
everyday concerns of the post-colonial 
African continent in the twentieth 
century and interrelationship of its 
inhabitants with representatives of 
other cultural backgrounds. The 
significance of this recognition is hard 
to overestimate as African Diaspora 
laureates neither belong to European 
community nor consider English their 
mother tongue [13: 11]. Another work 
which is worth mentioning provides a 
thorough analysis of twenty 1990–2009 
Nobel lectures in literature with the 
purpose to detect different 
manifestations of literary autonomy 
[17]. The author discussesNobelists' 
childhood recollections and literary 
vocation, their vision of literature as a 
medium in the technologically changing 
world, the relationship between the 
recognized literary canon and ancient 
oral story-telling tradition. The defence 
of freedom of expression is considered 
an unambiguous characteristic of 
literary autonomy though it is stressed 
that the above-mentioned lectures 
demonstrate more prudence in political 
issues than resistance (except O. Paz, 
D. Fo, and H. Pinter). Notably, both 
studies underline the growing 
connection between local and global 
literary traditions.  

However, there is still a need for an 
integrated investigation of Nobel 
lectures in structural, semantic, 
pragmatic, and stylistic aspects. The 

present paper is an attempt to cover 
above-mentioned aspects.  

The aim of this article is to provide 
an in-depth examination of question-
answer thematic entities (units) in 
Nobel lectures as one of the most 
powerful ways to deliver the message. 
Our sample consists of 14 lectures 
delivered by laureates in literature 
whose prizewinning texts were written 
in English; the full texts are available at 
https://www.nobelprize.org/nobel_priz
es/literature/laureates/). 

Results and discussion. For ease of 
analysis, a formal minimal text 
fragment taken under consideration is 
a paragraph which is understood as a 
set of sentences centred around one 
idea and graphically indented [1: 269]. 
We also use the theoretical findings of a 
famous linguist I. Galperin about 
supra-phrasal units as text 
constituents in our research [3: 67-73].  

Firstly, question-answer thematic 
entities are examined to define their 
role to structure the paragraph. Such 
units are used at the beginning and 
function as effective attention-getters. 
In our opinion, question-answer units 
in the middle of a paragraph serve as a 
"springboard" for further discussion, 
often from another angle. Unexpectedly, 
the research detected that questions 
are widely employed at the end of 
paragraphs being a memorable ending, 
concluding remarks, or a clincher. Of 
particular interest in this respect is the 
Nobel lecture by J. Coetzee who uses 
different types of questions at the end 
as a form of inner speech. 

Secondly, the structural analysis 
revealed a complicated internal 
organization of such units with varied 
combination of different types of 
questions, for example: 

1. one question is followed by a 
developed answer: 

What is the earthly paradise for our 
visitors? Two weeks without rain 
and a mahogany tan, and, at sunset, 
local troubadours in straw hats and 
floral shirts beating "Yellow Bird" 
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and "Banana Boat Song" to death. 
There is a territory wider than this – 
wider than the limits made by the 
map of an island – which is the 
illimitable sea and what it 
remembers (Walcott). 
2. a set of questions is followed by a 

developed answer: 
The British, ever cooperative, are 
intending to replace their own 
nuclear missile, Trident. Who, I 
wonder, are they aiming at? Osama 
bin Laden? You? Me? Joe Dokes? 
China? Paris? Who knows? What we 
do know is that this infantile insanity 
– the possession and threatened use 
of nuclear weapons – is at the heart 
of present American political 
philosophy. We must remind 
ourselves that the United States is on 
a permanent military footing and 
shows no sign of relaxing it (Pinter). 
3. a set of questions is followed by a 

one-sentence answer: 
But who does not know of literature 

banned because it is interrogative; 
discredited because it is critical; erased 
because alternate? And how many are 
outraged by the thought of a self-
ravaged tongue? Word-work is sublime, 
she thinks, because it is generative; it 
makes meaning that secures our 
difference, our human difference – the 
way in which we are like no other life 
(Morrison). 

4. a set of questions is 
interchanged with a set of 
answers (single cases in our 
sample). 

We consider that questions in the 
discussed thematic units effectively 
strengthen the lecture coherence. They 
enable laureates to discuss a range of 
topics that are vitally important for 
them and express deep concern about 
these issues. The notion of coherence is 
in the focus of linguistic studies [15; 7; 
8]. For the purposes of this research, 
we understand it as "…the underlying 
functional connectedness or identity of 
a piece of spoken or written language 
(text, discourse). It involves the study of 

such factors as the language users' 
knowledge of the world, the inferences 
they make, and the assumptions they 
hold" [14: 85]; while communicating 
ideas, there is an obligatory condition 
to consider any text coherent, namely, 
written or spoken interaction 
participants' societal cumulative 
knowledge about customs, norms, 
values, attitudes, language, symbols 
and other aspects [12: 85]. The selected 
examples show that similar viewpoints 
and experience in different spheres 
mentioned above can include not only 
general outlook but also more specific 
professional writers' background. A 
question-answer thematic unit can be 
based on laureate's inferences and 
assumptions integrating diverse 
components. It must be noted that 
linguists who study coherence as a 
pragmatically-conditioned notion 
highlight the quantity and quality of the 
shared background knowledge as a 
guarantee of successful cooperation in 
discourse [15: 82-84]. 

Further investigation of the content 
indicates that with the help of such 
verbal units, Nobel lecturers can 
introduce their personal vision (or 
definition) of some notions or explain 
different logical relationships. For 
example, in his "The Antilles: 
Fragments of Epic Memory", Derek 
Walcott answers his question about 
"the proportions of the ideal Caribbean 
city". Notably, this individual perception 
of a city developed in the answer part of 
a unit contains 297 words and it is 
stylistically intensified with parallel 
constructions. W. Golding suggests his 
interpretation of "a novel" structurally 
built in a form of short special 
questions (What goes with it? What of 
that?) and a set of extended simple 
declarative sentences as a developed 
answer. On the other hand, a set of 
general questions with an anaphoric 
element (Is it not) introduces 
B. Russell's understanding of 
"condemnation". Therefore, writers can 
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follow different structural patterns to 
strengthen their message. 

Speaking about logical patterns 
used, we detected the variety of 
rhetorical modes: cause-effect, 
problem-solution, contrast-comparison, 
classification (division), process 
analysis, description, exemplification. 

The careful semantic analysis of 
question-answer thematic entities 
proves our hypothesis that they can 
serve as a powerful means to encourage 
audience's interest and sympathy, to 
arouse listeners' emotional connection 
to the content, and to engage their 
attitudes, beliefs, values, or needs, thus 
making an appeal to pathos. One of the 
acknowledged ways to build pathos is 
to use vivid, sensory words; vocabulary 
with emotional emphasis; analogies and 
metaphors, the striking example of 
which is found in the next fragment: 

Wherein then lies the surprise that 
we, the victims of that intellectual 
dishonesty of others, demand from that 
world that is finally coming to itself, a 
measure of expiation? Demand that it 
rescues it self, by concrete acts, from the 
stigma of being the wilful parent of a 
monstrosity… (Soyinka) 

Question-answer thematic units as 
rhetoric means of pathos express 
laureates' concern about the role of 
literature and writers' social duty under 
the influence of technological changes, 
new media, or political factors 
(e.g. D. Lessing, K. Ishiguro, 
N. Gordimer, T. Morrison, W. Golding). 

An emotionally coloured personal 
anecdote as another way to bring 
pathos in the speech is also used by 
Nobelists while sharing their reflections 
on troublesome issues. In this respect, 
the discussed thematic entities enhance 
a dialogic character of the lecture. For 
example, K. Ishiguro widely applies this 
approach to speak about personal 
memories and memories of a nation. 
The excerpts from his speech where 
sets of questions are interchanged with 
sets of answers are aimed at evoking 
sensitive feedback. Carefully selected 

vocabulary (e.g. to rot away; relics of 
evil; tame museum exhibits; burden of 
remembering; wilful amnesia) intensifies 
the effect. 

A British playwright H. Pinter, whose 
speech provoked much comment and 
debate, vividly shows his 
straightforward active citizenship with 
an uncompromising vision of power and 
war, his sincere and deep concern for 
the victims of any violence, his belief in 
the moral superiority and sensibility of 
a common man. In our opinion, his 
whole lecture is a powerful appeal to 
pathos where he masterly demonstrates 
his writing expertise and deliberately 
chooses lexical and grammatical means 
to deliver his message among which 
question-answer thematic entities are 
widely used. 

Based on the comprehensive 
classification by I. Arnold [1: 217-262], 
our study also provides a stylistic 
analysis on the syntactic level and 
indentifies a set of devices employed, 
namely, inversion, rhetorical questions, 
expressive negation, transposition 
(single cases in our sample), anaphora, 
anadiplosis (single cases in our 
sample), semantic repetition, ellipsis, 
syntactic convergence (single cases in 
our sample). Nobel laureates, being 
renowned writers themselves, skillfully 
combine various stylistic devices in 
question-answer units to emphasize a 
certain component, to create dynamic 
description of events, and to make their 
speech colourful and persuasive: 

anaphora, expressive negation, 
polysyndeton 

… If it is the devil that tempts the 
young to enjoy themselves, is it not, 
perhaps, the same personage that 
persuades the old to condemn their 
enjoyment? And is not condemnation 
perhaps merely a form of excitement 
appropriate to old age? And is it not, 
perhaps, a drug which – like opium – 
has to be taken in continually stronger 
doses to produce the desired effect? Is it 
not to be feared that, beginning with the 
wickedness of the cinema, we should be 
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led step by step to condemn the opposite 
political party, dagoes, wops, Asiatics, 
and, in short, everybody except the 
fellow members of our club? And it is 
from just such condemnations, when 
widespread, that wars proceed. I have 
never heard of a war that proceeded 
from dance halls (Russel). 

It is important to mention that 
combination of elliptical and complete 
sentences is a means of rhythmical 
organization of the question-answer 
entities, which highlights key elements, 
and helps to deliver information piece 
by piece: 

… At present many are on hunger 
strike, being force-fed, including British 
residents. No niceties in these force-
feeding procedures. No sedative or 
anaesthetic. Just a tube stuck up your 
nose and into your throat. You vomit 
blood. This is torture. What has the 
British Foreign Secretary said about 
this? Nothing. What has the British 
Prime Minister said about this? Nothing. 
Why not? Because the United States has 
said: to criticise our conduct in 
Guantanamo Bay constitutes an 
unfriendly act. You're either with us or 
against us. So Blair shuts up (Pinter) 

If a dialogue can be defined as a 
multi-faceted communication act as a 
result of speaker-listener interaction 
based upon their intellectual, 
emotional, and social background [11: 
158], then different types of questions 
also create a particular Nobel laureate's 
dialogue with the audience and 
implicitly involve listeners to 
communication. Moreover, these 
examples demonstrate some ways of 
creating dialogicity discussed in 
scientific studies of different types of 
discourse [2; 4; 6]. Personal pronouns 
"we", "you", "our", and imperatives 
directly address listeners, express this 
shared knowledge, and make them 
immediate participants of the lecture. 
Our close consideration of chosen 
examples make it possible to conclude 
that using a personal pronoun "we", 
speakers mean "I belong to the 

community described in the speech", "I 
belong to the generation described in 
the speech", or "I belong to this 
audience". In such a manner, for 
instance, W. Soyinka tells about 
colonial and post-colonial Africa; 
D. Lessing expresses her worries about 
increasing power of internet; 
K. Ishiguro describes his post-war 
generation with optimism. 

While conducting a content analysis 
of the selected illustrative material, we 
singled out rare but remarkable cases 
of intertextuality. Direct/indirect 
citation is incorporated into a question-
answer unit and becomes its nucleus; 
the laureate can agree, disagree, 
and/or develop it further thus imitating 
his inner speech or imlying the dialogue 
with the audience. References to 
notable literature representatives 
contribute to paragraph coherence in 
the following extract and professional 
belonging: 

… Since the Twenties, how many 
novelists have taken a second look at 
D.H. Lawrence, or argued a different 
view of sexual potency or the effects of 
industrial civilization on the instincts? 
Literature has for nearly a century used 
the same stock of ideas, myths, 
strategies. "The most serious essayists 
of the last fifty years," says Robbe-
Grillet. Yes, indeed. Essay after essay, 
book after book, confirm the most 
serious thoughts – Baudelairian, 
Nietzschean, Marxian, Psychoanalytic, 
etcetera, etcetera – of these most serious 
essayists… (Bellow). 

We stated above that question-
answer thematic units reinforce the 
coherence of the lecture addressing 
common backgrounds, either universal 
(common to all mankind) or more 
specific (related to professional literary 
sphere). From the point of rhetoric 
value, such a type of intertextuality can 
perform several functions: to add 
credibility to the ideas shared, to appeal 
to common experience and knowledge, 
and to be a starting point for a implicit 
dialogue. The examples from our 
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sample demonstrate that Nobelists 
mainly quote literary critique theorists 
(e.g. E.M. Forster, Robbe-Grillet's) or 
other writers (J. Joyce, J. Conrad).  

Conclusions and research 
prospects. The research demonstrates 
that question-answer thematic units 
are widely used in this genre and 
exposes their structural-content 
potential. From the point of 
composition, these entities are equally 
used at the beginning, in the middle, 
and at the end of the paragraph. The 
authors utilize various rhetorical 
designs to deliver the message and 
employ diverse syntactic stylistic 
devices giving preference to anaphora, 
rhetorical questions, and parallelism. 
The obtained results confirm the 
hypothesis that these thematic entities 
enhance lecture coherence, and create 
an imlicit dialogue with the audience; 
indeed, they are an effective way to 
influence public opinion. 

We suggest that further studies 
should focus on the concept of 
intertextuality in Nobel lectures and the 
sample can include another subject 
area.  
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&Povolná, R. (2017). Coherence and 
cohesion in the English Discourse. Brno: 
Masaryk University [in English]. 
16. Frye, J., Suchan, M. (2017). 
Nobel Peace Speech. Journal for 
Communication Studies, 10 (1), 55–72 
[in English]. 
17. Goldstone, A. (2010). Twenty 
Nobel Lectures in Literature. Retrieved 
from 
https://arcade.stanford.edu/blogs/twe
nty-nobel-lectures-literature [in 
English]. 
18. Yang Shi-sheng, Zhang, Yu-xian 
(2010). The Thoughts on the Nobel 
Lecture of Toni Morrison. Asian Culture 
and History, 2 (2), 239–242 [in English]. 

 

 
Стаття надійшла до редколегії: 23 серпня 2019 

Схвалено до друку: 29 листопада 2019
 

 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (90) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 2 (90) 

 
 

 105 

ЗМІСТ 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ...................................................................... 7 

КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЯК ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ: 
ХУДОЖНІ ІНТЕНЦІЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА – ДРАМАТУРГА.............. 7 
Т. І. Вірченко .......................................................................................... 7 
DESIGNING MEMORY AS AN IDENTITY SEARCH: ARTISTIC 
INTENTIONS OF BORYS HRINCHENKO, A PLAYWRIGHT ................... 8 
T. I. Virchenko ......................................................................................... 8 
МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА БАРОКОВИЙ 
КОНСЕПТИЗМ ПОЕЗІЇ ДАНИЛА БРАТКОВСЬКОГО: ЄДНІСТЬ 
ЗМІСТУ І ФОРМИ ........................................................................... 15 
Л. С. Семенюк....................................................................................... 15 
METAPHYSICAL PROBLEMS AND BAROQUE CONCEPTISMO OF 
DANYLO BRATKOVSKYY'S POETRY: UNITY OF CONTENT AND 
FORM ............................................................................................. 16 
L. S. Semenyuk ...................................................................................... 16 
ЕТЮД "ПРИМАРА" ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК СМИСЛОВИЙ 
ПАЛІМПСЕСТ ................................................................................. 24 
В. Г. Сірук............................................................................................. 24 
THE ETUDE "PRYMARA" ("THE GHOST") BY LESIA UKRAINKA AS 
A MEANINGFUL PALIMPSEST.......................................................... 25 
V. G. Siruk ............................................................................................. 25 
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ВІРШАХ КЛИМЕНТІЯ ЗИНОВІЄВА .................. 33 
О. В. Щербак......................................................................................... 33 
WOMEN'S CHARACTERS IN THE POETRY OF KLYMENTII 
ZINOVIIV......................................................................................... 34 
O. V. Shcherbak ..................................................................................... 34 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКА.................................... 43 
ЕФЕКТ ОЧУЖЕННЯ: БЕРТОЛЬТ БРЕХТ І ГЕЛЬМУТ БАЙЄРЛЬ ....... 43 
О. І. Анхим, М. М. Анхим ...................................................................... 43 
THE ALIENATION EFFECT: BERTOLT BRECHT AND HELMUT 
BAIERL ........................................................................................... 44 
O. I. Ankhym, М. М. Ankhym.................................................................. 44 
ЛІТЕРАТУРА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В ДЗЕРКАЛІ 
ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ: ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВИ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО 
СИНТЕЗУ ....................................................................................... 50 
Н. І. Астрахан........................................................................................ 50 
LITERATURE AND LITERARY STUDIES IN THE MIRROR OF 
PHILOSOPHICAL DISCOURSE: TO THE QUESTION OF THE 
INTERPRETATION BASES WITHIN THE CONTEXT OF GENERAL 
CULTURAL SYNTHESIS ................................................................... 51 
N. I. Astrakhan....................................................................................... 51 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО............................ 60 
ВЛАСНЕ ІМ'Я ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ................ 60 
Г. М. Доброльожа.................................................................................. 60 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (90) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 2 (90) 

 
 

 106 

THE PROPER NAME AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE 
FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN MODERN UKRAINE...........61 
G. M. Dobrolyozha .................................................................................. 61 
ТРИЛЕКСЕМНІ АНТРОПОНІМНІ ФОРМУЛИ В ПАМ’ЯТКАХ 
ЖИТОМИРЩИНИ ХVІ – ХVІІ СТ. ....................................................69 
Л. В. Ящук............................................................................................. 69 
THREE-WORD ANTHROPONYMIC FORMULAS IN THE 
MONUMENTS OF THE ZHYTOMYR REGION OF THE 16TH – 17TH 
CENTURIES .....................................................................................70 
L. V. Yashchuk ....................................................................................... 70 

ІНОЗЕМНІ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО........................................76 
СИНТАКСИЧНЕ ПЕРЕГРУПУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ 
ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ UM + ZU + 
ІНФІНІТИВ......................................................................................76 
Н. М. Рудницька.................................................................................... 76 
SYNTACTIC REANALYSIS AS A GRAMMATICALIZATION 
MECHANISM OF THE INFINITIVE CONSTRUCTION UM + ZU + 
INFINITIVE......................................................................................77 
N. M. Rudnytska ..................................................................................... 77 
ELLIPTICAL LEXICAL UNITS IN THE ENGLISH MEDIA 
DISCOURSE OF EARLY 21stCENTURY ..............................................82 
L. M. Chumak......................................................................................... 82 
ЕЛІПТИЗОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНОМУ 
МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ........................83 
Л. М. Чумак ........................................................................................... 83 

СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ВЧЕННЯ.........................................................88 
THE STUDY OF SOUND SYMBOLISM BASED ON 
PHONOSEMANTIC ASSOCIATION EXPERIMENT WITH THE 
VOWELS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE ........................................88 
T. V. Vlasova .......................................................................................... 88 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВОГО СИМВОЛІЗМУ НА ОСНОВІ 
ФОНОСЕМАНТИЧНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З 
ГОЛОСНИМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.................................................89 
Т. В. Власова ......................................................................................... 89 
QUESTION-ANSWER THEMATIC UNITS IN NOBEL LECTURES 
DELIVERED BY PRIZEWINNERS IN THE FIELD OF LITERATURE......96 
L. I. Pavlenko ......................................................................................... 96 
ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ В НОБЕЛІВСЬКИХ 
ЛЕКЦІЯХ ЛАУРЕАТІВ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ .................................97 
Л. І. Павленко........................................................................................ 97 
 

 


