Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Випуск 2 (93)
Науковий журнал,
заснований у серпні 1998 року

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Житомир
2020

Видається за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка
(протокол № 16 від 24.12.2020 року).
Головний редактор
Юрген Гілесгайм, доктор філологічних наук, професор, Науково-дослідний Брехтівський центр
м. Аугсбург, Німеччина
Відповідальні редактори
Олена Юрчук, доктор філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Галина Гримашевич, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Україна
Відповідальний секретар
Оксана Яценко, асистент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Редактори розділів
Наталія Астрахан, доктор філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Микола Ліпісівіцький, кандидат філологічних наук, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Ігор Набитович, доктор філологічних наук, професор, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської,
м. Люблін, Польща
Йоганна Гетка, доктор філологічних наук, доцент, керівник відділення Центрально- та Східноєвропейських
міжкультурних студій, Варшавський університет, Польща
Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Наталія Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Україна
Юрій Громик, кандидат філологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки, Україна.
Денис Чик, доктор філологічних наук, доцент, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка, Україна
Гражина Крупінська, доктор філологічних наук, доцент, Сілезький університет, м. Катовіце, Польща
Збігнєв Фелішевський, доктор філологічних наук, доцент Сілезького університету, м. Катовіце, Польща
Наталія Дяченко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Лариса Федоренко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Людмила Славова, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна
Ірина Тараба, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Андрій Рижков, кандидат філологічних наук, присяжний перекладач Мексиканських Сполучених Штатів,
Мексика
Ірена Сніховська, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Україна
Кароліна Гілесгайм, доктор філологічних наук, науковий співробітник Аугсбурзького університету,
Німеччина
Тетяна Гребенюк, доктор філологічних наук, професор, Запорізький державний медичний університет,
Україна.
Валентина Титаренко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Україна
Євгенія Канчура, кандидат філологічних наук, доцент, Державний університет "Житомирська політехніка",
Україна
Наталія Шульська, кандидат філологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки, Україна
Алла Швець, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут Івана Франка НАНУ,
м. Львів, Україна
Сергій Михида, доктор філологічних наук, професор, Центрально-український державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна
Кріс Руттен, професор відділу освітніх студій, Гентський університет, Бельгія
Олександр Чирков, доктор філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Україна
Тетяна Недашківська, кандидат філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Україна

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації КВ № 23685-13525 ПР від 27.12.2018 р.
Наукове періодичне видання
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал /
[гол. ред. Ю. Гілесгайм, відп. ред. О. Юрчук, Г. Гримашевич]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту
імені І. Франка, 2020. Вип. 2 (93). 104 с.
Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" внесено до переліку
наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філології – наказ МОН України № 1188 від 24
вересня 2020 р.
Журнал індексується в таких наукометричних базах:
Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor
Сайт видання: http:// philology.visnyk.zu.edu.ua
Макетування: Кривонос О.М.
Коректор англомовної версії: Вигівський В.Л.
В усіх статтях збережено орфографію та пунктуацію авторів.
Підписано до друку 28.12.2020 р. Формат 60х90/8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 13.0 Обл.-вид. арк 8.1. Тираж 300. Замовлення 35.
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: серія ЖТ №10 від 07.12.04 р.
електронна пошта (E-mail): zu@zu.edu.ua
Україна, 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40. тел. (0412)431195, 431417
ISSN (Print): 2663-7642
ISSN (Online): 2707-4463

© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020

Ministry of Education and Science of Ukraine
Zhytomyr Ivan Franko State University

PHILOLOGICAL SCIENCES
Volume 2 (93)
Scientific journal,
founded in August 1998

Zhytomyr Ivan Franko State University Press
Zhytomyr
2020

Approved for publication by the Academic Council of Zhytomyr Ivan Franko State University
(protocol № 16 dated from 24.12.2020).
Editor-in-chief
Juergen Hillesheim, Bertolt Brecht Research Centre Augsburg, Germany
Co-editor-in-chief
Olena Yurchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Halyna Hrymashevych, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Executive Secretary:
Oksana Yatsenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Section editors
Natalia Astrakhan, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Mykola Lipisivitsky, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Ihor Nabytovych, Maria Curie-Skłodowska University, Poland
Joanna Getka, Warsaw University, Warsaw, Poland
Viktor Moisiienko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Natalia Borysenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Yurii Hromyk, Lesya Ukrainka East European National University, Lutsk, Ukraine
Denys Chyk, Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogikal Academy of Kremenets, Ukraine
Grażyna Krupińska, University of Silesia, Katowice, Poland
Zbigniew Feliszewski, University of Silesia in Katowice, Poland
Nataliia Diachenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine
Larysa Fedorenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Liudmyla Slavova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Iryna Taraba, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Andrii Ryzhkov, Korean-Spanish-Korean, Ukrainian-Spanish-Ukrainian and Russian-Spanish-Russian sworn
translator and interpreter authorized by the Federal Judiciary Power of Mexico, Mexico
Irena Snikhovska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Karoline Hillesheim, Augsburg University, Germany
Tetiana Grebeniuk, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
Tytarenko Valentyna, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Yevheniia Kanchura, Zytomyr Polytechnic State University, Ukraine
Nataliia Shulska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine
Alla Shvets, Ivan Franko Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Serhii Mykhyda, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical university, Ukraine
Kris Rutten, Ghent University, Belgium
Oleksandr Chyrkov, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Tatiana Nedashkovska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
Certificate of the Ministry of Justice (Ukraine) on the State Registration of Print Media
КВ № 23685-13525 ПР from 27.12.2018
Scientific Periodical

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences: scientific journal / [editor Ju. Нillesheim, coeditor-in-chief O.Yurchuk, H.Hrymashevych]. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Press, 2020. Vol. 2
(93). 104 p.
"Zhytomyr Ivan Franko State University Journal" is included in the list of scientific professional publications of Ukraine, which
can publish the results of the thesis for a Doctoral and Candidate Degree in Philology – Resolution of Ministry of Education and
Science of Ukraine № 1188 from September 24, 2020.
The journal is indexed in Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory and CiteFactor
Website: http://philology.visnyk.zu.edu.ua
Modelling: Kryvonos O. M.
Proofreader of English-language Edition: VyhivskyiV.L.
Authors' spelling and punctuation are preserved in the articles.
Signed for printing 28.12.2020 р. Size 60х90/8. Offset Paper. Font Times New Roman.
Risograph printing. Conventional printed sheets 13. Printed sheets 8.1. Number of copies 300. Order 35.
Zhytomyr Ivan Franko State University Press
Licence of the Subject of Publishing: Series ZhT № 10 from 07.12.04.
(E-mail): zu@zu.edu.ua
Ukraine, 10008, Zhytomyr, Velyka Berdychivska Str., 40. tel. (0412)431195, 431417

ISSN (Print): 2663-7642
ISSN (Online): 2707-4463 © Zhytomyr Ivan Franko State University, 2020

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal.
Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
ISSN (Print): 2663-7642
ISSN (Online): 2707-4463

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
УДК 821.161.2-82.28+004.032.6
DOI 10.35433/philology.2 (93).2020.6-14

ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У П’ЄСІ ВІТАЛІЯ ЧЕНСЬКОГО
"УЛІСС": ДОПИС, ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИК, "МОНОЕПОС"
Л. В. Закалюжний*
Протягом останніх двадцяти років під впливом цифрових технологій відбувається
трансформація драми, яка стає інтермедіальною, інтерактивною та мультимедійною.
Експерименти сучасних драматургів пов’язані з використанням техніки verbatim, дописів у
соцмережах, блоґів й інших інтернет-текстів, включенням до драматичних текстів
елементів, що репрезентують різноманітні прийоми, жанри та формати нових медіа.
Проте означені процеси все ще не стали предметом наукової рефлексії. У статті на
матеріалі п’єси сучасного українського драматурга Віталія Ченського "Улісс. Моноепос у
п’ятнадцяти піснях" досліджено вплив нових медіа на традиційну структуру драматичного
твору. З’ясовано, що текст п’єси постав на основі авторських дописів, коментарів, оголошень
у соціальній мережі Facebook упродовж 2014 – 2016 років і був доповнений ретроспективними
вставками, що сягають подій 2004 року. У процесі дослідження виявлено, що завдяки
модифікації техніки verbatim – відтворенню мовлення користувачів соцмереж і чатів –
драматург прагне повернути віртуальний текст у реальність. Однак авторський добір і
розташування дописів за допомогою монтажної техніки, численні літературні алюзії й
ремінісценції перетворюють своєрідний інтернет-щоденник на фікційний твір. Жанрова
сутність "Улісса" неоднозначна, оскільки авторське жанрове визначення "моноепос у
п’ятнадцяти піснях" вступає в протиріччя з моделлю монодрами, що лежить у його основі.
Текст п’єси включає в себе низку нефікційних фрагментів, покликаних підтвердити
правдоподібний, документальний характер подій, референтних щодо біографії автора. Про
принципову відкритість і незавершеність тексту свідчить його оновлена версія з
підзаголовком "моноепос у шістнадцяти піснях". Отже, інтермедіальний експеримент
автора варто розглядати в контексті родо-жанрових й екстралітературних
трансформацій сучасної драматургії. П’єса апелює до комунікативних можливостей
сучасних медіа, але водночас фіксує їхню вичерпність, віртуалізацію, підміну реальності
знаками реальності.
Ключові
слова:
Віталій Ченський,
драматургія,
жанровий
експеримент,
інтермедіальність, інтернет, медіа, "моноепос", монодрама, п’єса-чат, verbatim.
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INTERMEDIAL EXPERIMENT IN VITALY CHENSKIY’S PLAY "ULYSSES":
POST, ONLINE DIARY, "MONOEPIC"
Zakaliuzhnyi L. V.
Drama has been evolving in the last 20 years as digital technologies transformation, adding
intermediality, interactivity and multimediality. Contemporary playwrights’ experiments involve the
verbatim techniques, social network entries, blogs and other internet texts. They also include the
elements of new media’s techniques, genres and formats that are being added to the dramatic texts.
These processes have not yet become the subject of the scientific reflection. The article based on the
work of the contemporary Ukrainian playwright Vitaly Chenskiy "Ulysses. Monoepic in Fifteen Songs"
studies the modern media influence upon the traditional structure of the dramatic text. It turns out
that the play has grown out of the author’s posts, comments and announcements made in Facebook
throughout 2014–2016. It has also been enriched by the retrospective insights dated back to 2004.
Study shows that verbatim technique modification (the reproduction of the social networks users’
language) allows the playwright to try to root the virtual text into reality. However, the choice of the
material and the way the posts are positioned with the help of montage in addition to numerous
literary allusions and reminiscence transform online diary into a fictional text. A genre essence of
"Ulysses" is ambiguous as the description of the genre by its author ("Monoepic in fifteen songs")
contradicts the monodrama model that lies in its core. The play includes a string of non-fiction parts,
which are meant to justify documentary-like style of the events in reference to the author. The
updated version of the text named "Monoepic in sixteen songs" serves as the evidence of its conscious
openness and non-completeness. Therefore, the author’s intermedial experiment should be viewed in
the light of the modern drama genre and extraliterary transformations. The play addresses the
communicative capacities of the modern media, though highlighting their exhaustion, virtualization,
substitution of the reality with reality signs.
Key words: Vitaly Chenskiy, drama, genre experiment, intermediality, Internet, media,
"monoepic", monodrama, chat play, verbatim.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Поява
інтернету
суттєво
розширила
можливості
й
межі
літератури,
вплинувши як на традиційні форми
репрезентації художнього тексту, так
і на комунікацію між автором і
читачем, а також на рецепцію
літературних творів. За словами
польського культуролога А. Менцвеля,
одного
з
перших
дослідників
антропології
інтернету,
трьома
ключовими ознаками нового медіа
стали гіпертекст, інтерактивність і
мультимедійність [4: 306].
Якщо спроєктувати запропоновану
польським культурологом модель не
просто на літературу, а на драматичні
тексти, можна помітити, що цифрові
технології стимулюють появу нових
жанрових
форм,
водночас
розмиваючи межі між фікційною й
нефікційною
літературою,

віртуальним простором і реальністю.
Поза сумнівом, драматургія межі
початку
ХХІ
століття
прагне
розмовляти
з
реципієнтом
прийнятною
для
нього
мовою,
імітуючи звичні для нього медіа.
Одним із виявів інтермедіальних
процесів у драматургії є модифікація
або
трансформація
традиційної
структури драматичних творів під
впливом цифрових технологій.
Експерименти
сучасних
драматургів часто пов’язані не тільки
з використанням заснованої на
техніці
verbatim
документальної
драми, матеріалом для якої стають
дописи користувачів у соцмережах
або блоґи, а й зі спробою залучення до
драматичних текстів елементів, що
репрезентують різноманітні прийоми,
жанри та формати так званих нових
медіа.
Про це як мінімум свідчить поява
впродовж перших двох десятиріч ХХІ
ст. таких драматичних творів, як
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"Norway.Today" І. Бауершими, "Свято
онлайн"
М. Бортник-Гулеватої,
"Мідний
пряник"
М. Дурненкова,
"Садоводи"
М. Ісаєва,
"Посмішка
грейпфрута"
("Uśmiech
grejpruta")
Я. Кляти,
"Йоко-ні"
("Yoko-ni")
Е. Мельца
і
К. Денізара,
"OTVETKA@UA" Неди Нежданої, "Бог у
руїнах" ("God in Ruins") Е. Нільсона,
"www.Силіконова
дурепа.net"
О. Пантикіна
й
К. Рубінського,
"Шолом жаху: Креатифф про Тесея й
Мінотавра" В. Пелевіна, "Цукровий
синдром" ("The Sugar Syndrome")
Л. Преббл,
"Ч@т"
("Cz@at")
К. Рудовського, "Дні народження Зіни
(День
народження
по
скайпу)"
О. Савченко, "Улісс" В. Ченського,
"Любов та інформація" ("Love and
Information") К. Черчілл, "Blackland"
А. Шиллінґа,
"Мені
потрібно
в
інтернет. З життя закоханих в
електронні пристрої у 3-х діях"
М. Юрченка та ін. Чатовий формат
таких
п’єс,
що
відтворюють
спілкування
в
соцмережах
або
взаємодію
користувачів
рольових
онлайн-ігор, а на рівні паратексту
зазвичай означені за допомогою
гештеґів, маркерів "www", "com",
"net",
"doc",
різних
графічних
символів (#, @ та ін.), еративів –
інтернет-жаргонізмів, умовно можна
охарактеризувати
за
допомогою
термінів "медіа-п’єса", "п’єса-чат",
"інтернет-п’єса" чи "net-драматургія".
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Незважаючи
на те, що взаємини літератури й
інтернету давно стали предметом
наукових розвідок, присвячені їм
системні дослідження монографічного
характеру не надто численні. З-поміж
тих, що вийшли у 2000-х рр.,
насамперед вирізняються дисертація
"Типологія й поетика мережевої
літератури
і
сучасне
західне
літературознавство"
(2006)
і
монографія "Віртуальна література.
Нарис типології та поетики" (2009)
українського
дослідника

Ю. Завадського, розділ "Література в
інтернеті" колективної монографії
"Текстура інтернету: нетлінгвістика в
розвитку" ("The Texture of Internet:
Netlinguistics in Progress", 2007),
написаний
іспанським
ученим,
Х. А. Гарсія. Ландою і присвячений
"лінктературі"
("linkterature")
[7],
ґрунтовне дослідження американки
К. Н. Гейлс "Електронна література.
Нові літературні обрії" ("Electronic
Literature. New Horizons for the
Literary",
2008)
[8],
монографія
М. Абашевої і Ф. Катаєва "Російська
проза
в
епоху
інтернету:
трансформації в поетиці й авторська
ідентичність" (2013) та ін.
Серед
неакадемічних
видань,
доступних українському читачеві,
насамперед варто назвати публікації
М. Епштейна, зокрема "Книгу, що
очікує авторів" (1999), серію бесід про
майбутнє
літератури
двох
інтелектуалів
–
італійського
письменника й ученого У. Еко та
французького
письменника,
режисера й актора Ж.-К. Кар’єра –
"Не сподівайтеся позбутися книжок"
("N’espérez pas vous débarrasser des
livres", 2009), а також дослідження
буття літератури в цифрову еру
американської
літературознавиці
Л. Прайс "Про що ми говоримо, коли
говоримо про книжки: історія та
майбутнє читання" ("What We Talk
About When We Talk About Books: The
History and Future of Reading", 2019).
Водночас ані в згаданих виданнях,
ані в численних статтях, присвячених
інтернет-літературі
(мережевій
літературі), її жанрам, гіпертексту й
гіпертекстуальності,
проблема
видозміни драматичного тексту під
впливом
цифрових
медіа
не
потрапляє в поле зору дослідників. Не
порушують її й у найновіших
дослідженнях українські вчені, які
вивчають проблеми драматургічної
генології
чи
окремими
аспектів
поетики сучасної драми, зокрема в
дисертаціях
і/або
монографіях
О. Бондаревої
"Міф і
драма у
новітньому літературному контексті:
8
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поновлення
структурного
зв'язку
через жанрове моделювання" (2006),
Ж. Бортнік "Сучасна монодрама як
культурно-історичний
феномен:
генеза, поетика, рецепція" (2016),
Є. Васильєва "Сучасна драматургія:
жанрові трансформації, модифікації,
новації" (2017), Т. Вірченко "Художній
конфлікт в українській драматургії
1990-2010-х років: дискурс, еволюція,
типологія"
(2012),
О. Вісич
"Метадрама: теорія і репрезентація в
українській
літературі"
(2018),
О. Когут "Архетипні сюжети та образи
в сучасній українській драматургії"
(2010),
Н. Мірошниченко
(Неди
Нежданої)
"Структуротвірна
роль
міфу в сучасній українській драмі"
(2017), А. Скляр "Художньо-естетичні
домінанти
буття
драматургічного
твору
(на
матеріалі
української
драматургії 1990-х років)" (2017),
О. Цокол
"Текстові
стратегії
української драматургії 1980-х –
2010-х років" (2017), М. Шаповал
"Інтертекст
у
світлі
рампи:
міжтекстові та міжсуб’єктні реляції
української драми" (2009) та ін.
Формулювання мети та завдань
статті. Крім того, не стала поки що
об’єктом літературознавчої рецепції
п’єса
сучасного
українського
російськомовного
драматурга
В. Ченського «Улісс. Моноепос у
п’ятнадцяти
піснях»
(2016),
яка
вирізняється навіть серед згаданих
вище драматичних творів, що і є
завданням нашої розвідки. Саме тому
мета
дослідження
полягає
у
виявленні специфічних поетикальних
рис гетерогенного й поліжанрового
тексту п’єси В. Ченського "Улісс",
який може бути яскравим прикладом
сучасних драматургічних новацій та
інтермедіального експериментування.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Як уже було зазначено, "Улісс"
В. Ченського
вирізняється
навіть
серед
численних
драматургічних
експериментів останніх років, адже
текст
п’єси
постав
на
основі

авторських
дописів,
коментарів,
оголошень
у
соціальній
мережі
Facebook упродовж 2014 – 2016
років, доповнених ретроспективними
вставками, що сягають подій 2004
року. Серед аналогів у сучасній
українській прозі можна згадати
роман О. Шинкаренка "Кагарлик"
(2014), що так само розпочинався як
мультимедійний проєкт на сторінці
Facebook, аж поки не був виданий у
паперовому форматі.
Життя головного героя п’єси –
віртуального
двійника
автора,
журналіста,
котрий
працює
у
столичному
бізнес-виданні,
пише
статті для рубрики "Культура" і
впродовж дев’яти років змінив десять
квартир у різних спальних районах
Києва та приблизно таку ж кількість
коханок, – реконструйовано на тлі
суспільно-політичних процесів, що
умовно співвідносяться з періодом від
Помаранчевої
революції
до
Євромайдану. Однак сам Віталій,
який довгий час займався "розвитком
особистості" та переїздом із Маріуполя
до Києва, політикою цікавиться мало
й навіть тихо радіє поверненню
Віктора Януковича до влади, маючи
на це свої причини:
Но самое странное было в том,
что я не испытывал прежней
нелюбви к Януковичу. <…> Не было
большего конформизма, чем жить в
Киеве и ненавидеть Овоща… В моей
тайной
страсти
было
что-то
запретное и порочное. Я не мог
никому об этом рассказать – меня
бы подвергли остракизму. Иногда я
испытывал чувство вины. Иногда я
буквально
ощущал,
как
это
разъедает
мои
моральные
качества… [5].
Ще більш болісно, майже фізично,
Віталій сприймає події 2014 року та
воєнний конфлікт на Донбасі:
Запись в Facebook от 17 мая 2015
года:
Моё
хрупкое
тело
не
предназначено для войны. Оно быстро
утомляется от любых нагрузок,
поэтому несколько раз в день его
9
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сюжету; межовим хронотопом кризи
та життєвого зламу [1: 190–193]. З
іншого боку, авторське жанрове
визначення "моноепос у п’ятнадцяти
піснях" вступає в протиріччя з
жанровою
моделлю
монодрами,
оскільки апелює до іншої – епічної,
дієґетичної – традиції:
Я тут недавно по Youtube лекцию
одну слушал для саморазвития. Пока
сидел перед компьютером, поедая
свою обычную гречку с кислой
капустой. И там один докторфилолог сказал, что верный признак
великой цивилизации – это наличие у
неё мощного Эпоса. "Гильгамеш",
"Илиада", "Рамаяна"… Что там
ещё?... "Маадай-Кара", "КобландыБатыр"… "Пополь-Вух" – тоже,
наверное, вещь очень серьёзная…
Шумеры,
греки,
англосаксы…
бесспорно,
крутейшие
народы.
Великие,
древние…
В
целях
саморазвития я даже попытался
представить себе, насколько они
крутые и древние, и вдруг осознал,
что у меня вообще-то тоже сорок
лет не за горами. И… и что я,
пожалуй, тоже хочу иметь свой
личный Эпос… [5].
Водночас текст п’єси, шістнадцять
пісень якої структурно стилізовані під
стародавній епос, уміщує в себе,
окрім
датованих
дописів
із
коментарями й підрахунком кількості
"уподобань",
низку
екстралітературних
фрагментів,
покликаних
підтвердити
правдоподібний,
майже
документальний
характер
подій,
референтних щодо біографії самого
Віталія Ченського, котрий, як і його
персонаж,
29-річним
залишив
Маріуполь, де працював інженером
на заводі, та переїхав до Києва, щоб
спробувати свої сили у творчій
професії.
Наприклад, "Пісня друга. Нога"
містить відтворений за допомогою
російської транскрипції фрагмент
виступу
ведучого
в
"маленьких
очёчках
и
полосатом
шарфике,
завязанном модной петелькой" із

нужно бережно класть на мягкую
горизонтальную поверхность
для
отдыха.
Ему
нужен
долгий
беззаботный сон с неопределённым
временем
окончания.
А
чтобы
заснуть
оно
нуждается
в
одиночестве и отсутствии звуковых
помех (как известно, во время войны
постоянно слышны громкие взрывы и
выстрелы) <…> Ну и потом, мне както трудно врагов заводить. Не могу
ни
на
кого
разозлиться
понастоящему,
смотря
ТСН
по
телевизору. Никак не получается. Я,
даже, страшно сказать, самого
Януковича не смог возненавидеть.
Умом понимаю, что он нехорошее для
страны делал. А сердце гневом
воспламенить не получается никак.
Это, конечно, позорно говорит о моей
гражданской позиции. Ну, пускай это
будет такой каминг аут что ли…
Какая тут война. В мирных условиях
выжить бы [5].
Солілоквії
героя
своєрідного
інтернет-щоденника
супроводжуються коментарями інших
користувачів Facebook, які покликані
зруйнувати
монодійну
структуру
тексту В. Ченського, але насправді
лише імітують багатоголосся:
марина иванченко Беги, Форест,
беги...
Елена Киян – Багира, что это?!
Мне хочется бежать, прятаться
далеко в джунглях и лежать там
тихо-тихо!.. – Это весенний призыв,
Маугли!
Sasha Protyah насправді дуже
важливий погляд!
Anna Papush Отличная проза,
хоть издавай!) [5].
Поза сумнівом, "Улісс" тяжіє до
жанрової моделі монодрами, яка, на
думку
Ж. Бортнік,
насамперед
вирізняється
моносуб’єктністю,
а
також комунікативною стратегією,
реалізованою
як
монологічне
мовлення
персоніфікованого
персонажа; внутрішнім конфліктом
через зовнішню реалізацію опозиції
«висловлене/невисловлене»,
лінійноциклічною
схемою
розгортання
10
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документального
фільму
про
Помаранчеву революцію:
Украина перемагае. Влада це
розумие и в агонии вдаеться аж до
расколу держави. Але на ии боци
немае народу. Мовою вулиць на
тыжни протесту говорыла любов до
батькивщины, Любов до ближнього. В
Украини
як
николы
проявывся
патриотызм.
Народ
нарешти
пидвився з колин и подывывся влади в
ии нахабни очи. Влада злякалась и
зрозумила: ци люди без перемогы не
пидуть! И не дозволять бильше
розколюваты их, сыдиты на ихний
шыи. Николы и никому! [5].
"Пісня п’ята. Маріуполь – Київ Пас",
на початку якої має пролунати
"тревожная
индийская
мелодия,
перерастающая в стук колёс поезда",
розпочинається з копії залізничного
квитка, за допомогою якого герой
залишив Маріуполь 03.11.2005 року о
17:35, сплативши 79 грн. 91 коп.
До "Пісні сьомої. Риг" додано не
тільки уривок однієї зі статей
В. Ченського у столичному виданні, а
й "запись от 20 октября 2015 года в
блоге пользователя Воин Света на
сайте Oseledets.ua":
Что такое "Рыг"? "Рыг" – это
клеймо, такое же клеймо как то,
что ставят бычкам в загоне. "Рыг" –
это состояние души, если хотите
(если конечно она вобще у них есть).
"Рыга" взрастил "совок". Это человек,
не имеющий понятия, что такое
родина и честь. Про таких говорят:
Ни флага, ни родины. Потому что
родина для него там, где задница в
тепле… [5].
"Пісня
дванадцята.
Samsara.(Rus).avi" уже в назві містить
покликання
на
однойменний
художній фільм 2001 року, який
герой
завантажив
на
сайті
kinokrad.net, указавши точну адресу
для завантаження чи перегляду
наживо: http://kinokrad.net/283324samsara.html, а також відтворивши
один із діалогів між персонажами
кінострічки.

До п’ятнадцятої пісні введено
текстові
повідомлення
Саші
Збандута, котрий раз на рік надсилає
Віталію
привітання
з
днем
народження:
Саша Збандут тот самый Саша, с
которым мы спорили в Мариуполе
насчёт
Оранжевой
революции,
продолжает слать мне раз в год смспоздравления. Например, в 2012-м он
написал такое: "Привет! Поздравляю
с днём рождения! Желаю здоровья и
большого счастья в личной жизни!" В
2013-м
такое:
"Здравствуй!
Поздравляю с днём рождения! Желаю
творческих успехов и счастья в
личной жизни!" В 2014-м такое:
"Здравствуй! Поздравляю с Днём
рождения! Желаю тебе творческих
успехов, материального благополучия
и Мира". А в 2015-м: "Здравствуй!
Поздравляю с днём рождения! Желаю
творческих успехов, материального
благополучия и большого счастья в
личной жизни!" [5].
З приводу цифрової репрезентації
тексту, адаптації до нових форм,
яких від нього вимагає поступ, Ж.К. Кар’єр свого часу зауважив: "Коли
ми прокручуємо текст на екрані, чи
не віднаходимо ми щось таке, що
робили читачі сувоїв, коли поволі
розгортали
обмотаний
навколо
дерев’яної основи текст?" [3: 93].
Утім, В. Ченський свідомо порушує
лінійність
тексту,
вдавшись
до
монтажу дискретних, відокремлених
одна від одної в часі, різностильових і
поліжанрових «пісень», поєднуючи
вербальний
і
візуально-іконічний
компоненти в рамках гетерогенного
тексту.
З одного боку, завдяки своєрідній
модифікації техніки verbatim, тобто
відтворенню мовлення користувачів
Facebook, В. Ченський ніби повертає
віртуальний текст, вихоплений з
інтернету, у реальність. З іншого –
саме авторський добір дописів, їхнє
розташування в певній, на перший
погляд, хаотичній послідовності за
допомогою
монтажної
техніки,
квазібрехтівський
паратаксис,
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паратекстуальні елементи, а основне –
фрагменти, написані для зв’язку, на
перший
погляд,
непоєднуваних
елементів,
трансформують
своєрідний
інтернет-щоденник
у
літературний твір. А віртуальний
двійник автора п’єси та сторінки на
Facebook віддаляється від нього
настільки, що перетворюється на
своєрідний символ цілого покоління.
Водночас поряд із дихотоміями
"реальне – віртуальне", "фактуальне –
фікційне", "приватне – публічне",
"епос
–
драма",
"моноепос
–
монодрама" у п’єсі маємо ще одне
контрастне зіставлення – Одіссей –
Улісс. Саме фрагменти з гомерівської
"Одіссеї" в російському перекладі
В. Вересаєва
виконують
функцію
віршованих
вставок
у
текст
В. Ченського. Іноді вони відкривають
"пісню", іноді в неї "вмонтовані", іноді
завершують її, тож визначити їхню
функцію не так просто, утім, навряд
чи можна говорити про якусь
фіксовану ієрархію рівнів у тексті
п’єси. Крім того, саме з Одіссеєм себе
ототожнює суб’єкт дії, котрий у ХХІ
столітті
за
допомогою
сучасних
технологій
марно
намагається
створити на основі розрізнених
фрагментів свій персональний епос.
Латинізована форма імені Одіссея
натомість оприявнена в назві п’єси.
Імовірно,
поряд
із
Гомеровими
поемами йдеться про ще один
претекст – роман Джеймса Джойса
"Улісс",
який
у
В. Ченського
представлено в заголовку й назвах
окремих пісень. Деякі з них, подібно
до епізодів однойменного роману
Дж. Джойса, пов’язані з так званим
"Гомеровим планом" ("Пісня шоста.
Народження
Пенелопи",
"Пісня
одинадцята. Острів Каліпсо", "Пісня
тринадцята. Син Евпейта"). Деякі – з
частинами людського тіла ("Пісня
друга.
Нога",
"Пісня
четверта.
Коліно"), що, безперечно, так само
актуалізує один із додаткових планів
джойсівського роману, п'ятнадцять із
вісімнадцяти
епізодів
якого
співвідносяться з певним органом

кожен. Адже якщо, згідно зі схемами
схем самого Дж. Джойса, перші три
епізоди ("Телемахіада") відповідників
серед органів людського тіла не мали,
то вже епізод четвертий "Каліпсо"
було співвіднесено з ниркою, епізод
п’ятий "Лотофаги" – зі статевими
органами тощо. Певною мірою до
образу
джойсівського
Улісса
–
Леопольда Блума – відсилає й
гіпертрофований
потяг
героя
"моноепосу" В. Ченського до інтимних
аспектів людського життя.
Натомість
конфлікт
героїчного,
тобто громадянського, та підкреслено
дегероїзованого,
приватного,
дискурсів утілено в протиставленні
"Одіссеї" й "Іліади", про що герой
повідомляє на початку:
Поскольку я всегда боялся драться,
да и в целом, всегда был трусом,
честно говоря… то "Илиада", ясное
дело, отпадает. Остаётся вроде бы
"Одиссея". Особенно, если учесть, что
последние десять лет я живу на
съёмных квартирах и постоянно
переезжаю с места на место… Я не
ссорился с Агамемноном. Не убивал
великана Хумбабу в кедровых лесах
Ливана [5].
Оригінальна
форма
споріднює
п’єсу
В. Ченського
з
подібними
текстами інших драматургів, довкола
родо-жанрової
природи
яких
розгорнулися
дискусії.
Утім,
театральні втілення п’єси польського
драматурга К. Рудовського "Cz@at"
(2001), яка з’явилася того ж року, що
й роман Я. Вишневського «Самотність
у мережі» («S@motność w Sieci»), і
навіть подібно до його назви містить
графічний символ на позначення
електронної пошти замість літери "а",
або "креатиффу" В. Пелевіна "Шолом
жаху" (2005) чи "Любові й інформації"
К. Черчілл (2012) засвідчили їхню
сценічність, незважаючи на те що дія
цих
творів
розгортається
у
віртуальному інтернет-лабіринті.
"Улісс"
В. Ченського
також
потрапив
до
короткого
списку
театрального фестивалю "Любимовка2016", а згодом набув сценічного
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втілення
у
виставі
"Віталік"
київського "Дикого театру". Причому
режисер М. Голенко відмовився від
складного
технічного
обрамлення
п’єси на відміну від, скажімо,
Ж. Монтвілайте, яка під час вистави
"Shlem.com" за твором В. Пелевіна
передбачила трансляцію наживо в
мережі, а сцену доповнила екранами,
моніторами
персональних
комп’ютерів
і
спеціальним
програмним
забезпеченням,
за
допомогою якого глядачі впродовж
сценічної дії могли спілкуватися між
собою в чаті та взаємодіяти з
мультимедійним
простором.
Натомість режисер "Дикого театру"
передовсім обіграв тему роздвоєння
Віталіка,
дві
іпостасі
якого
–
брутальне «я» і слабке «я» – на кону
втілили два різні актори.
Про
принципові
відкритість,
незавершеність і стихійну природу
п’єси,
як
і
проєкту
Facebookщоденника В. Ченського, "менеджера
по приёмке, складированию и учёту в
Создание персонального жизненного
эпоса", який, до речі, усе ще триває,
свідчать і дві версії її повної назви.
Спершу п’єса отримала авторське
жанрове визначення "моноепос у
п’ятнадцяти піснях", із яким вона
потрапила і в шорт-ліст фестивалю
"Любимовка-2016", де відбулося її
сценічне читання, і на офіційний
сайт фестивалю, де й сьогодні
розміщено її електронну версію [5].
Однак у № 17 журналу "©оюз
писателей" за 2018 рік її було
надруковано
під
назвою
"Улісс.
Моноепос у шістнадцяти піснях" [6].
Причому мова не про оновлену й
доповнену
версію
чи
складну
авторську гру. Насправді спершу
драматург
помилково
однаково
пронумерував
одразу
дві
пісні
"моноепосу", тому журнальну версію
довелося редагувати.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Інтермедіальний
експеримент
В. Ченського
варто
розглядати не тільки з огляду на
автобіографізм,
референційність

щодо
дійсності,
фікційність/нефікційність, а й у
контексті
родо-жанрових
трансформацій сучасної драматургії,
адже,
за
словами
Є. Васильєва,
жанрова
динаміка
драматургії
останніх
десятиріч
поряд
із
трансформаціями, тобто сучасними
формами традиційних і гібридних
жанрів,
і
модифікаціями,
що
охоплюють видозміни відроджених у
сучасній жанровій динаміці драми
архаїчних
жанрів,
визначається
також новаціями, до яких належать
найсучасніші сюжетотвірні жанрові
форми, що постали лише на межі ХХ
– ХХІ століть [2: 153].
Крім того, новації в сучасній
драматургії
часто
не
обмежені
"вторинними"
жанрами:
драмоюприквелом,
драмою-сиквелом,
драмою-кросовером
та
ін.,
а
виявляють себе у відтворенні в
драматичному тексті кодів інших
видів мистецтва чи медіа як на
змістовому, так і на формальному
рівнях. Безперечно, уміщення до
текстів
драматичних
творів
елементів,
які
репрезентують
різноманітні прийоми, жанри й
формати так званих нових медіа,
апелює до їхніх комунікативних
можливостей, але водночас фіксує
їхню
вичерпність,
віртуалізацію,
підміну
реальності
знаками
реальності. З іншого боку, така
тенденція парадоксально свідчить
про відхід сучасної драматургії від
домінування "сценічного тексту" в
межах
моделі
"постдраматичного
театру",
осмисленої
німецьким
театрознавцем
Г.- Т. Леманом
наприкінці
ХХ
століття
("Postdramatishes Theater", 1999), і
повернення
до
вербального
"драматичного тексту".
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ПСИХОАНАЛІЗ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ
У РОМАНІ С. ПРОЦЮКА ''ІНФЕКЦІЯ''
В. В. Мельнійчук*
Стаття присвячена аналізові міжстатевих стосунків персонажів роману С. Процюка
''Інфекція''. Творчість цього письменника є недостатньо дослідженою: наявні публікації
критиків та рецензентів не вичерпують усього багатства та глибини створеного ним. Це
відкриває шлях до актуальних досліджень у цьому напрямку.
Мета нашого дослідження – інтерпретація міжстатевих стосунків між героями роману
на основі архетипу Аніми. Зважаючи на те, що цей архетип несвідомого досить часто
знаходить свій вияв у творі та яскраво виявляється в любовних лініях роману, було б
неправильно лишити його поза увагою. Запропонований аналіз допоможе нам виділити
комплекси, які притаманні героєві.
Використаний метод психоаналізу відповідає меті нашого дослідження, оскільки він
уможливлює пошук мотивів створення твору через аналіз поведінки персонажів, їхніх
фантазій та снів. Саме з цих елементів можемо простежити, які комплекси має герой, і
висунути гіпотезу про існування їх в автора (творця). Це ключові компоненти, навколо яких
виростають фантазії, що згодом переходять або стають основою художнього твору.
Результатами творчого пошуку є зіставлення дружини головного героя та його матері,
що вказує на подібність і відповідність героїнь. Жінка, яка руйнує зв'язок свекрухи та
невістки, постає в образі фатальної жінки. Аналіз сновидінь і фантазій героя вказує на те,
що герой жив за рахунок жінок. Це підтверджено тлумаченням сновидінь і фантазій у
статті. Розгляд дитячих років розкриває основну причину зради героя, оскільки там
знаходимо два комплекси: Едипів комплекс та комплекс Матері. Під впливом останнього в
героя сформувалося донжуанство.
Зробивши певні висновків, можемо зазначити, що виявлені комплекси героя стають
причиною невротичного сприйняття дійсності та нестійкої психіки, що пояснює його
поведінку.
Ключові слова: архетип, колективне несвідоме, Его, Аніма, Едипів комплес, комплекс
Матері.
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PSYCHOANALYSIS OF INTERSEX RELATIONS
IN THE NOVEL "INFECTION" BY S. PROTSYUK
Melniychuk V. V.
The article deals with the analysis of intersex relations of the characters of S. Protsyuk’s novel
"Infection". The works of this writer are insufficiently researched: the available publications of critics
and reviewers do not reflect all the richness and depth of his creativity. This paves the way for
relevant research in this area.
The aim of our study is to interpret the intersex relations between the characters of the novel on
the basis of the archetype Anima. This archetype of the unconscious often finds its expression in the
author’s works and is clearly manifested in the love lines of the novel, so it would be wrong to ignore
it. This analysis will help us identify the complexes that are inherent in the hero.
The method used corresponds to the purpose of our study. This is a method of psychoanalysis
that allows to find the motives for creating a work through the analysis of the behavior of the
characters, their fantasies and dreams. From these elements we can trace what complexes the hero
has, and hypothesize their existence in the author (creator). These are the key components around
which fantasies grow, which later pass or become the basis of a work of art.
The results of the creative search are a comparison of the protagonist's wife and his mother, which
indicates the similarity and relevance of the heroines. A woman who breaks the bond between
mother-in-law and daughter-in-law appears in the image of a fatal woman. Analysis of the dreams
and fantasies of the hero indicates that the hero lived at the expense of women. This is confirmed by
the interpretation of the following dreams and fantasies in the article. The study of the protagonist's
childhood reveals the main reason for the betrayal of the hero, because there we can find two
complexes: the Oedipus complex and the Mother complex. Under the influence of the latter, the hero
formed donjuanism.
In conclusion, we can say that the identified complexes of the hero are the cause of neurotic
perception of reality and unstable psyche, which explains the behavior of the hero.
Key words: archetype, collective unconscious, Ego, Anima, Oedipus complex, Mother complex.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Прозу
С. Процюка можна розглядати в
декількох основних аспектах – як
психологічну, як екзистенційну, як
соціальну,
як
романтичну,
як
філософську, проте основною її рисою
є психологізм. Це змушує одних
читачів перечитувати романи по
декілька разів, а інших – відкидати ці
художні твори зовсім, указуючи на
''тяжке''
написання
та
складне
сприйняття.
Розв’язання
цього
конфлікту
прихильників
та
недоброзичливців
передбачає
докладне вивчення творчого доробку
митця. Найпершим романом, який
потребує глибшого аналізу, є твір
''Інфекція'', оскільки саме від цього
роману й почався відлік сприйняття
прози
письменника
літературною
критикою. З огляду на те, що
С. Процюк і надалі плідно працює, а

його романи знаходять своїх читачів
(останній із яких ''Пальці поміж
піском''
(2020)),
зацікавлення
вивченням творчості митця зростає.
Попри існування багатьох дослідників
і рецензентів творчості, не знаходимо
психоаналітичних
досліджень.
Вивчення художнього твору через
психоаналіз
передбачає
виокремлення ключових підвалин
творчого
процесу,
поглиблення
значеннєвого наповнення романів.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Особливості
нашого дослідження вказують на
використання
психоаналітичної
літератури та відгуків рецензентів.
Цілком закономірним є залучення
праць
''батька
психоаналізу'',
З. Фройда, зокрема ''Три нариси з
теорії сексуальності'', ''Введення в
психоаналіз'', у яких знаходимо
пояснення неврозів та психічних
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розладів
особистості,
способи
розуміння сновидінь, їх функції,
діяльність
психіки
людини.
Незаперечний вклад у дослідження
мають праці послідовника З. Фройда
К.Г. Юнга.
Серед
них
можемо
зазначити
такі:
''Психологія
переносу'', ''Психологія і релігія'',
''Дослідження феноменології самості'',
''Душа і міф: шість архетипів'',
''Архетип і символ''. Ці матеріали
швейцарського вченого послугували
прикладним
інструментом
для
тлумачення поведінки персонажів,
їхніх мотивів та несвідомих прагнень,
сновидінь, фантазій, марень.
Відгуки
літературних
критиків
підсилюють висловлені гіпотези про
героїв художнього світу С. Процюка.
У науковій розвідці використано такі
праці
рецензентів:
Л. Скорини
''Замовляння
зачаклованого
лабіринту'', О. Солов’я ''Людина, що
біжить
над
прірвою'',
''Апологія
життя,
апологія
страждання'',
Б. Пастуха
''Алегорія
порожньої
краси'', Л. Костецької та Т. Міщенка
''Комплекси в структурі психіки
персонажів
роману
С. Процюка
''Тотем'', у яких знаходимо спробу
дослідників з’ясувати дії персонажів у
зв’язку з їхніми комплексами.
Невід’ємними
у
нашому
дослідженні є також джерела, які
пояснюють
застосування
методу
психоаналізу в літературознавстві:
''Психоаналіз і літературознавство''
Н. Зборовської,
''Психоаналітичні
дослідження
в
сучасному
літературознавстві''
С. Натяжко,
''Теорія
літературних
досліджень''
З. Мітосек. Залучення цих джерел
допомогло
з’ясувати
міжстатеві
стосунки
героїв
та
віднайти
комплекси головного героя.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким
присвячено
статтю.
Вивчення
романів
С. Процюка
під
кутом
психоаналізу – це малодосліджене
явище
в
сучасній
українській
літературі. Однак особливої уваги
заслуговує стаття Л. Костецької та

Т. Мищенка ''Комплекси в структурі
психіки
персонажів
роману
С. Процюка
''Тотем'',
у
якій
простежуємо інтерпретацію роману в
психоаналітичній
площині.
Дослідники аналізують особливості
психотипу персонажів та з’ясовують
декілька
основних
психічних
комплексів: комплекс любові до
батька,
комплекс
невдоволеної
любові,
комплекс
самотності,
комплекс неповноцінності [4: 84-85].
Літературознавці роблять висновок,
що головні герої ''Тотему'' – чоловіки,
якщо не надламані психічно чи
нервово, то вже точно ''надщерблені''.
Жінки тим часом – персонажі
маловиразні,
але
здебільшого
мазохістичні. Людей із нормальною
психічною
організацією
тут
практично не спостерігаємо'' [4: 85].
Л.
Костецька
та
Т.
Мищенко
послуговуються
методом
психоаналізу, але не оперують такими
поняттями:
архетип,
колективне
несвідоме, Аніма, Его, підсвідоме,
сублімація.
Необхідно
також
зазначити, що дослідники аналізують
роман ''Тотем'', а не твір ''Інфекція''.
Можемо зробити висновок, що
ніхто
ще
не
звертався
до
психоаналітичного
тлумачення
міжстатевих стосунків. Пояснення
поведінки персонажа з жінками за
допомогою
несвідомого
архетипу
''Аніми'' поглибить розуміння твору та
пояснить, які комплекси наявні в
персонажа (а відповідно, і в автора).
Формулювання мети та завдань
статті.
Мета
дослідження
–
інтерпретація міжстатевих стосунків
між героями роману на основі
архетипу
(Аніма),
який
існує
незалежно від волі індивіда та
внутрішньо спонукає його до дії.
Такий аналіз допоможе нам виділити
комплекси, які притаманні героєві
(творцю
роману).
Це
ключові
компоненти,
навколо
яких
виростають фантазії, що згодом
переходять або стають основою
художнього твору.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
певним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Розгляд
першого психологічного роману з
тетралогії ''Інфекція'' є доречним,
оскільки наявна яскраво відображена
любовна лінія та всі психологічні
зміни, до яких вона призводить
персонажів.
Постать
Сави
Чорнокрила обрана не випадково,
''цей персонаж найчутливіший у
сприйнятті власне екзистенційних
проблем,
зокрема
тотальної
самотності людини в абсурдному
світі''
[8].
Герой
опиняється
в
екзистенційному колапсі, оскільки
руйнуються його погляди на державу,
економіку, щасливе життя, і саме в
цей час набуває розвитку любовна
лінія: він одружується й заводить
коханку.
Жіночі образи Мар’яни та Іванки,
коханки
та
законної
дружини,
змінюють життя героя. З Іванкою
після одруження Чорнокрил став
''білкою в колесі'' [7: 45] Відповідно
змінилося і його світорозуміння: ''Він
почав мислити глиною і носилками''
[7: 58]. Змінюються і його завищені
думки про самого себе: ''Кілька разів
оббив молотком пальці, наприкінці
запоров свій будівельний проект,
прислів’я про шевця, женця, і на дуду
греця не для нього'' [7: 66], ''він не є
вправним
майстром-чорноробом,
руки ростуть не з того місця'' [7: 66].
Змінюється Савине ставлення до
грошей: ''ці трикляті банкноти, на
поверхні яких повсюдно мали б
проступати видива крові і смерті,
злочинів і святотавств, бо ці банкноти
суть
антилюбов''
[7: 64],
''Як
повертати
борги?
Всі
нікчемні
підробітки й обіцянки вичерпано'' [7:
66]. Не можна лишити поза увагою й
того, що Чорнокрил після одруження
стає духовно спустошеним: ''Сава
приходив додому викрученим, як
дірява ганчірка, почуваючи приступи
огиди і люті до себе – спеціаліста із
розчинів і кельми…'' [7: 58]. Героя
втомлює щоденність, постійне сіре

існування: ''Іноді думав, що для його
душі протипоказана огидна ніякість
та нецікавість рутини, від впливу якої
не можна провести вакцинацію'' [7:
65].
Зрада Сави постає в цікавому
руслі: у романі вона представлена як
сповідь
перед
другом
Кирилом
Орленком. Герой розповідає про іншу
жінку, яка увійшла в його життя:
''…волосся чорне, коротке, така собі,
знаєш, феміністична зачіска, очі
темні й великі; не одна таємниця,
напевне, схована за тими очима'' [7:
97–98]. Такою постає жінка, яка
кардинально змінює життя чоловіка.
Її
образ
нагадує
один
із
найулюбленіших
модерністських
типів – тип фатальної жінки.
З феноменом ''фатальної жінки''
(франц. ''la femme fatale'') найчастіше
асоціюється
жіночий
образ,
основними особливостями якого є
вміння
маніпулювати
оточенням,
здебільшого
чоловіками,
за
допомогою флірту. Фаталізм (франц.
fatalism, лат. fatalis – наперед
визначений
долею)
–
віра
в
невідворотність, фатум. Основними
атрибутами фатальної жінки є її
зовнішня
привабливість,
неординарність,
енергія
магнетичного, часто немотивованого
впливу на чоловіка, маскування свого
справжнього внутрішнього світу й
характеру,
авантюрна
поведінка,
емоційна
екстатичність,
почуття
впевненості
й
самодостатності,
стихійна
жіночність,
харизма,
обізнаність із чоловічою психологією.
Здебільшого
інтенційність
образу
такої
жінки
пов’язується
з
деструктивним впливом на чоловіків,
які
в
подальшому
зазнають
драматичного
розчарування,
пов’язаного
з
руйнуванням
і
розвінчуванням
їхнього
жіночого
ідеалу.
Фатальна
жінка
здатна
змінювати життя і долю чоловіка
взагалі, в результаті чого доля цих
жінок
стає
фатальною
[6:
1].
Звичайно, що в аналізованому романі
такою є Мар’яна.
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Цікаво
розтлумачити
історію
подружньої зради крізь систему
понять юнгіанського психоаналізу,
зокрема через поняття психологічної
проєкції архетипного образу Аніми.
Психоаналіз здатен урівноважувати
всі компоненти психіки людини [1:
198]. Аніма – це архетип жінки в
чоловікові, однією з функцій якого є
функція проєктування. Чоловіки під
впливом цієї несвідомої сили здатні
до зовсім іншого погляду на особу
протилежної статті. Вони проєктують
на неї риси своєї ''жінки'', яка живе
всередині них [12]. Архетип Аніми в
чоловіка
передбачає
несвідоме
накладання рис матері чоловіка на
його обраницю.
У романі простежується близькість
між образами матері Чорнокрила та
його дружини Іванки. Це читається в
способі
життя
героїнь:
''…мати
працювала в колгоспі, жили бідно, із
деяких
Савиних
глухих
натяків
дівчина зрозуміла, що за межею
бідності'' [7: 34]. Не краще життя було
до Сави й у його дружини, яка
''зрозуміла, що таке напівголод. Вона
з мамою забула про смак м’яса, наче
котрийсь всевладний вуйко зверху
займався упровадженням повсюдного
насильницького вегетаріанства'' [7:
30]. Обидві родини жили вбого. Такий
схожий спосіб існування призводить
до
формування
близького
типу
світоглядних установок та психологій
[13].
Іванка та її свекруха мають подібні
риси характеру: ''Дівчина зачудована,
де
й
поділася
її
тетчерівська
строгість…'' [7: 31]. Таку суворість і
жорсткість до себе дружини Сави
простежуємо й у науці: ''Іванка гризла
книжки, як щур будь-які залишки їжі,
хаотично і вперто. Вона знала, що
ніхто не допоможе…'' [7: 30]. Ці риси
невістки
відповідають
рисам
характеру свекрухи, як описує її
автор: ''Савина мати стримана,
жорстка, життя загартувало'' [7: 38].
Такі риси уподібнюють героїнь.
Схожість помітна й у поглядах на
життя. У романі зазначено, що як

невістка,
так
і
свекруха
є
релігійними. Мати, благословляючи
Саву на сімейне життя, говорить: ''Що
ж, де згода в сімействі, і далі, як
мовиться, за текстом…'' [7: 38]. Іванка
ж
досить
часто
ходить
на
богослужіння: ''Піду в неділю на
вечірню в нашу єдину тут грекокатолицьку церкву і буду просити
Господа перед святими образами і
святим вівтарем, щоби дав сили'' [7:
124]. Релігія є фундаментом для
розвитку певного морального бачення
світу.
Спільним фактором, який зближує
героїнь,
є
замкненість
перед
навколишнім
світом,
уникання
соціальних
зв’язків.
Яскравим
прикладом цього є сцена обговорення
весілля: ''Савині мати й сестра, мовби
російські старообрядці, що насильно
потрапили
між
людей…
хочуть
сказати щось, але чи не наважуються,
чи невдоволені чим'' [7: 34]. Ці
персонажі зберігають відстань між
суспільством і є чужими для нього.
Схоже почувається й Іванка: ''Яка я
самітня… нікому пожалітися, просто
й по-жіночому вивіритися. Навколо
чужі люди – із чужими інтересами,
чужими обличчями, чужою мовою'' [7:
123]. У Савиної дружини наявна та
сама замкнутість у спілкуванні з
людьми, що й у жіночої частини сім’ї
Чорнокрилів.
Зауважені
риси
пояснюють
несвідомий потяг Сави до Іванки, а
точніше його ''внутрішню жінку'',
проєкції якої він накладає на свою
обраницю. Відтепер герой замінює
нею свою матір. Між сином і матір’ю
завжди існує якийсь містичний
зв’язок, подолати який допомагає
тільки сильний несвідомий архетип
Аніми [12]. Схема-першообраз є
апріорною щодо людської несвідомої
частини психіки, руйнує цей зв’язок
тільки тоді, коли син усвідомлює, що
його внутрішній світ містить не
тільки образ матері, але й образ
коханої людини, доньки, сестри.
Внутрішній
процес
переходу
відкривається перед читачем через
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сновидіння
героя,
фантазування,
марення.
Першою
фантазією
є
''рецепти достойного життя сім’ї'', з
яких дізнаємося, що сім’я, на думку
героя, має жити так, щоб ''їздити
світом, щоб, скажімо, 15 листопада
бути на прем’єрі супермодної опери у
Відні, а 20 листопада вже потрапити,
яко гості, на з’їзд найправішої
французької партії. Космополітичний
Париж, а в ошатлій залі звучать
сентенції про Францію для французів,
тягар
білої
людини,
велич
аристократичної крові…'' [7: 37].
Цілком логічним постає питання:
звідки в героя можуть бути такі візії,
оскільки сам виріс у родині з
невеликими прибутками. Можливим
варіантом такого пояснення є те, що
герой раніше там бував, що це звичне
життя для нього. Зовнішня врода
Сави навіює асоціації зі східним
типом чоловічої краси: ''вузька чорна
борода… його східні чари брюнета''
[7:
32],
''кремезний
тридцятитрьохрічний красень'' [7: 21].
Показано його ставлення до праці:
''господар спокійно констатує, що
розриває
із
Савою
віртуальний
контракт, бо йому давно це набридло
і треба робітників, а не філософів'' [7:
61]. У Чорнокрила немає необхідного
рівня підготовки до тяжкої фізичної
праці. На те, що персонаж важко не
працював до одруження, указує й
таке зауваження: ''Сава приходив
додому
викрученим,
як
дірява
ганчірка, почуваючи приступи огиди
і люті до себе – спеціаліста із розчинів
та кельми'' [7: 58]. З тексту роману ми
дізнаємося, що Сава був в одній із
політичних партій до одруження, але
чи
могла
та
партія
належно
забезпечувати
Чорнокрила
фінансово –
нічого
не
вказано.
Можливий варіант, що Сава жив за
рахунок жінок, але крок до зради був
неусвідомлений, що знаходимо в
тексті: ''Я не вірив, що це станеться,
до останньої хвилини, дочка так ясно
виринула переді мною, ох, ця вічна
ідіотська розчахнутість, ця неповнота
життя'' [7: 102]. Образи в людській

уяві постають тоді, коли свідомість
ослаблена й розум не керує діями [11].
Поява образу доньки є проблиском
цієї свідомості. Савине Супер-Его, як
неусвідомлене
почуття
провини,
намагається зупинити його.
Основною властивістю несвідомого
є те, що воно наявне у фантазіях,
снах як щось позбавлене межі та
матеріальної
природи
[13].
Вираженням
цього
є
Мар’яна,
оскільки теж постає у свідомості Сави
як явище, яке не має меж: ''Мана
якась охопила мене, чари і пристріт''
[7: 92]. Її образ не має матеріальних
меж, та її вплив всюдисущий. Ця
думка
підсилюється
й
висловлюванням героя в процесі
самоаналізу: ''Звалився цей смерч на
мою голову і замакітрив її до решти,
ніби я на цвіту прибитий, тільки очі й
тіло її сняться…'' [7: 102]. Отже,
відбувається
згаданий
вище
психічний процес ''вторгнення'', на
що вказують і сни персонажа, у яких
з’являється
образ
Мар’яни.
Сновидіння
–
відображення
реальності, пережитої нами в час її
виникнення чи раніше. Нова пасія
героя є несвідомою силою, яка змінює
баланс у психіці чоловіка, що
простежується
в
стосунках
між
героєм та його дружиною: ''І не так
глянула, і не так зварила, і не так
рукою махнула, і не так їм, і не за
його уявленнями сплю, і живу
чудернацько,
ні
з
ким
не
спілкуючись… Все його дратує й
мордує, став пити'' [7: 124–125]. Після
порушення
цього
балансу
Его
Чорнокрила поводить себе ще більш
захищено
та
самовпевнено,
створюючи замкнене коло, що лише
посилює
його
почуття
неповноцінності. Людські стосунки
доходять до краху, оскільки й манія
величі, і комплекс неповноцінності
стає на шляху порозуміння.
Про психічний стан Сави свідчить
його сон, який приходить до нього
майже
наприкінці
зустрічей
із
Мар’яною:
''Снилося
нещодавно,
мовби я голий, весь у синяках, стою,
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прив’язаний до масивної залізяки. І
тут з одного боку Іванка, з іншого –
Мар’яна, веселі такі дві й п’яні,
регочуться, аж мороз мені йде поза
шкірою. Обидві в якихось лахміттях,
Іванка,
правда,
у
білих
та
покривавлених, а Мар’яна – у чорних,
переїджених
іржею.
Танцюють
навколо мене, хапають за руки, ноги і
ніс. Граються моїми геніталями,
Мар’яна раптом виймає із-за пазухи
кишеньковий ножик, сміється так
тріскоче і пропонує Іванці потримати
моє природження в горизонтальному
стані – легше, мовляв, буде відітнути.
Але Іванка відпихає її, скидає
лахміття, виймаючи із свого лона…
троянду і подаючи мені. Мар’яна
раптом навісніє, накидається на
перелякану квітку й ріже її на
кавалки, топче ногами, і стікає її
обличчям
рвучкими
патьоками
паруюча
слина…''
[7: 146].
Це
сновидіння – вказівка на тяжкий
стан психіки головного героя.
Спробуємо
розтлумачити
психологічну природу цього сну й
знайти відповідь на питання: над чим
сконцентрована свідомість
Сави?
Простежимо це за думками героя: ''У
Мар’яни прекрасна сім’я, до біди
багато не треба, це ж свої люди, хіба
я Каїн…'' [7: 100], ''моя нехай,
фантомна, сімейна ідилія розвіється,
як матеріальний предмет в руках
ілюзіоніста'' [7: 100]. Сава Чорнокрил
стоїть перед вибором – зраджувати чи
ні. Після того, як відбулася зрада, він
картає себе, розуміючи, що це гріх.
Відступ
від
моральних
правил
впливає на особистість шкідливо,
породжуючи
нервово-психологічні
хвороби. Герой хоч і перебуває в стані
''солодкого
божевілля'',
проте
усвідомлює
неправильність
своїх
вчинків і опиняється на роздоріжжі –
дружина й донька чи Мар’яна. Пошук
правильного вирішення проблеми
переноситься
на
рівень
індивідуального
несвідомого,
яке
знаходить своє вираження в сні.
Символіка цього сну теж багата на
образи. Перед нами постають дві

жінки: одна в чорному вбранні, а
інша – у білому. Вони персоніфікують
позитивний
і
тіньовий
аспекти
несвідомого
архетипу
Аніми,
є
уособленням
грішної
та
чесної
частини життя Сави. Це подвоєне
втілення вказує також на те, що герой
перебуває в стані вибору. Іванка
символічно з’являється в білому
вбранні як символ спасіння. Білий
колір багатий своєю чистотою, бо
несе в собі всю гаму веселкових
кольорів, на які розпадається, коли
зустрічається з чистими краплями
небесної води. Тож у його небесносвітлій чистоті – гармонія всіх
кольорів, як в Богові – гармонія цілого
світу [3]. Біле лахміття демонструє
чистоту
почуттів
дружини
до
чоловіка, гармонію їхнього спільного
життя. Ознака покривавленості цього
вбрання вказує на страждання [3],
які доводиться пережити Іванці,
перебуваючи з героєм. Антиподом
Іванки постає Мар’яна ''у чорних,
переїджених
іржею''
лахміттях.
Чорний – символ темряви, зла і
смерті. Загалом усіх злих сил,
процесів гниття й затемнення. У
романі героїня постає руйнівницею
гармонії сімейного вогнища. Вона є
уособленням грішності Сави, що
пояснює появу її в сні в чорному
вбранні.
К. Г. Юнг указує, що білий колір є
вираженням свідомості, а темні,
чорні, неясні кольори виступають
трансформацією несвідомого [10].
Героїні є ніби двома частинами Аніми
героя: якщо ставлення до Іванки
більш усвідомлене, то Мар’яна як
затемнення, тяжіння до несвідомого.
Постать голого героя уві сні – це
відображення його Его, яке так, як і
герой, мало захищене, усе в синцях
унаслідок напливів несвідомого та
його неконтрольованих вторгнень.
Актуалізація
уві сні
подібних
ритуалів указує на те, що цей сон
зачіпає
набагато
глибші
шари
колективного несвідомого: прив’язку
до
цієї
залізяки
можна
потрактовувати як ставлення Его до
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несвідомої частини психіки, жертвою
якої може стати головний герой.
Поява Аніми у двох іпостасях перед
беззахисним Его Чорнокрила ще
більше лякає його. Згаданий вище
ритуал – вирішення його свідомої
проблеми, що буде далі з ним. Те, що
планує зробити Мар’яна уві сні,
зруйнує Саву як чоловіка. Він
утратить свою чоловічу частину Его, і
наслідки цього будуть фатальними.
Його життя зламається й закінчиться
невідомо в який спосіб. Дії Іванки
рятують його: квітка, яку подає йому
уві сні дружина, є символом віри в
краще сімейне життя. В українській
міфології квітка троянди – це символ
кохання,
духовної
досконалості,
гармонії, мудрості та духовного
відродження. Як наслідок – Аніма в
білій іпостасі підкоряється розуму,
пропонуючи
свідомості
героя
гармонійне кохання, мудрість, а інша
– чорна іпостась – не може з цим
змиритись, і тому ріже цей символ на
шматки, бо це завдає їй удару: ''стікає
її обличчям рвучкими патьоками
паруюча слина'' [7: 146]. Сон указує
на те, що розум переможе.
Не варто лишати поза увагою сон
героя перед народженням доньки, у
якому до нього приходить його мати
''і
кладе
на
гарячу,
запалену
чорнокрилівську голову материнську
руку і просить його, щоби був добрим
чоловіком і батьком, щоби не
завдавав
власною
байдужістю,
болістю чи злістю незагойних виразок
крихітній дитячій душі'' [7: 62]. Появу
цього
сну
можна
пояснити,
повертаючись знову до поняття
Аніми. Розум Сави працює над
можливими
варіантами
розвитку
подій: ''І боряться у Савиній душі два
янголи – чорний та білий'' [7: 62].
Стан
сильного
нервового
навантаження
свідомості
людини
пошуком
певного
рішення
призводить до витіснення проблеми
на
несвідомий
рівень
–
індивідуального
колективного
несвідомого, що виражається в снах і
фантазіях
[11].
Цим
легко

пояснюється те, що Сава має ''гарячу,
запалену чорнокрилівську голову'' [7:
52]. Його сон оприявнює близький до
архетипу Аніми архетип Матері, який
для сина репрезентує опікунство,
турботу, підтримку [14]. Цей образ
приходить в уяву в такий момент,
коли індивід не знає, який спосіб буде
кращим для вирішення проблеми.
Поява архетипу в символічній формі
може бути досить різноманітною. Це
може бути й мати, й інші особи
жіночої статі, які є уособленням
плодючості, перспективності, життя,
любові, розуму [14]. Зв’язок архетипу
Матері з архетипом Аніми є доволі
сильним. К. Г. Юнг зазначає: ''У
чоловіка архетип Матері ніколи не
буває ''чистим'', він завжди змішаний
з архетипом Аніми'' [11]. Образ матері
Сави подано у творі як джерело
мудрості, яке намагається заспокоїти
подразнену внутрішню жінку сина,
доцільно правильно облаштувавши
його подальше життя. Цей сон
доводить і попередньо зазначене
твердження про те, як риси Іванки
збігаються з рисами матері Сави.
Архетип
Матері
вказує
Анімі
зменшити свій вплив на Его героя,
''щоби не завдавав… незагойних
виразок крихітній дитячій душі'' [7:
62], а також на те, що відповідник
''внутрішньої
жінки''
сина
вже
знайдений. Як результат – син має
заспокоїтись
і
бути
хорошим
сім’янином.
Наслідком притлумлення прагнень
є поява фантазій, котрі є певними
замінниками, різновидами картин,
зосереджених на темі здійснення [5:
164]. Це такі фантазії: ''бачить він
себе через десять років заможним і
мудрим главою королівської родини,
що мусить доповнитися майбутнім
Савичем'' [7: 66]. Його Его у фантазії
є розширеним: героєві здається, що
він головний у цьому світі. Проте ще
однією не менш вагомою причиною
виникнення такого видива є те, що в
Сави народилася донька. Его героя
відчуває
себе
стиснутим,
що
призводить до виникнення образів та
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марень [10]. Несвідома частина
компенсує
цю
стиснутість
роздуванням Его – у фантазії воно
представлено ''главою королівської
родини''.
Цілком умотивованим є розгляд
дитячих років головного героя. Зі слів
головного
героя
про
батьків:
''Миколою кликали його батька,
котрий покинув матір із маленькими
дітьми й переїхав на Кіровоградщину,
звідки була родом його, значно
молодша від матері, пасія'' [7: 67].
Вік, у якому Сава лишився без
батька, знаходимо в тексті: ''Сава –
напівсирота, його батько покинув
сім’ю, коли хлопцеві було два роки''
[7:
37].
У
психіці
Чорнокрила
виробився комплекс матері внаслідок
того, що комплекс Едіпа не був
розв’язаний. Це пояснюється тим, що
перші проєкції об’єкта любові в
чоловіків здійснюються саме на
матір. Через деякий час у психіці
хлопчика настає момент, коли він
несвідомо
намагається
замінити
батька й стати на його місце. У Сави
проєкції фіксуються на матері, і цей
комплекс лишається не розв’язаним:
син росте, усе більше усвідомлюючи
жіночність своєї матері, і несвідомо,
інстинктивно піддається цьому. У
такому
разі
співвідношення
ідентифікації
чи
спротиву
та
розрізнення
постійно
супроводжуються
еротичним
притяганням чи відштовхуванням,
що значно ускладнює ситуацію [11].
Саме нерозв’язаний Едипів комплекс
є причиною подальших неврозів,
психозів, нестійкої психіки [9: 190].
Вираження цього знаходимо в героя:
''…геть рефлексії, Саво, не кокетуй із
психічними процесами, таке може
зійти з рук західній золотій молоді,
алкоголікові
в
передбілочковому
стані, на крайняк – письменникові''
[7: 62]. У героя не було проєкцій на
батька,
що
не
сформувало
кастраційного
комплексу
й
не
призвело до ідентифікації з головою
родини. Урешті-решт, він не засвоїв
цінностей і моралі сімейного життя [9:

95]. Доказом цього є його ставлення
до родини.
Цей
висновок
підсилює
всі
наведені вище причини вчинків та
поведінки
Сави.
Його
зрада
пояснюється цим комплексом, ним
викликані більшість його суджень та
фантазій. Його невротичні стани
беруть свій початок саме тут,
оскільки, як було з’ясовано, герой до
кінця не розв’язав Едипів комплекс.
Комплексом матері можна пояснити і
наявність Аніми уві сні в темній і
світлій іпостасях, його сон перед
народженням
доньки,
фатальний
вплив на нього Мар’яни, утрату
внутрішньої гармонії, сімейної ідилії,
невротичні переживання, надламане
життя.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
У
статті
проаналізовано
вплив
жіночого
персонажа на чоловічий, зміни, яких
він зазнав після одруження та під час
стосунків із Мар’яною. Пояснено
питання про внутрішню психологічну
причину пошуку коханки Савою, яке
вирішується
внаслідок
розгляду
несвідомої частини психіки героя.
Аналіз несвідомого архетипу Аніми
та близькість знайденого до нього в
образі Іванки мотивує сон Сави перед
народженням доньки. Поява матері в
цьому сні теж слугує вказівкою на те,
що відповідник внутрішньої жінки
вже знайдений. Дослідження фантазії
Сави про різних жінок показало, що
персонаж до одруження жив із
різними жінками та за їхній рахунок
(донжуанство).
Після
частих
''вторгнень'' Аніма героя звільняється,
що призводить до подружньої зради з
Мар’яною, незбагненний вплив якої
можна тлумачити як вторгнення
несвідомого.
Заглибившись у дитинство героя,
знаходимо там життя без батьківської
опіки. Це означає, що Едипів
комплекс не був розв’язаний і в героя
сформувався
комплекс
Матері,
психотип донжуана. Такий стан
психічного життя призводить до
неврозів та є чи не основною
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причиною
нестабільності
Его.
Комплекс Матері змушує шукати
матір у кожній жінці, що провокує
героя до зрад. Психоаналітична
інтерпретація поведінки героя й
знайдені
в
його
несвідомому
комплекси Едипа та комплекс Матері
дають змогу висунути гіпотезу про
існування цих комплексів у творця
роману. Ця гіпотеза ще потребує
доведення і є перспективою для
дослідження.
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ЕКОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРУ О. ТОКАРЧУК
"ВЕДИ СВІЙ ПЛУГ ПОНАД КІСТКАМИ МЕРТВИХ"
А. Я. Полторацька*
Сучасна гуманістична думка все частіше звертається до висвітлення питань не-людей.
Турбота про навколишній світ та занепокоєння проявами жорстокості людей до тварин
становлять основу екокритичних студій.
"Веди свій плуг понад кістками мертвих" – екологічний роман, у якому Ольга Токарчук
порушує низку актуальних питань про стан навколишнього середовища та згубну дію
людини на природу.
Мета статті – осмислення екоцентричної парадигми твору О. Токарчук "Веди свій плуг
понад кістками мертвих".
З огляду на мету дослідження використано такі методи та їх елементи: екоцентричний
(дав змогу осмислити взаємодію людини й природи з природоцентричного погляду),
порівняльний аналіз критичних праць для окреслення основних тенденцій специфіки
творчості О. Токарчук в українському та зарубіжному літературознавстві; герменевтичний
аналіз художнього тексту, необхідний для осмислення змістової єдності художнього твору та
його розуміння. Крім того, застосовано елементи рецептивного й описового методів.
У романі «Веди свій плуг понад кістками мертвих» критикується традиційне споживацьке
світорозуміння та бездумні вбивства тварин людьми. Такий ракурс сюжету дає змогу
трансформувати звичайний погляд на людино-тваринну взаємодію. Авторка відходить від
людського превалювання над світом та його антропоцентричного розуміння. Основні риси
екоцентричної філософії у творі такі: надання природі «голосу»; заперечення порушення
людьми симбіотичної єдності з природою та небажання людей «розуміти» природний світ;
прагнення відновити зв’язок із природою, яка вже не «священна» для людей; опротестовування
статусу вищості людини; розуміння свого виду як складової частини життя на Землі.
Аналіз матеріалу уможливлює перспективи вивчення означеної проблеми в окресленні
нового світогляду людини, який дасть змогу тварині мати захист і не бути підпорядкованою
людині.
Ключові слова:
екоцентризм.

екокритичні

студії,

тварини,
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ECO-CENTRIC PARADIGM OF O. TOKARCHUK’S WORK
"DRIVE YOUR PLOW OVER THE BONES OF THE DEAD"
Poltoratska А. Ya.
Modern humanistic thought is increasingly turning to highlighting issues of non-humans. Concerns
about the world around us and a human’s cruelty to animals form the basis of ecocritical studies.
"Drive your plough over the bones of the dead" is an ecological novel in which Olga Tokarchuk
raises a number of urgent issues about the environmental situation and the devastating impact of a
human being on nature.
The purpose of the article is to understand the eco-centric paradigm of O. Tokarchuk’s work "Drive
your plough over the bones of the dead".
The review of the purpose of the study reveals the following methods and elements: eco-centric (
which gave an opportunity to comprehend the interaction of a person and nature from the naturecentered point of view), comparative analysis of critical works to outline the main specific trends of
O.Tokarchuk’s work in Ukrainian and foreign literature; hermeneutic analysis of the artistic text,
necessary for understanding the significant unity of the art work and its understanding. In addition,
elements of interpretive and descriptive methods have been applied.
The novel "Drive your plough over the bones of the dead" criticizes the traditional consumer world
understanding and thoughtless killing of animals by humans. Such aspect makes it possible to
transform the usual view of human-animal interaction. The author departs from the human
dominance over the world and its anthropocentric understanding. The main features of eco-centric
philosophy in the work are as follows: providing nature with its «voice»; denial of human violation of
symbiotic unity with nature and people's unwillingness to «understand» the natural world; the desire
to reconnect with nature, which is no longer «sacred» to people; protesting the status of a person’s
highness; understanding of its species as an integral part of life on Earth.
Prospects for further study of the raised issue are clear in the outline of a new worldview of a
human, which will allow animals to have protection and not to be subordinate to a human being.
Key words: eco-critical studios, animals, people, nature, Olga Tokarchuk, ecocentrism.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Сучасна
гуманітаристика
все
частіше
звертається до висвітлення питань
не-людей. Яцек Лехман зауважує: "У
результаті
розвитку
біологічних
досліджень
(етології,
соціобіології,
генетики)
розуміння
світу
трансформує історично сформований
традиційний образ тварини. Нині нелюди не виглядають бездумними
істотами, а показані як істоти, які
мають інтелект та власну систему
цінностей" [16: 99]. Турбота про
навколишній світ та занепокоєння
проявами жорстокості людей до
тварин
спричинили
появу
екокритичних
студій,
які
підтверджуюить
актуальність
порушеної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано

розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Екокритика –
"галузь літературної критики, що
вивчає міждисциплінарний аспект
взаємозв’язків художньої літератури і
довкілля, зокрема й для аналізу та
осмислення
шляхів
виправлення
сучасної екологічної ситуації" [10: 52].
Багато зарубіжних учених звертає
увагу на проблему природи та
людини, зокрема Дж. Ашфорд [14],
П. Лінгольт [17], П.Мерфі [19] та інші.
Українські вчені Л. Горболіс [2],
О. Довбуш
[3],
С. Маценка
[5],
О. Палій [7], Л. Статкевич [8] теж
досліджують проблеми в зазначеній
царині. Л. Горболіс зауважує, що
екокритика "відкриває нові грані
прочитання
твору"
і
вбачає
доцільність застосування екокритики
до
аналізу
текстів
українських
письменників
[2:
9].
О. Довбуш
наполягає, що в екокритичних студія
покладено "основу нового гуманізму,
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де найвищою цінністю є спілкування
людини з природою" [3]. С. Маценка
розглядає "літературу і природничі
науки як складові взаємопов’язаної
цілості" [5]. І. Сухенко відзначає, що
"екокритика
є
реакцією
на
необхідність
розуміння
відносин
людини
та
довкілля
в
епоху
екологічної
кризи"
[9:
263].
Л. Статкевич виокремлює константи
екокритики, одна з яких – "намагання
подолати розпадину між світом
людини та рештою світу" [8: 102].
О. Палій указує, що "відокремлення
людини від природи призвело до
ситуації,
коли
існування
всієї
біосфери, усіх живих істот на планеті
знаходиться в небезпеці" [76 361]. Як
бачимо,
учені
трактують
появу
екокритичних
досліджень
як
результат антропологічної кризи та
розриву зв’язку людини й природного
світу.
У сучасному літературознавстві
дослідники все частіше звертаються
до творів, у яких автори акцентують
увагу
на
новому
розумінні
взаємозв’язку людини з твариною, що
сприяє
переоцінці
екопроблем
сьогодення. Сюди можна віднести
творчість англійського письменника
Джеймса Боуена та серію його книг
про кота Боба ("Вуличний кіт на ім’я
Боб", "Подарунок від кота Боба. Як
вуличний
кіт
допоміг
людині
полюбити Різдво", "Світ очима кота
Боба. Нові пригоди Джеймса та його
мудрого
вуличного
кота"),
і
французького письменника Бернара
Вербера з трилогією про кішку Бастет
("Завтра будуть коти", "Її величність
кішка",
"Планета
котів"),
і
південноафриканського
Джона
Максвелла Кутзее (роман "Безчестя").
Крім
того,
увага
представників
екокритики
звернена
на
"перечитання"
відомих
творів у
контексті екоцентричного розуміння
світу. О. Палій у праці "Екологічний
постмодернізм у чеській прозі (роман
Мілоша Урбана "Водяник")" зазначає:
"М. Урбан у всіх творах закликає
читача повернутися до минулого,

адже
лише
так
людина
може
відновити втрачену духовність" [7:
362].
І. Яковенко
у
праці
"Екокритичне прочитання поезій та
есеїстки
Еліс Уокер"
досліджує
чоловічу і жіночу рецепцію світу
«природи та ставлення до екосистеми»
[13: 57]. М. Ткачук у розвідці "Людина
і природа в українській літературі
крізь призму екокритики" окреслює
основні
аспекти
української
літератури:
"життєлюбство"
(М. Хвильовий, О. Довженко) [10: 53],
"космізм"
(П. Тичина)
[10:
53],
"морально-естетичні, що зобов’язують
митця
правдиво
аналізувати
уявлення соціуму та його ставлення
до різних феноменів довкілля" [10:
53],
"практично-ціннісні,
що
співвідносяться
з
багатовіковим
досвідом <…> поведінки людини в
природі" [10: 53]. Л. Горболіс у статті
"Екокритичні
виміри
української
літератури: доцільність і прийнятність
застосування (на прикладі "Лісової
пісні" Лесі Українки)" указує, що
інтерпретація
"Лісової
пісні"
"в
екокритичних засягах відкриває нові
грані твору. <…> У єдності з іншими
підходами екокритика акцентує на
нагальних
проблемах
людства,
застерігає від кризових явищ" [2: 9–
10].
У центрі уваги нашого дослідження
– один із найвідоміших творів
польської
письменниці
Ольги
Токарчук "Веди свій плуг понад
кістками мертвих" (2009), домінанта
ознака
якого
–
екоцентричне
розуміння
світу.
Одностайно
визначити
жанр
твору
поки
неможливо, адже це й екологічний
детектив,
й
екотрилер,
й
антропологічний роман [6: 140], й
екологічний роман, й астрологічний
роман. М. Шульгун визначає жанрові
експерименти
О. Токарчук
як
"травелог і роман-подорож" [12: 84].
К. Годун розглядає цей твір як
"екзистенційне вибачення" [15: 143]
людини перед тваринами.
Відомі й інші аспекти вивчення
твору "Веди свій плуг понад кістками
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мертвих".
Наприклад,
О. Брега
досліджує
хронотоп
дороги
у
творчості О. Токарчук, зокрема й на
прикладі роману "Веди свій плуг
понад
кістками
мертвих"
[1].
Л. Танішевська в праці "Tłumaczenie
tłumaczenia (czyli William Blake w
powieś ci Olgi Tokarczuk)" простежує
зв’язок між романом О. Токарчук
"Веди свій плуг понад кістками
мертвих" і поезією Вільяма Блейка.
На думку дослідниці, В. Блейк бачив
світ таким, що дійшов до кінця, пані
Яніна в О. Токарчук трактує світ
"безлистим" [11: 16] і критикує
бездіяльність влади щодо захисту
тварин [21], бо це перешкоджає
дійсності "народитися знову" [11: 16].
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким
присвячено статтю. "Веди свій плуг
понад кістками мертвих" – роман, у
якому Ольга Токарчук порушує низку
актуальних
питань
про
стан
навколишнього середовища та згубну
дію людини на природу. У творі
нобелянтка ставить питання про те,
чи мають люди право вбивати
тварин, "чи заслуговує людина, яка
розриває зв’язок із власним видом,
відстоювати
інтереси
природного
світу" [7]. Письменниця по-новому
показує
взаємодію
людини
з
твариною: не просто прирівнює
тварину до людини, а зрівнює їх так,
що
традиційна
межа
в
їхніх
відносинах зникає. Саме цей аспект
проблеми ми й намагатимемося
розкрити в запропонованій розвідці,
виокремивши риси екоцентричної
філософії в досліджуваному творі.
Формулювання мети та завдань
статті. Мета статті – осмислення
екоцентричної парадигми твору О.
Токарчук "Веди свій плуг понад
кістками мертвих". Завдання –
виявити основні риси екоцентричної
філософії у творі "Веди свій плуг
понад кістками мертвих".
З огляду на мету й завдання
дослідження в роботі використано
такі методи та їхні елементи:
екоцентричний (для осмислення ти

взаємодії людини й природи з
природоцентричного
погляду),
порівняльний аналіз критичних праць
для окреслення основних підходів до
інтерпретації роману О. Токарчук в
українському
та
зарубіжному
літературознавстві; герменевтичний
аналіз художнього тексту, необхідний
для осмислення змістової єдності
художнього твору й можливостей його
розуміння. Крім того, застосовано
елементи рецептивного й описового
методів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
"Веди свій плуг понад кістками
мертвих"
–
детектив
польської
письменниці-романістки, лауреатки
Нобелівської премії з літератури Ольги
Токарчук. Роман складається із 17
розділів, кожен із яких має назвуметафору. Оповідь ведеться від
першої особи, що властиве для
«документальної
літератури
про
природу"
("nature
writing").
Письменниця
намагається
репрезентувати
всю
повноту
емоційного
сприйняття
природи
головним персонажем та підкреслити
її зв’язок із природою. У творі описані
реальні люди та реальні події, хоча є
певний
відсоток
вигадки.
О. Токарчук вербалізує в романі
"гуманітарне послання, етичні та
філософські роздуми про людське
життя" [15: 141].
Яніна
Душейко
–
головний
персонаж твору. Її життя, на перший
погляд, просте: пенсіонерка, доглядає
взимку за будинками в Плоскогір’ї,
підробляє викладанням англійської
мови в невеликій католицькій школі.
Відлюдниця, хоча і має кількох
друзів:
Матогу
(сусіда),
Діонізія
(Дизьо, колишній студент) та Благу
Звістку (продавчиню з магазину
секонд-хенду).
У
вільний
час
допомагає
Дизю
перекладати
з
англійської Вільяма Блейка та складає
гороскопи. Людям дає прізвиська, а
тварин називає на ім’я – і це не єдина
її особливість. Янінине розуміння
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світу пов’язано з її Інакшістю. Вона
бачить світ навколо під іншим кутом
зору, ніж більшість людей: "Ми
вийшли з дому, і нас одразу огорнуло
таке добре знайоме холодне й вологе
повітря, котре щозими нагадує про
те, що світ не був створений для
Людини" [11: 1]. На думку пані
Душейко, світ був створений для всіх
живих істот. І саме людина мала б
забезпечити умови для цього життя, а
не розширювати межі між людиною
та твариною. Яніна, милуючись
природою, говорить: "Зима дбайливо
закутує все довкола білою ватою. <…>
Небо тут висить темне й низьке,
немов брудний екран, на якому
тривають невпинні бойовища хмар.
Саме для того й стоять наші доми –
щоб захищати нас від цього неба,
інакше воно проникло б усередину
наших тіл, де, неначе маленька
скляна кулька, перебуває Душа. Якщо
вона взагалі існує" [11: 7]. Власне,
наявність "душі" як у моральному
сенсі Яніни, так і в її прізвищі дає їй
змогу нетрадиційно сприймати світ.
Яніна прагне вберегти світ від
жорстокості людей, позбавити його
від насилля та людської байдужості.
Вона
весь
час
робить
спроби
«зрушити» погляд людей на тварин,
достукатися до кожного, при цьому
навіть не думаючи про власне життя.
Пані Душейко намагається зупинити
процес полювання, але зусилля, на
жаль,
марні. Під час зустрічі з
мисливцями один із чоловіків силою
відводить Яніну до авто, а решта
продовжє стріляти. Вона їде додому й
плаче від безсилля. Жінка важко
переживає
чергову
невдачу,
і
поступово в неї виникає план
протидій.
Яніна активно захищає тварин,
пише
скарги
про
жорстоке
поводження з не-людьми до поліції,
де її не сприймають серйозно, лише
відповідають: "Це не справа Поліції,
пані. Пес – це пес. Село є село. А чого
ви чекали? Собак тримають на
ланцюгах у будах" [11: 8–9]. Люди
звикли підкорювати собі все живе й

не замислюватися над наслідками
своїх дій. Складається враження, що
Яніна
веде
боротьбу
з
«донкіхотівськими вітряками», бо всі
її спроби допомогти тваринам не
мають успіху.
Інакшість проявляється й у її
бажанні поховати рештки не-людей,
які вона знаходить на околицях
Плоскогір’я ("Голову козулі я поховала
наступного дня <…> На моєму
кладовищі
вже
чимало
схожих
надгробків" [11: 13], і в захопленні
своїм підробітком. Її зачаровує все
довкола: "сліди на снігу фіксують тут
кожен рух, ніщо не могло від цього
приховатися, сніг старанно, ніби
літописець, нотував кроки Тварин і
людей,
увічнював
нечисленні
відбитки автомобільних шин" [11: 13],
і в її прихильності до різноманітної
фауни біля будинків, за якими вона
доглядає: "В льоху Професорового
будинку оселилися кажани, та ще й
чималою родиною. <…> І я побачила
їх сплячих, скупчених громадкою, під
кам’яним
склепінням;
висіли
непорушно, проте мені здавалося, що
вони спостерігають за мною крізь
сон, що світло лампочки відбивається
в їхніх розплющених очах. <…> А в
будинку Письменниці влаштували
собі кубло Куниці. Я не дала їм
жодних імен, бо мені не вдалося їх ані
полічити, ані розрізнити. Те, що цих
звірків нелегко побачити, є їхньою
особливою Здатністю, вони ніби духи"
[11: 15].
Жителі будинків у Плоскогір’ї, на
думку Яніни, різні: одні – приїздять
на літо, інші – на вихідні. Таких
людей пані Душейко називає "людьми
вікенду. <…> Одноденками" [11: 15],
які всього лише використовують
природу й не "розуміють" її. Вона ж
не така. Їй подобається спілкуватися
з природою, бути з нею наодинці:
"Мандруючи під час своїх оглядин
полями й пустищами, я любила
уявляти, як воно все виглядатиме
через мільйони років" [116 15]. Вона
цікавить
життям
і
результатом
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людських дій, їй важливо знати, що
буде потім.
Яніна Душейко
говорить
про
тимчасовість людського життя. Цим
письменниця вказує на одну з
проблем сьогодення – небажання
думати про майбутнє планети. Вона
твердо переконана, що люди "не
мають
права
забивати
живі
Створіння!" [11: 18] і розпоряджатися
природними ресурсами бездумно. Ліс
для пані Душейко – її природній
простір. Вона відчуває себе його
охоронцем і глядачем природи. У
романі О. Токарчук людина – це не
тільки "відвідувач лісу, але і сам ліс
постає
метафоричним
образом
людини" [22: 254]. Вони не можуть
бути віддаленими один від одного чи
існувати
через
протиставлення
людина /природа. Лише в єднанні з
природою людина може віднайти
себе.
Тривожність
Плоскогір’я
контрастує зі спокоєм Чехії, за якою
спостерігає Яніна: "З’являвся кордон,
а за ним ця чудова, лагідна країна.
Усе там осяяне Сонцем, позолочене
світлом. Біля підніжжя Столових гір,
<…> в загонах біля хат пасуться Олені
й Муфлони; до комбайнів прив’язують
дзвоники, щоб легенько відлякувати й
відганяти
на
безпечну
відстань
Зайченят, які гасають у житі. Люди
не поспішають і не змагаються між
собою в усьому. Не женуться за
химерами. Їм подобається жити так,
як є, радіти тому, що вони мають"
[11: 23]. Тварини та люди рівні й
вільні в цій країні, людина не прагне
лише домінувати та споживати.
Своїм завданням вони (люди) бачать
убезпечити світ природи та істот, які
живуть у ньому. Пані Душейко
пояснює таку позицію особливостями
державної
політики:
"Держава
перестала бути кайданами, щоденним
тягарем і допомагає людям втілити
їхні мрії й сподівання. А Людина не
може бути якимсь гвинтиком у
системі, виконувати функцію, вона –
вільна"
[11:
23].
Можливість
перебувати на свободі дає людині

нову площину розуміння світу, у
якому тварині надано можливість не
бути утисненою та пригніченою
людиною. Яніна переконана, що "про
країну свідчать її Тварини. Ставлення
до Тварин. Якщо люди поводяться позвірячому із Тваринами, то не
допоможе їм жодна демократія й
узагалі нічого" [11: 28]. Розуміння
світу
природи
має
йти
від
підсвідомого рівня, а не з боку
споживацьких вподобань людства.
Крім того, пані Душейко міркує про
поведінку людей з позиції релігії: "Бог
створив
Людину
Щасливою
й
Багатою. Але підлість перетворила
невинних на бідняків" [11: 26], яких
задовольняє
антропоцентричне
розуміння
світу
та
небажання
помічати життя навколо.
Яніна
сприймає
не-людей
"сильними й розумними. Ми навіть не
уявляємо собі, наскільки" [11: 21],
тому вона відчуває "величезний сум,
нескінченну
жалобу
за
кожною
мертвою Твариною" [11: 28]. Щоб
уникнути такого болю, Яніна воліла б
розуміти
мову
тварин,
щоб
попереджати їх про небезпеку: "Не
наближайтеся сюди. Цей харч несе
смерть. Обходьте амвони здалеку, з
них до вас не звернуться із жодним
євангелієм, не почуєте звідти доброго
слова, не обіцятимуть вам спасіння
після смерті, не змилуються над
вашою бідною душею, бо немає у вас
душі. Не вбачатимуть у вас ближніх,
не благословлять вас" [11: 29]. О.
Токарчук
заперечує
традиційне
декартівське розуміння тварин, в
основі якого – погляд на не-людину як
на бездушну істоту без відчуттів.
Через це жорстокість людини до
тварини – безкарна, "злочин визнано
чимось
природним,
він
став
узвичаєним" [11: 29]. Авторка пише
про
проблему
сьогодення,
про
негуманність людини, її небажання
визнавати за собою не найвищу
ієрархічну
сходинку.
Хоча
в
сучасному світі все частіше люди
переоцінюють свої погляди на статус
не-людини в їхньому житті, що ніби
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вже
зрозуміли
пересторогу
О.
Токарчук: "коли їх убивають, і вони
помирають в страху <…> тоді ми
прирікаємо їх на пекло, й увесь світ
стає пеклом. Невже люди цього не
бачать? Невже не можуть збагнути
розумом того, що виходить поза їхнє
дріб’язкове самолюбство? Обов’язком
Людини щодо тварин є довести їх – у
наступних життях – до Визволення.
Усі ми йдемо в одному напрямку, від
розпачу до волі, від ритуалу до
вільного вибору" [11: 30]). Людина –
відповідальна за своє ставлення до
природного світу.
Яніна прагне пояснити людям, що
вони мають
зобов’язання перед
тваринами.
Вони
мають
диким
тваринам "допомогти вижити, а
свійським – віддячити за їхню любов і
лагідність, бо ці істоти дають нам
незрівнянно більше, ніж отримують
від нас" [11: 30]. У творі на прикладі
більшості
образів
авторка
репрезентує "повсякденне" бачення
не-людей, яких важко зрозуміти
Яніні: "масове забивання, жорстоке,
байдуже, механічне, без будь-яких
докорів сумління, без щонайменших
рефлексій, якими начебто сповнені
всі ці філософії й теології. Який же це
світ, де нормою стали вбивство й
біль? Що з нами не так?" [11: 30]. Пані
Душейко хоче зрозуміти причину
жорстокості людини, її внутрішні
почуття. Узвичаєне розуміння світу
не дає змоги людям розгледіти у
тварині не підлеглу істоту, а нелюдину, яка теж має свої почуття. Її
світогляд кардинально відмінний від
усталеного бачення. Яніна бачить
тварин Іншими за людей: "Вони
навіть більше схожі на людей, ніж
люди. Мудріші, веселіші, чуйніші… А
людям здається, наче із Тваринами
можна зробити що завгодно, що вони,
як речі" [11: 55].
Інакшість
Яніни
дає
змогу
побачити рівноцінність усіх істот на
Землі та життя людей із тваринам в
ролі партнерів. Вона вбачає в
навколишньому просторі ІНШИЙ світ,
який формується свідомими людьми,

котрі його населяють і створюють:
"Тепер я живу на станції Ентомологів
на узліссі Біловезької Пущі, і відколи
мені покращало, намагаюся щодня
робити свій невеликий обхід. <…>
Мурашки глибоко в мурашнику
притуляються
одна
до
одної,
утворюючи таким чином великий
клубок, і так сплять до весни. Як би
мені хотілося, щоб люди теж так
довіряли одне одному" [11: 74]. Відтак
людям
потрібно
багато
чому
навчитися в природи, щоб самим
стати кращими.
Як бачимо, авторка твору постулює
думку Яніни Душейко про людську
сутність,
сучасне
розуміння
традиційних
цінностей,
що
"вимагають
переосмислення"
[15:
142].
А. Рейтер
зауважує,
що
О. Токарчук
"змалювала
реальне
ставлення до тварин: люди їдять не
м’ясо тварин, а самих тварин" [20:
37]. Водночас О. Палій зазначає, що
"відокремлення людини і природи
призвело до ситуації, коли існування
всієї біосфери, усіх живих істот
знаходиться в небезпеці. Літературна
творчість,
враховуючи
силу
художнього слова, може сприяти
розвитку
стосунків
людини
з
природою та виходу з екологічної
кризи" [7: 361–362].
Ольга Токарчук у творі зауважує,
що відповідальність людей перед
тваринами має бути, адже кожен
повинен
розуміти
трагічність
наслідків власних дій на майбутнє
всієї планети.
Висновки
й
перспективи
дослідження. У романі "Веди свій
плуг
понад
кістками
мертвих"
авторка
критикує
традиційне
споживацьке
світорозуміння
та
бездумні
вбивства
тварин.
Письменниця репрезентує "інакші
стосунки між людиною і твариною"
[22: 256], у яких природа постає
мовчазним союзником у "помсті
тварин" [11: 47]. Такий ракурс
сюжету дає змогу трансформувати
традиційний
погляд
людинотваринної
взаємодії,
оскільки
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головний персонаж (Яніна Душейко)
перебуває у фізичній взаємодії з
природою.
Тим
самим
авторка
відходить
від
людського
превалювання
та
антропоцентричного розуміння світу.
Образ Яніни Душейко у творі
"Веди свій плуг понад кістками
мертвих" – приклад відмови від
сучасного життя й пошуку себе через
повернення
до
світу
природи.
Найціннішим у житті для неї є
спілкування
з
живим
світом.
Головний персонаж розуміє, що
життя на Землі побудоване на
складних
зв’язках
людини
з
навколишнім середовищем, тому пані
Душейко прагне донести людству, що
воно частина природи, яка не просто
поряд, але й потерпає від людини.
Нині кожному варто замислитися про
наслідки
власної
поведінки.
Її
розуміння
світу
відповідає
постгуманістичній екологічній думці й
показує можливість побудови зв’язків
зі світом природи, а не кордонів. Крім
того,
образ
Яніни
можна
інтерпретувати як заклик до людей
стати
на
шлях
культурного
відродження. Саме тому О. Токарчук
зображує пані Душейко в образі
"антигероя",
яка
змушена
обманювати
та
"мстити",
щоби
змусити інших людей подивитися на
світ під іншим кутом зору. З огляду
на зазначене вище основними рисами
екоцентричної філософії є: надання
природі
"голосу";
заперечення
порушення
людьми
симбіотичної
єдності з природою та небажання
людей "розуміти" природний світ;
прагнення
відновити
зв’язок
із
природою, яка вже не є "священною"
для людей; опротестовування статусу
вищості людини; розуміння свого
виду як однієї зі складових життя на
Землі.
Перспективи вивчення заявленої
проблеми вбачаємо в окресленні
нового
світогляду
людини
за
матеріалами
інших
літературних
творів, що дасть змогу тварині мати

захист і не бути підпорядкованою
людині.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ІНТЕРТЕКСТ У РОМАНІ
АРТЕМА ЧАПАЯ ''АВАНТЮРА''
М. В. Франчук*
У статті розглянуто шевченківський інтертекст у романі Артема Чапая (Антона
Водяного) ''Авантюра''. Попри великий інтерес вітчизняних учених до питання інтертексту
та інтертекстуальності сучасної української постмодерної прози, творчість Артема Чапая
залишилася поза увагою літературознавців. Тому варто з’ясувати й особливості його роману
мандрів, і наявність у ньому інтертексту Шевченкових творів, а також види та функції
інтертекстуальних зв’язків. Матеріалом дослідження став роман Артема Чапая, а також
для компаративного порівняння твори Т. Шевченка. Це допомогло визначити, як саме автор
використовує тексти геніального поета, які види інтертекстуальної взаємодії наявні в
романі і які функції вони виконують. Як методи дослідження використано компаративний
метод, метод текстуального аналізу. Підґрунтям для дослідження слугували сучасні теорії
інтертекстуальності та вивчення її проявів у постмодерній українській прозі.
Спостереження над текстовими паралелями роману «Авантюра» й текстів ''Кобзаря''
Т. Шевченка дало змогу зібрати багатий фактичний матеріал, що стало основою для
означення видів і функцій генетичних зв’язків між ними. Зокрема, з’ясовано, що найчастіше
Артем Чапай вдається до цитації, однак й алюзії, і ремінісценції теж наявні в його романі,
так само як і пародіювання віршів Т. Шевченка. Мотиви Шевченкових творів мають функції
підсилення емоційності викладу, розкриття характеру та настроїв головного героя,
формують тему ностальгії за батьківщиною, а також стають способом національної
самоідентифікації українця в чужому краї. Питання інтертексту у творчості письменника
все ще потребує подальшого вивчення, зокрема щодо розгляду інтертекстуальності інших
романів автора.
Ключові слова: інтертекст, інтертекстуальність, травелог, роман мандрів, алюзія,
цитація, ремінісценція, пародія
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SHEVCHENKO’S INTERTEXTUALITY IN ARTEM CHAPAY'S NOVEL
''ADVENTURE''
Franchuk M. V.
The article looks into Shevchenko's intertextuality in Artem Chapay's (aka Anton Vodianyi) novel
‘Adventure’. Despite the great interest of the national scholars in the intertext and intertextuality in
contemporary Ukrainian postmodern prose, Artem Chapay’s works went unnoticed by literary critics.
Therefore, it is worth researching the features of his travel novel, the presence of the intertext of
Shevchenko’s works in it, as well as the types and functions of intertextual connections. The research
material was a novel by Artem Chapay, as well as Taras Shevchenko’s works for comparison. This
helped to determine exactly how the author uses the texts of the genius poet, what types of
intertextual relationship are present in the novel, and what functions they perform. The comparative
method and the method of textual analysis were used as research methods. Modern theories of
intertextuality and study of intertextualities in postmodern Ukrainian prose were used as a
foundation for the research. Observations of the textual parallels of the novel ‘Adventure’ and the
texts from ‘Kobzar’ by T. Shevchenko allowed collecting a wealth of factual materials, on the grounds
of which the types and functions of genetic links between them were determined. That being said, it
became clear that Artem Chapay most often resorted to citation; however, allusions and
reminiscences were also present in his novel, as well as parodying of Taras Shevchenko’s poems.
The motives of Shevchenko's works are utilized for strengthening the emotional narration, revealing
the protagonist’s character and moods, shaping the homeland nostalgia theme, and also becoming a
way of national self-identification of the Ukrainian in a foreign land. The issue of the intertext in the
author’s work still requires further research and studies, in particular, as regards the intertextuality
in other author’s novels.
Key words: intertext, intertextuality, travelogue, travel novel, allusion, citation, reminiscence,
parody

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Артем
Чапай –
відомий
український
письменник, публіцист, перекладач,
громадський діяч, але знають його
найбільше за одним із перших у
сучасній
український
літературі
тревелогів,
тобто
за
романом
''Авантюра'', надрукованим у 2008
році. Важко сказати, що привернуло
увагу читачів: чи оригінальна подача
матеріалу, чи сам матеріал, тобто
подорож
українського
студента
автостопом практично без коштів
Латинською Америкою, але твір із
часом став взірцевим у жанрі роману
мандрів. У цьому далекому від
класичного
канону
творі
дуже
виразно
відчутний
вплив
на
світовідчуття та переживання автора
Т.
Шевченка,
якого
традиційно
вважають
основоположником
класичної літератури, власне, творцем
цього самого канону.

Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які
спирається
автор.
Попри
популярність
роману
''Авантюра''
Артема Чапая, твір не привернув
уваги літературознавців, фахових
праць щодо нього немає, є тільки
відгуки читачів і поодинокі рецензії в
Інтернеті на книжкових сайтах.
Немає
також
досліджень
шевченківських мотивів у романі.
Натомість питання шевченківського
інтертексту в постмодерному дискурсі
української літератури, до якого
входить і цей роман, доволі жваво
вивчають у сучасному українському
літературознавстві. Зокрема, у статті
''Шевченкіана
української
постмодерністичної прози'' її автор
Наталія
Бедзір
розглядає
шевченківський
інтертекст
як
найсильніший і найбільш значущий
для
української
літератури,
намагаючись
вивчити
прийоми
деконструкції,
застосовані
письменниками-постмодерністами до
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нього. Предметом її дослідження є
творчість В. Діброви, С. Жадана, Ю.
Іздрика і Л. Дереша. У висновках
дослідниця зауважує, що, пройшовши
всі
етапи
відторгнення
та
пародіювання, стильових перверзій
та контамінацій, постать Т. Шевченка
в постмодерному дискурсі набула
пророчого статусу [1: 25]. Ще одна
подібна розвідка стосується творчості
братів
Капранових,
які
видали
пародійний ''Кобзар 2000''. У статті
''Шевченківські алюзії в сучасній
українській літературі (на прикладі
творчості братів Капранових)'' Оксана
Січкар здійснила міжтекстуальний
аналіз оригінального ''Кобзаря'' і
текстів
цих
авторів,
зробивши
висновки про міфологізацію мотивів
Т. Шевченка. Вплив геніального поета
на
літературу
нового
часу
розглядають також Т. Гундорова в
монографії
''Післячорнобильська
бібліотека. Український літературний
постмодерн'', О. Забужко у відкритій
лекції ''Шевченко у ХХІ столітті:
спроба
перезавантаження''
та
монографіях, виступах і публіцистиці,
Г. Грабович у численних працях, які
стосуються перепрочитання творчості
Т. Шевченка в новому контексті
сучасної науки про літературу. На
жаль, роман ''Авантюра'' з дуже
відчутними
інтертекстуальними
проявами занурення його автора в
стихію Шевченкового слова оминули
критики
та
літературознавці,
вивчаючи постмодерні інтерпретації
спадщини великого поета.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким
присвячено статтю. Попри певний
інтерес
дослідників
до
шевченківського
інтертексту,
у
творах
сучасних
українських
письменників
роман
''Авантюра''
Артема Чапая залишився поза їхньою
увагою. Тому нам видається доволі
актуальним
питання
інтертекстуальних
зв’язків
цього
тексту з творчістю Тараса Шевченка,
оскільки
досліджень
із
такою
тематикою ще не існує. Образ

великого українського поета виразно
присутній у романі, автор раз по раз
згадує його, цитує, інколи дискутує з
ним,
вправно
вплітає
уривки
Шевченкових творів у власний текст,
що
витворює
потужний
мотив
ностальгії за Україною через постійне
повернення
в
енергетичне
поле
національного генія.
Формулювання мети та завдань
статті. Мета нашого дослідження –
вивчення виявів шевченківського
інтертексту в романі Артема Чапая
''Авантюра'', а також визначення
особливостей
засвоєння
письменником
шевченківської
образності та мотивів у вигляді
ремінісценцій, алюзій, цитацій у
романі. Ця мета потребує вирішення
таких завдань:
– вивчення
творчої
постаті
письменника та всебічний розгляд
його першого роману, який перебуває
поки що за межами професійного
інтересу літературознавців;
– текстуальний і компаративний
аналіз
роману
''Авантюра''
для
з’ясування інтертекстуальних зв’язків
тексту з творами Т. Шевченка;
– визначення
функцій
та
особливостей
інтертекстуальних
модифікацій шевченківських текстів
у романі Артема Чапая.
Виклад основного матеріалу
дослідження
з
певним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Артем
Чапай –
це
псевдонім
Антона
Васильовича Водяного (1981 р.н.),
який народився й виріс у Коломиї.
Він відомий як автор кількох романів,
зокрема в жанрі тревелогу. Це
''Авантюра'' (2008 р) і ''Подорож із
Мамайотою в пошуках України'' (2011
р). Ще одна книга біографічного
характеру ''Тато в декреті'' викликала
неабиякий інтерес у читачів й
отримала
нагороду
''Батьківська
книжка року-2016'' у конкурсі сайту
БараБука. Романи ''Червона зона" та
''Понаїхали'' – спроби суто художнього
письма, однак вони не стали більш
популярні
за
твори
мандрів
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письменника.
Підтвердженням
таланту
в
процесі
створення
нефікційної літератури стала книга
репортажів із Донбасу «Війна на три
букви»,
написана
спільно
з
Катериною Сергацковою. На межі
художньої літератури та нон-фікшн
з’явилася збірка публіцистики й
оповідань ''The Ukraine'', у якій автор
продовжує тему мандрів у пошуках
України.
Життєві
історії
там
переплітаються з письменницькою
вигадкою, але основним для автора є
створення образу справжньої України
через зображення її людей. Остання
книга
Артема
Чапая –
історія
клонованого вченими неандертальця,
який опинився у світі хомо сапієнс,
''Дивні люди'' (2019 р). У ній
абсурдність сучасного світу автор
передав у гумористичному ракурсі.
Антон Водяний не зразу знайшов
свій шлях у літературу, бо почав
здобувати вищу освіту в Академії
СБУ, однак під час кампанії протестів
''Україна без Кучми'' покинув там
навчатися. Нарешті філологічна стезя
була знайдена, письменник отримав
ступінь
бакалавра
КиєвоМогилянської
академії.
Під
час
навчання було здійснено півторарічну
подорож до Латинської Америки,
безпосередні враження від якої
покладено в основу першої книги
автора
– тревелогу
''Авантюра''.
А. Водяний
відомий
також
як
перекладач.
Зокрема,
з
його
перекладами
видано
книжки
Магатми Ганді, Едварда Саїда та ін.
Одружений, має двох синів. Як
громадський діяч Антон Водяний є
засновником руху ''Збережи свій
Київ''.
Він
активно
подорожує
Україною, виступає з лекціями перед
студентами,
зокрема
в
рамках
всеукраїнських
мистецьких
і
просвітницьких проєктів.
Роман ''Авантюра, або Практичні
реалії мандрів по-бідняцьки'' має
доволі
промовистий
підзаголовок
автора
–
''еротико-політичний
документальний калейдоскоп''. За
жанром це роман-подорож чи, як

сьогодні
найчастіше
визначають,
тревелог. Тут доречно зробити відступ
і з’ясувати суть цього поняття.
''Тревелог
(англ.
подорож)
як
літературний жанр виник в античну
добу,
постійно
розвивався
й
удосконалювався,
є
реакцією
письменника-мандрівника
на
побачене в чужій державі, часто
супроводжується
цікавими
ілюстраціями та спостереженнями в
аспекті протиставлення дихотомії
«свій-чужий» простір'' [4: 109]. Саме в
цій дихотомії свого і чужого існує в
романі шевченківський інтертекст, як
і
образ
Т.
Шевченка
загалом.
Зауважимо, що автор не просто
доволі часто цитує поета, він вплітає
цитати
в
певний
контекст,
найчастіше з функцією емоційного
підсилення ситуації, дуже важливої
чи навіть вражаючої для його героя.
Історія подорожі до Латинської
Америки цілком правдива, хоч Артем
Чапай і не називає оповідача своїм
іменем, а придумує для нього
псевдонім Антон Васильович Чап'як,
але зрозуміло, що твір наскрізь
автобіографічний. Однак його не
можна віднести на всі сто відсотків
до літератури нон-фікшн, бо художні
властивості
оповіді,
зокрема
використання
потоку
свідомості,
самоцитації,
білих
віршів,
оригінального вирівнювання тексту
на сторінці, іншомовних уривків,
фантазійних
діалогів,
внутрішніх
монологів робить із твору типовий
постмодерний художній текст. Ось
дуже влучна характеристика цього
доволі химерного твору від Юлії
Джугастрянської,
автора
порталу
літературної критики ''ЛітАкцент'':
''Зверстані з «вирівнюванням по
лівому краю», рядки часто-густо «не
дотягували» до середини сторінки,
надаючи цілком собі прозовій книжці
вигляду
поеми.
І
все-таки
я
зважилася розпочати її читати ще в
транспорті дорогою додому. Вдома
відкласти її забракло снаги, тому
довелося
відкласти
геть
усю
заплановану роботу й остаточно
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зануритися у світ автостопових
мандрів обома Америками: НьюЙорк, Новий Орлеан, Пуебла-Мехіко,
Оахако,
Сан-Крістобаль,
Канкун,
Гавана,
Матансас,
Санта-Клара,
Беліз, Гватемала, Нікарагуа – назви
плуталися
в
голові,
персонажі
зринали в уяві й танули, ледь
устигаючи всміхнутися одне одному.
Смішні епізоди змінювали ліричні,
політичні
роздуми
поступалися
місцем любовним перипетіям, а
пасторальні епічні описи – еротичним
картинкам'' [5].
Присутність Т. Шевченка в цьому
доволі
оригінальному
текстовому
оточенні спочатку дивує, бо автор
ніяк не схожий на людину, яка бере із
собою в подорож ''Кобзар''. Він і не
взяв, бо подорожував із мінімумом
речей, але думка така на сторінках
роману з’являється. І не просто як
цікаве
чтиво,
а
як
джерело
української лексики, оскільки герой
надто
довго
перебуває
в
інакомовному середовищі й від цього
страждає. ''Кобзар'' став для нього
ніби втіленням рідного дому, де
мовний
комфорт
дає
змогу
почуватися в гармонії із собою та
світом: ''Бля, здається, у мене
починаються
проблеми
зі
словниковим запасом української.
Треба було хоч "Кобзаря" маленького з
собою взяти'' [7: 52]. Зауважимо, що
автор цитує не тільки Т. Шевченка,
але
й
інших
українських
письменників,
творячи
яскраві
алюзії, як, наприклад, тут ''…на zocalo
коло церкви революція іде'' [7: 81].
Однак саме Шевченка багато, він
виринає постійно, причому в дуже
несподіваному контексті. А якщо
зауважити, що роман пишеться, по
суті, на коліні, тобто це справжні
подорожні
нотатки,
тому
стає
зрозуміло, наскільки Артем Чапай
глибоко
знає
творчість
поета,
наскільки він з нею зрісся. Це навіть
дещо руйнує, по суті, чайльдгарольдівський образ головного героя,
юного, але дещо розчарованого в
людстві,
трохи
цинічного,
але

готового до пригод, зокрема й на
любовно-еротичному фронті.
Деколи письменник використовує
шевченківські
алюзії
в
дещо
незвичному ракурсі, який виглядає
пародійним, навіть принизливим,
наприклад: ''у розпал розпачу
добросердий
чоловік
прийшов,
привітав,
витирав наші сльози... і поцілував.
подлубався в нашому двигуні й
виніс присуд:
накрився вприскувальний насос''
[7: 38].
Звісно, це схоже на справжнє
святотатство,
так
перекрутити
канонічно-шкільний шевченківський
''Мені тринадцятий минало…'', але
сама ситуація підказує нам, що
описана важка хвилина подорожі,
яка
асоціюється
з
елегійнодраматичним настроєм знаменитої
поезії. А буквально за пів сторінки
вище Артем Чапай наближає нас до
цього
апофеозу
почуттів,
процитувавши
знайомі
слова
в
ностальгічному моменті зі спогадів
дитинства:
й мені так любо-любо стало:
відчув ностальгію за Україною й
часами,
коли ми з дідусем і бабусею їздили
Закарпаттям,
я був малий,
а вони от точнісінько так само
штовхали машину… [7: 37].
Як бачимо, автор моделює власний
текст доволі оригінально, цитація
переходить
в
алюзії,
покликані
передати відчуття розпачу, коли на
самому початку омріяної подорожі в
Мексиці ламається машина, а грошей
на її ремонт просто немає. Так
можуть бути зруйновані всі мрії, що
наштовхує письменника на асоціацію
з
проникливим
автобіографічним
віршем Шевченка, у якому той теж
описує схожі почуття.
Перша
цитація
з
''Кобзаря''
з’являється в тексті роману, коли
описується перебування героя на
острові Мангеттен: у безмежному та
строкатому
людському
морі
він
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відчуває
себе
в
перші
дні
перебування
в
США
чужим
і
самотнім. І тут виникає алюзія на
Шевченка, дуже прозора, але в
особливому контексті, накладається
ніби два її прочитання – це світ
свободи, про яку мріяв великий поет
у вірші ''Сон (На панщині пшеницю
жала…)'', і водночас світ недавнього
рабства:
''на
острові
посеред
хмарочосів чорні хлопці танцюють
свої ламані танці – чорні, та вже не
панські, а на волі'' [7: 18].
І далі, як людина лівих поглядів,
про що він заявляє в інтерв’ю
''Новому дню'' [2], автор дошкульно
викриває за допомогою Шевченкових
інвектив ілюзорний світ накопичення
в найвідомішому діловому центрі
світу: ''на широкому шляху – протест.
Stop bitching, start a revolution! –
кричить людина. її не слухають. хтось
bitch, хтось doesn’t give a damn – він
поспішає в жовтому таксі. довкола
чорні “право”охоронці з дубинами,
щитами й перцем.
пекуча порожнеча на місці ВежБлизнючок – неначе виразка на тілі
острова. хтось cry, хтось bitch, хтось
interested із фотоапаратом, хтось
doesn’t give a damn. життя вирує.
хтось гарує, хтось будує, хтось
нечистим
оком
за
край
світу
зазирає – чи нема країни, щоб
загарбать
і
з
собою
взять
у
домовину?'' [7: 18]. Неточність цитати
з найгострішого сатиричного твору Т.
Шевченка,
комедії
''Сон'',
невиправлена, на нашу думку, не
дарма, бо автор бачить нечистість у
намірах
''загарбать''.
Особливо
дошкульно
в
цьому
контексті
виглядає згадка про порожнечу на
місці
зруйнованого
страшним
терактом
Всесвітнього
торгового
центру.
Окрім цитат, у романі Артема
Чапая наявні алюзії на твори Т.
Шевченка, майстерно вплетені в
авторський текст, підсилюючи його
емоційне насичення. Найчастіше це
короткі відсилання до оригіналу, які
легко розшифровуються, оскільки це

відомі
широкому
загалу
твори
''Кобзаря'', наприклад:
Сімонові друзі поселились у хостелі
на березі Океану, а ми,
як і належить бідним родичам,
пішли попідтинню [7: 68];
то все х…ня то все до сраки тарас
шевченко гайдамаки [7: 181].
Остання
цитата
демонструє
особливості стилю Артема Чапая,
зокрема використання вульгаризмів,
а сам віршик з оригінальною римою
до назви поеми – це не стільки прояв
пародійності в сприйнятті поета,
скільки, на нашу думку, вияв
закорінення автора в тексти Т.
Шевченка.
Крім усіх форм інтертекстуальної
взаємодії авторського тексту та
творів ''Кобзаря'', у романі є й
оригінальний, дещо бурлескний образ
самого поета. Письменник вдало
обіграє
прізвище
Шевченко,
знаходячи
його
чорношкірого
двійника, коли перебуває на Кубі. У
Сімона,
американця,
супутника
головного героя в подорожі, гітара
потребує ремонту. Цей інструмент
допомагає
заробляти,
хлопці
наймаються
грати
в
кафе
й
ресторани, співають на вулицях.
Знайти
майстерню
музичних
інструментів не вдалося, а гітару
ремонтує швець. Далі розгортається
оповідь,
просякнута
не
тільки
алюзіями до постаті Шевченка, але й
створюється
пародія
на
хрестоматійний
вірш
''Я
не
нездужаю…'' такого пристрасного
звучання, що може дорівнятися до
оригіналу:
під акомпанемент незмінного в
кубинських домівках
вентилятора
китайського
виробництва
здійснили
акт
кубинськоамериканської музичної дружби.
шевченко (син шевця чи то пак
чоботаря, знову ж),
величезний молодий негр,
прєподньос мені урок, як треба
грати на бонго.
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ото шо я доти витамтамував –
понти
порівняно з тим, як віртуозно
вигравав на барабанах
чорношкірий шевченко.
ритм:
я не нездужаю, нівроку,
а щось такеє бачить око,
і серце жде чогось, болить,
болить і плаче, і не спить
мов негодована дитина.
лихої, тяжкої години
мабуть, ти ждеш, добра не жди:
не жди сподіваної волі –
вона заснула: підараси
її приспали. а щоб збудить
хиренну волю, треба миром,
громадою обух сталить –
і добре вигострить сокиру
та
й
заходиться
вже
будить…(курсив автора – М. Ф.)
трохи надто кровожерно, як на
мене.
цікаво,
зараз
такі
ритми
сприйняли б
як розпалення ворожнечі
та заклики до насильницького
повалення
конституційного ладу? [7: 141].
Додає драматичного пафосу цьому
епізоду те, що подія відбувається на
Кубі, де не зовсім легально перебуває
Сімон, він американець, тому є
ворогом для кубинської влади, але й
американська влада може покарати
за таку подорож громадянина США.
Насичений непідробними емоціями,
перелицьований вірш Т. Шевченка
звучить в Артема Чапая дуже
актуально й гостро, викриваючи
тоталітаризм у всіх його проявах.
Згодом
мандрівникам,
які
захоплювалися
найкращими
людськими
якостями
простих
кубинців, довелося стикнутися зі
страшною
каральною
системою
диктатури. Їх було заарештовано за
перебування біля військової бази, і
вони
потрапили
до
міграційної
поліції,
ніби
''філіалу
КДБ'',
переживши виснажливі допити. Від
прямої розправи друзів урятувало

тільки те, що вони зуміли відкупитися
за допомогою небайдужих людей.
Очевидно, що для Артема Чапая Т.
Шевченко є не просто нав’язливим
Великим
Кобзарем
зі
шкільної
програми,
дідом
у
кожусі,
забронзовілим символом. У далеких
краях, перебуваючи в складних
життєвих
обставинах,
в
інонаціональному середовищі, у деякі
моменти
подорожі
практично
опиняючись на межі життя і смерті,
автор несе в собі свого внутрішнього
''Кобзаря'' – книгу, прочитану й знану
настільки добре, що цитати з неї дуже
органічно
стають
частиною
авторської образності. У багатьох
епізодах роману цитації, алюзії на
твори Т. Шевченка слугують для
підсилення
емоційності,
для
розкриття характеру головного героя,
його іронічного сприйняття життя, а
також
для
віддзеркалення
психологічного
стану
персонажа.
Найчастіше це стан самотності й
покинутості, подібний до того, який
переживав поет у засланні, коли не
можна
було
почути
жодного
українського
слова,
а
природа
далекого краю була так не схожа на
рідні пейзажі. Ностальгія постійно
супроводжує головного героя, він
здійснив мандрівку свого життя, а
туга за рідним краєм не покидає:
(зі щоденника)
вчора сидів на даху будинку в
Канкуні, що на Юкатанщині,
чекав на чуваків, які нас підібрали
на трасі і в яких наші речі,
дивився на місяць,
ностальгував за Україною та
співав українських пісень (курсив
автора – М. Ф.) [7: 111].
У
контексті
цієї
теми
шевченківський інтертекст виглядає
не тільки як ознака закоріненості в
національний культурний код, а й як
прояв ностальгії за батьківщиною,
яка
примушувала
емігрантів
з
України будувати пам’ятники своєму
поету по всій земній кулі. Де тільки
ступала нога українця й були місця
їхнього компактного проживання,
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там є пам’ятник Т. Шевченку. Поет
ставав образом далекої покинутої
рідної землі. На нашу думку, так само
Артем Чапай сприймає його. Тому в
іронічно-гротескному,
еротикополітичному
документальному
калейдоскопі
його
постмодерного
роману
дуже
багато
Шевченка,
особливо в найбільш гострі моменти
подорожі чужим континентом.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Ми
розглянули
шевченківський інтертекст у романі
Артема Чапая ''Авантюра'', що дає
змогу
зробити
такі
висновки.
Інтертекстуальні зв’язки з творами
Т. Шевченка наявні у всіх формах,
починаючи від цитації й закінчуючи
пародіюванням. Автор переважно
використовує
цитацію,
а
от
ремінісценцій практично немає, вірші
геніального
українського
поета
органічно
поєднуються
з
оригінальним текстом, продовжуючи
його або заміщуючи власну думку.
Крім того, алюзії дуже виразні, Артем
Чапай свідомо згадує й самого поета,
хоч і в незвичному контексті, тобто
він хоче, щоб читач не здогадувався,
а точно розумів зв'язок його з
національним
генієм,
міцний
і
неперервний. Цікаво, що в численних
інтерв’ю
письменник
лише
раз
звертається до імені Т. Шевченка,
убачаючи в ньому приклад виходу
української літератури з провінційної
тіні [2]. Але перший роман Антона
Водяного
засвідчує,
наскільки
важлива для нього творчість поета,
оскільки
навіть
у
пародіюванні
видно, що ідеї та образність Т.
Шевченка зачепили його дуже сильно,
він сприймає їх як підґрунтя для
власного погляду на світ і людину.
Мотиви Шевченкової поезії стають
для
письменника
способом
національної
самоідентифікації:
перебуваючи поза межами України,
він бачить у національному поетові
моральне та емоційне опертя для
свого героя (тобто самого себе, бо
роман автобіографічний). У цьому
плані ''Авантюра'' потрапляє в низку

інших постмодерних творів сучасної
української
літератури,
у
яких
переосмислення спадщини великого
українського
поета,
генія,
національного
символу
йде
від
деконструкції до творення образу
пророка й творця духовної України.
Творчість
Артема
Чапая,
талановитого
письменника
та
публіциста, який так пристрасно
переживає, переосмислює, засвоює
духовний
світ
Т. Шевченка
й
проєктує його у власну творчість,
заслуговує на подальше ретельне
вивчення, зокрема й у напрямку
вивчення інтертекстуальності його
творів.
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INTERACTIVE BOOK AS A MEANS OF OVERCOMING DISRUPTED
COMMUNICATION BETWEEN "AUTHOR AND READER"
O. O. Yurchuk*, O. V. Chaplinska**
A person's cultural potential, an individual ability to perceive and understand the signs of culture
are mainly related to lifelong learning. It includes some integral parts such as literature and reading.
However, a new generation of people with "electronic consciousness" has emerged lately. Individuals
create their own information space via computers, tablets, cell phones and different gadgets. A
traditional book is taking a secondary position. It makes us mention about a total disruption of
communication between author and reader. Literature is losing its sacred value being unable to
compete with visual culture products. Nowadays this problem can be solved with an interactive book
that remains an edition in its usual form. It represents a paper medium related to a game using
tablets or smartphones. They provide an interaction with book elements. In this respect, it leads to
designing new reality where any reader is capable to communicate both with an author and
characters. Max Kidruk offered his readers an unusual book. It has the interactive application. Owing
to this option itself we can enjoy a story about a girl Ruth who changes reality. In addition we are
able to visualize places where events develop and read the heroine's diary. The author doesn't only
entertain his readers, but also draws their attention to vital social issues in the game form. He
proposes to analyze family detachment, domestic violence, teenage abortions, suicides and selforiented aggression caused by alcohol.
Key words: interactive book, disrupted communication, e-devices, author and reader, Max Kidruk.

ІНТЕРАКТИВНА КНИГА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ РОЗІРВАНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ "АВТОР – ЧИТАЧ"
Юрчук О. О., Чаплінська О. В.
Культурна питомість людини, її здатність сприймати та розуміти знаки культури
насамперед пов’язана з освітою протягом життя, вагомою складовою якої є література й
читання. Однак останнім часом з’явилося покоління людей із «планшетною свідомістю», які
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створюють свій інформаційний простір за допомогою комп’ютерів, планшетів, мобільних
телефонів та різних ґаджетів. На маргінесах залишається книжка, що примушує говорити
про тотальну розірваність комунікації між автором і читачем. Література втрачає своє
сакральне значення й не спроможна конкурувати з продуктами візуальної культури.
Подолати цю проблему сьогодні може інтерактивна книга, що залишається виданням у
своєму узвичаєному вигляді – паперовий носій інформації, але пов’язана з грою, під час якої
використовується планшет або смартфон, які забезпечують взаємодію з інтерактивними
елементами книжки, що, зі свого боку, уможливлює моделювання нової реальності, у якій
читач комунікує як з автором, так і з персонажами. Макс Кідрук запропонував своєму
читачеві незвичну книжку, яка має інтерактивний додаток. Саме завдяки цьому є змога
отримати задоволення від історії про дівчинку Руту, яка змінює реальність, і візуалізувати
місця, де відбуваються події, прочитати щоденник однієї з героїнь. Автор не тільки «розважає»
свого читача, а й привертає увагу до важливих соціальних проблем, які в ігровій формі
пропонує осмислити: відчуженість і насилля в родині, юнацький аборт, автоагресія через
алкоголь і суїцид.
Ключові слова: інтерактивна книжка, розірвана комунікація, е-гаджет, автор і читач,
Макс Кідрук.

Introduction. The current global
educational trend includes a need for
lifelong learning. It is related to a
person's cultural potential, his or her
ability to perceive and understand
forms of classical and modern culture.
In the context of humanitarian fields,
we predominately consider a book as a
source of new knowledge and aesthetic
pleasure. But the development of
modern information technologies has
significantly affected the formation of
new millennium human consciousness.
A generation of people with "electronic
consciousness" has appeared. They
generate their information space by
means
of
e-devices:
"An
active
individual defines the subject and
object side of electronic consciousness
phenomenon. It's a computer world of
electronics and internet resources. The
essence of electronic consciousness is
explained by the fact that a person
treats any information as a consumer of
certain product where the consumption
format is absolute" [1: 340]. Some
traditional embodiments of culture are
of minor importance, for example, a
paper book.
Such a tendency makes us consider a
problem of disrupted communication
between author and reader.
Umberto Eco in his work "The Role of
the Reader: Explorations in the
Semiotics of Texts" analyzed an

interpretative cooperation in the triad
"author – text – recipient". He insisted
that any author should take into
account a series of codes he relies on. A
possible reader shares the same
ensemble of codes [2: 28]. It is clear
that the eminent scholar mainly kept in
mind the text itself, its semiotic
strategy, but today we also project such
a
vision
into
non-verbal
text
components that can provide a
reasonable link between writer and
reader encouraging communication.
The predominance of IT technologies
presupposes a fierce competition of
desacralized book and other visual
culture products. A typical linear text
that appeals to the intentional and
logocentric reading matrix is placed into
unfavorable conditions. It needs an
innovative input. The modern author
should
"catch"
his
reader
(a
representative of "tablet generation")
offering him such a book that will
comprise three constituents. They
include a paper stuff (traditional code),
a game component and a gadget
(nontraditional code). An interactive
book can fulfil this function being a
traditional information medium. It is
related to a game employing a tablet or
smartphone.
Gadgets
provide
an
interaction with some interactive book
elements. It enables a reality modelling.
That’s why a reader can communicate
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Research methods are hermeneutic
method and receptive aesthetics.
Presentation of the main research
material. Turning to the interactive
book as a means of structuring
communication between author and
reader, we find it necessary to focus on
the book and its origin. At first the
interactive book appeared to be a paper
one having an unusual design.
Regarding interactive literature as a
phenomenon of modern mass culture
A. Grebeniuk points out that "a concept
interactivity correlates with a concept
intertextuality according to the next
parameter: the property of texts reflects
some connections between them. Owing
to the links whole texts refer to each
other. It is called a hypertext in
postmodern times.
Intertextual references create some
kind of alternative because the reader
can either start reading a fragment the
reference is directed to or regard the
reference as an integral text part" [4:
55-56].
The story An Examination of the
Work of Herbert Quain by Jorge Luis
Borges is believed to be the first
interactive text. It refers to the midtwentieth century, in particular 1941
year. The author modeled the text so
that the reader could experience nine
different story endings. In the 1950s
this approach was also employed in
education. Actually a psychologist
B. F. Skinner introduced to students
the unusual "textbook" with textual
tasks and answer options. Correct
answers were a condition for covering a
certain material.
If the student made a mistake, he
had to go back to the previous section
and repeat the procedure. The first
paper interactive books also include the
works by Argentinian writer Julio
Cortázar's Playing the Classics and
Sugarcane Island by American writer
Edward Packard.
A scholar N. Korzhyk states in his
article "Interactive book as a modern
publishing product": "This technique of
writing became widespread in 1950s

both with the author who generated the
text and characters going beyond the
generated text. They become a part of
alternative reality.
In this way the reader obtains a new
book product together with the
augmented reality. It meets at the same
time a new reading strategy that is a
technological one.
Analysis of basic research and
publications. Special attention is paid
to the problem of people existence in
the new information society. We have a
number of diverse studies represented
by the following scientists such as
A. Barnash, V. Hrybov, S. Zhyzhek,
V. Zombart, A. Toffler and others.
Prospects of interactive book are
brought up in modern humanitarian
fields. It testifies the articles by
L. Horodenko, M. Yefimova, N. Korzhyk,
V. Lupenko, K. Mosiundz, I. Pobidash,
V. Rozhanska and N. Figol. Interactivity
as a significant component of modern
teaching of the Ukrainian language and
literature by educators and scholars is
of great importance. L. Kratasiuk noted
that "various aspects of interactive
methods, techniques and teaching
forms functioning in the process of
personality speech development are
presented in the papers by Ukrainian
experts in linguodidactics (Holubov N.,
Horoshkina O., Gudzyk I., Solodiuk N.,
Pentyliuk M., Podlevska N., Karaman O.
etc.)" [3].
The purpose and tasks of the
article. The purpose of the article is to
analyze Max Kidruk's novel "Until the
Light Goes Out Forever", which has an
interactive appendix as one of the
options to bridge the gap between the
author and the reader, when the book
is unable to compete with visual culture
products.
The subject of the article is an
interactive book as a means of
overcoming disrupted communication
between "author and reader".
The оbject of the study is the novel
"Until the Light Goes Out Forever" by
Max Kidruk.
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when authors began to publish books
with an extensive storyline. The genre
of interactive fiction (IF) turns the
reader into the protagonist of the book.
It was popular in the US in the late
1970s to mid 1980s. People read such
books and even played them on
personal computers of that time
("Interactive
Books for
Children";
"Interactive Book")" [5: 52]. The
researcher also develops a classification
of book types in respect to different
levels of interactivity. She distinguishes
the publication with an interactive
supplement used together with the
book; a simple interactive e-book
consisting of a few interactive elements;
an interactive book that has a great
deal of interactive elements and
multimedia items [5: 52].
In Ukraine the first interactive books
appeared much later. As a first step
there were interactive books for
children. The Odessa publishing house
Gutenbergz
has
developed
the
interactive application called Gadgetry,
the publishing house A-BA-BA-HA-LAMA-HA created the interactive book in
three languages called The Snow
Queen. It is also the interactive book
version Mother in a Hurry by Svetlana
Dorosheva
and
folk
fairy
tale
Kotygoroshko with illustrations by Ivan
Sulima, a joint project by the
Lavrenishin family Liuba Zhuzha and
others.
In
addition
M. Yefimova
mentions
that
"publication
of
interactive books for children is not so
popular in Ukraine, however publishers
abroad
have
already
been
experimenting with innovative solutions
for children books based on the active
use of information and communication
technologies.
Overseas
interactive
books for children reveal a tendency to
spread
information
(text,
visual,
graphic, animation stuff) that the child
perceives promptly and efficiently; the
children is given the opportunity not
only to perceive information in real time
and dialogue, but also to contribute to
the content
creating phenomena of
virtual reality" [6: 309].

If the modern Ukrainian interactive
book for children remains irrelevant,
what we can say about the adult
market. In 2011 there appeared the
interactive adult book Seven Gates
written by Alexander Zakharchenko. In
2012 Corleon Global publishing house
offered the book Crack 69. In the
collective article "The Interactive Book
Market in Ukraine", the authors point
out that the interactive Ukrainian book
market
is
rather
limited
being
represented by only four publishers: "ABA-BA-HA-LA-MA-HA, The Old Lion
Publishing House, Glowberry Books,
Gutenbergz is the most active" [7: 167].
In 2019 the publishing house "Family
Leisure Time Club" joined them. The
interactive book Until the Light Goes
Out Forever by Max Kidruk came out in
this publishing house. An application to
the book was designed by the
Ukrainian tech company "Ideal".
Kidruk wrote a novel with an
interactive application intentionally
because the author holds attention of
his readers year by year tenaciously
offering the unexpected genres and
forms of communication for Ukrainian
literature. It comprises a binomial
communication "author – reader".
Kidruk entered the literary world in
2008 year with the travelogue The
Mexican Chronicles: One Dream Story.
His next books in the travelogue genre
were "The Journey to the Center of the
Universe", "Love and Piranhas" and "To
New Zealand!".
In 2012, Max Kidruk shifted from
travelogues to a techno thriller genre.
He started with the novel Bot.
Atakamsk crisis and continued with
Bot II: The Guayaquil Paradox three
years later. The author, an engineer by
training, turns to the achievements of
science in particular nanotechnology.
Soon the world saw his novels The
Stronghold (2013), Cruel Sky (2014),
Look Into My Dreams (2016), Don't
Look Back and Keep Silence (2017) and
Where There Is No God (2018). The last
three novels do not fit into the techno
thriller genre framework. They are
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socio-psychological works characterized
by some mysticism elements. The writer
explains his own genre preferences in
an interview: "…I write books I would
like to read myself. Science has
remained since the time I wrote techno
thrillers. Socially important topics are
the result of the fact that I evolve as a
reader, I am maturing and reading
serious books. Accordingly I try to write
my novels the way I like them at my
current age" [8].
Max Kidruk is "...one of the first
Ukrainian writers to offer his reader an
unusual performance for Ukrainian
literary traditions. It is "a book release
tour".
For
example
the
tour
presentation of Cruel Sky covered
twenty-three cities of Ukraine and Don't
Look
Back
and
Keep
Silence
encompassed over a hundred Ukrainian
cities" [9: 58]. He also creates trailers
for his books. The reader can watch
them on the writer's YouTube channel.
Returning to the novel Until the Light
Goes Out Forever it is necessary to
focus on the preface the author offers
his reader. On the one hand this
preface is a detailed instruction how to
treat the book, on the other hand it is
an attempt to explain what kind this
instruction is. Max Kidruk says from
the first page that his book is special
because it is complemented by a mobile
application can be downloaded from the
website. This app provides a non-linear
storyline of the novel: "Taking snippets
outside the main text block let us
create a truly non-linear storyline. The
novel used to be linear but now with
the mobile application its structure
becomes tree-like. Branches are added.
They
describe
some
secondary
characters, reveal invisible connections,
show an episode from a completely
unexpected side" [10: 6].
Reading
the
novel
is
rather
important for readers as they might not
know what to do from the first page.
Max Kidruk doesn't insist the novel to
be read the way he wants. The writer
just recommends: "I don't want you to
take the outside fragment as soon as

you come across the icon leading to the
text part. This is not a footnote. A
branch itself can be complicated and
confusing, so you had better start
reading after you finish a chapter or a
several chapters. Actually you can read
the novel to the end. It is completely
self-contained and only after that you
can
proceed
to
the
application
fragments" [10: 6]. Let's take the
author's last advice and look at the plot
first because it seems quite intriguing
and interesting even out the app.
A rather ordinary Statnykiv family is
at
the
center
of
the
author's
observance. Gregory and Amin have
two daughters though with somewhat
strange names, India and Ruth. The
former studies at university, the latter
finishes school and reads up for
entrance exams. A trivial thing happens
in family. Ruth loses self-control under
the influence of alcohol. And as a result
she has unwanted sexual relations and
an unplanned pregnancy.
The Statnykiv family is ordinary but
unhappy. Estrangement is masked on
the background of pompous richness
when everyone lives in their own world.
Father Gregory Statnyk can't overcome
the guilt after his son's death. At first
he starts drinking alcohol and then
finds himself in religious fanaticism.
Amin's mother tries to restrain her
husband in order to do the least harm
to her children. And the children
themselves are sisters who feel that
their father distances from them. On
the one hand, he ignores the needs of
his daughters, and on the other hand,
he tries to impose his vision of the
world. In such circumstances girls
must stand solid. And it's not easy with
that. The gap between the sisters is
deepened by the death of the Indian
bridegroom.
Dreams are an important novel
component. Ruth has had two types of
dreams since her childhood: the first
ones are colored and detailed. They
capture events from the girl's life. The
second ones are black and white with
post-apocalyptic
images
of
the
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destroyed city, abandoned buildings
and empty streets.
These dreams fit well into the
psychological concept of dreams when
the hidden dream on the one hand has
some remnants of experienced events
(the first type of dreams). On the other
hand it adopts censored desires or
displaced fears (the second type of
dreams). But it is not so easy to dream
because Ruth doesn't only see dreams.
She is able to change a reality owing to
them: "…people with abnormal brains
with too many neural connections
can… (…) activate a somewhat different
version of reality which is unlikely to
occur under normal conditions" [10:
355].
Let us note that Max Kidruk's latest
novels are the stories of very young
heroes who escape into parallel worlds.
Mark illustrates it in the book Don't
Look
Back
and
keep
Silence.
Characters plunge into dreams hoping
to change the course of events the way
Ruth does. And they do so because they
are not satisfied with the real world
where there is a place for family
estrangement, bullying, rape and as a
result
abortions
for
unwilling
pregnancies. Because reality forces
them to get out of their comfort zone
ahead of time and start living the adult
life where adults are unable to help
their own children who can't fulfill their
social roles. When you are frustrated
with the ones you love, when you have
to choose between pursuing higher
education goals or an abortion, you
may
realize
consciously
or
subconsciously that you do not want to
return to reality from a dream or
parallel world: "They looked at Ruth
accidentally. The girl was lying on the
high hospital bed covered with a light
blanket. Dark hair was spread on the
pillow (…) Ruth did not look sick at
all. She had a blissful face of woman
who fell asleep once for many years"
[10: 546].
By the way the main character from
Max Kidruk's previous novel Don't Look
Back and Keep Silence has become a

part of Ruth story. The author doesn't
only introduce this character into the
girl's dreams but also invites the reader
to communicate with him through the
mobile application. But it is worthwhile
to start talking about the book's
interactivity from the cover Max
considers "...the most brilliant part of
mobile application..." [10: 6]. The cover
becomes a visual presentation of two
dreams our heroine experiences: the
paper cover represents a colorful city
picture the girl stands by half-turned;
the interactive cover converts the same
image into black and white. Behind the
girl's back a monster appears with bony
hands being somewhat reminiscent of
the grim reaper or dementor of Harry
Potter. Although the novel is not yet
read, this visualization is just the first
author's amusement to grab reader's
attention.
Moreover Max Kidruk offers eight
text scattered icons letting you visualize
where the events occur in the novel.
There appears a sense of reality on the
basis of written text. The space of trust
is formed between author and reader
since the latter obtains not only history
but evidence of its alleged importance
and credibility through the valid
content. There can be interactive
applications and visualizations that
redirect a person from imagination to
photos similar to objects in real life. It
can be cities, streets, dwellings etc.
Let us mention that the writer
visualizes in this way not all places but
only those being significant to his
character and the story itself. Let's see
what the places are. On page thirty we
see an icon for the first time sending
the reader to an online reading app for
the first location. The destination is a
dormitory in Rivne where events
presuppose future life actions of the
main character Ruth Statnyk. A
schoolgirl meets up with her boyfriend's
friends. She consumes too much
alcohol for the first time and feels very
bad. It would seem a banal event but it
will become a mechanism launching a
path to destroy the girl's routine life
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because there is unwanted sex (rape)
and a baby ahead. Ruth decides to have
an abortion naming the baby as a fetus.
No wonder the change of reality will
start from this scene and in the
dormitory itself the author proposes to
see first with a help of smartphone.
The next place icon will be found on
page ninety-three. Max Kidruk takes
the reader to a place that does not fit
into the story. This is the house of
Ivanka Badalian – a classmate and best
friend of Ruth. But in the previous text
there is no any word about this house.
Our heroinerealizing that something is
going on with her body, goes to the
pharmacy and buys a pregnancy test.
Then the reader gets to know about the
catastrophe resulted in an unwilling
pregnancy. The writer didn't seem to
visualize the location of a particular
event. The explanation can be found in
the following statement: pregnancy is
the first problem Ruth will try to solve
with the help of her dreams. The girls
discovers somebody chasing her in
dreams after a failed suicide attempt
(reality) and reformatting events (sleep)
leading to disappearance of unwilling
pregnancy.
But this seems important the girl
realized in her dreams she barely made
a fatal mistake and lost her life: "Ruth
began to take a more strict attitude to
life, appreciate things she had never
even thought about before..." [10: 207].
The
icons
displayed
on
the
subsequent pages send the reader to
two landmarks where the most
important events develop. It's Ruth's
apartment and the Monument of
Eternal Glory or the Hill of Glory. These
two places become a space where the
young heroine experiences existential
loneliness and fear. She feels loneliness
among her relatives at home. Her father
hates her. Her mother and sister
cannot forgive the impulsive act
happened accidentally. And on the hill
she dreams about the day when she
feels incredible trust and affection of
her sister who will take the girl to the
group of adult girlfriends. At the same

time she is experiencing total loneliness
there. She decides to commit a suicide.
Two different novel icons send a
reader to the same place: the
"Grushevsky's Brewery". Accidentally or
not, Ruth will finally realize some
catastrophic things. Her father won't let
her get rid of her baby and her
boyfriend Lara killed her sister's fiancé.
She is taken from the brewery to the
coffee shop Kavovi Meshty by teacher
Anna Chornay who tells the girl how
she changed her reality by returning
her murdered husband Jacob Chornay.
The universe is chasing Anna and she
is forced to stay awake not to die in a
dream. That moment Ruth makes the
most important decision becoming an
omega of Anna's life. Contrary to the
teacher's warnings she will also decide
to "return" to the living world the
bridegroom of her sister.
One more icon indicating a place is
not interesting by itself but in the
context of two others that refer the
reader to the previous book by Max
Kidruk Don't Look Back and Keep
Silence and its hero Mark Grozan. This
icon lets you visualize the yellow house
on the street Kvitka-Osnovianenko
where the boy lived and where he used
powers to combine floors in a parallel
reality he got stuck in. In this way the
author draws the reader's attention to
his
previous
novel
(unhidden
advertising because the interactive
application refers to a page where you
can view the book, read the annotation
and find out the price). In addition,
thanks to Mark Grozan's story, the
reader enters the fascinating world of
virtual reality
being
able
to
communicate with the hero. One of the
icons sends a reader to a Facebook site
where he or she can chat with the boy
who disappeared. However the author
gives the right for the recipient to
choose one or another version of
communication: readers may refuse to
communicate and help Mark who is
stuck in a spooky place or you can
agree and fulfill the reality. You can go
to the yellow house in Rivne and ride in
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the
elevator
according
to
some
instructions. In this respect, the reader
who accepts this condition only in
another episode of the novel finds out
that in this way the boy tried to escape
luring those who agreed to occupy some
places. By the way Ruth hardly falls
into the trap of the boy: "Mark Grozan
disappeared three years ago when he
was fourteen. He has not been found
yet. A few days ago, a three years older
Mark appears in a dream of the second
type asking her to go to a house on
Kvitka-Osnovianenko
Street
and
perform some bizarre procedure with an
elevator. When Ruth flatly refuses,
Mark Grozan unleashes the creatures
on her" [10: 484].
An icon is also associated with Mark
Grozan's story found at the end of the
book. The author sends the reader to
the final scene of his previous novel
expanding it. We have a terrifying place
where the hero (just ended the novel
Don't Look Back and Keep Silence) as
well as a knowledgeable reader finally
learns the end of Mark's theory and
comprehends why the boy persistently
offers
Ruth
(and
himself
while
communicating on Facebook) to visit
the yellow house and ride the elevator:
"You will see people in your dreams.
Not with everyone. With certain
individuals. But you will see. She
reached for the house behind his back.
Tell them about the lift. Bring them to
me" [10: 483].
Outside the location icons Max
Kidruk introduces four other important
labels into the text where we find
"...four bonus stories giving a great
depth to the main story..." [10: 6]. In
this way the author's expressive
"nonlinearity" of the novel plot is
ensured. In this context we should refer
to the author's rhizomatic text space.
Let us mention that the stories the
author sends us to through the mobile
app convince us that it is not so
important for the author to tell an
unusual story about an interesting girl
showing the reader some social
deviations such as estrangement in the

family, alcohol abuse, violence, and
parental miscommunication projected
onto their children.
So the reader can get to know not
only the amazing girl Ruth who sees
dreams and is able to correct reality but
also a several characters that don't take
leading positions in the story of Ruth.
They play a rather significant role. First
and foremost there is the story of Ruth
and India's father. His name is Gregory
Statnyk. Using the first icon we learn
that Gregory was married with Uliana
Jikia before the marriage with Amina
Alieva. A motive of marriage is rather
trivial. It is an unexpected pregnancy
resulted in the birth of Demian Statnyk.
Kidruk used this additional story to
show that the son played a critical role
for his father. At least twice the man
found himself lost and chose escapism
by alcohol: "Uliana was unbearable
before and after the birth of a child. She
turned into a harpy. The woman almost
lost her mind because of her child
crying. She could not look at her
creased body after childbirth and
figuratively felt detached within four
walls. Gregory tried to maintain the
family but Ulyana twisted his every
word out of frustration with the baby.
He lost patience at work and fell into an
alcoholic binge" [10]. The wife rescued
both from a failed marriage when
Uliana divorced leaving the baby in her
arms. The husband ended up marrying
a nurse named Amina Alieva.
Paradoxically the son will lead to his
father's alcoholism and the loss of his
family for the second time. That family
saved him once. Gregory gave his son a
car as a present. It will be a reason of
son's death in an accident. Following
the tragedy, Gregory resorted to the
true means of escaping reality: "That
day Gregory drank again. He did not
know how to live now with all this and
irritable inability to think clearly
undermined him until the man became
torn inside and fragile as a piece of old
wood" [10: 37]. This story remains not
only past Gregory can't overcome. It
becomes a key point of estrangement in
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the
family.
As
a
consequence,
subsequent events will lead Ruth to the
sad endinge.
The following icon sends the reader
to the past of Elijah Isaev, the
bridegroom of India. After his death
Ruth decides to reformat reality in a
dramatic way. She feels like returning
the dead to the living world. The
question arises why it is so important
for the author to tell the story about
Elijah Isaev. He is likely to address two
important issues: domestic violence and
choice without choice which can
destroy both dream and fate. Following
the icon in the application we learn
about a tyrant father who enjoys
beating his own wife and son. In future
Elijah will grow in total fear. So, when
his father says without any remarks
that the boy will enter the dental
faculty in Ternopil, he will not resist his
will. He insists Ruth should become a
writer. He had his own negative
experience of "submissive dreams" in
conversation with the bride of India,
"...because it is right to fight for dreams
that are the most important thing
should be kept alive…" [10].
The third icon introduces the reader
to the story of Jacob Chorta, the
teacher of Ruth who will give her the
world
of
books.
Through
the
resurrection of world she learns about
her gift. Again the story of an unhappy
family is brought to the eyes, in which
the regret and life killed affection
between parents and their love for
children.
In addition, the reader can follow the
unfolding relationship between James
and his future wife, Anna, and see how
a person who becomes not the subject,
but the object of influence perceives the
change of reality. Yes, we learn that at
first, everything is good between lovers
James and Anna, but the girl decides to
go to the Medical Center at Goettingen
University and take part in the project
of Ernest Rainer. And here it would be
worthwhile for the reader to address
both the novel and the mobile
application. The set of events is the

same: Anna goes to university and
eventually James finds another woman.
But these are two stories that have one
final, though. The man falls asleep next
to Marta Mackiewicz on May 26, 2011,
to wake up on May 26, 2010 with Anna
and remember nothing ("... James woke
up with a frightening headache and
scraps of whimsical dreaming that
swayed in his brain, like pieces of torn
gauze in the wind" [10: 478]). Anna is
also plunged into sleep, but her goal is
to change the reality that there would
never have been another business trip,
another woman, only she and James.
From Anna's Diary: "Today it is
Thursday, May 26, the first day after I
successfully crossed two years of my
life. Jacob with me, and it seems we are
alright" [10: 466]. Interestingly with the
help of the app (another icon) Max
Kidruk offers the reader a full version of
the woman's entries. This allows you
not to burden the text of the novel. The
reader has the choice to either restrict
to diaries in the text itself or read it
completely with the help of a gadget.
Although the mobile version lets you
look at events under a slightly different
perspective. We learn that Anna is
afraid of her dreams and harm they can
cause: "The reality is supposedly
thinner and I do not know if this is
because of a chronic lack of sleep, or
they fear that I will indeed escape from
them, and they will climb from the
other side into reality. I will now
remember how two or three days ago
Jacob came at night, stood on the
threshold of the living room and looked
at me. He knew I wasn't sleeping. Now I
only doubt that it was James. Whom
did I bring back to this world?" [10:
476].
The story of Anna and her husband
will be repeated for many years when,
on May 26, 2019, "…forty-year-old
James Chernai woke up feeling as if he
had just been gutted out of his mouth.
A body of cold sweat covered his body,
his hands trembled, and spooky images
swam before his eyes. It seemed to the
man as if he had not woken up and
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continued to see a dream in which he
first fought with someone, and then
blood flowed from his belly with oily
streaks..." [10: 478]. The basis of his
bizarre dream was real events that
included his death during a fight and a
funeral. Outside of the "fantastic"
dimension, a more real one is unveiled
two people live in without trust: he does
not know, and she does not dare to tell.
The finale of such relationships is
obvious.
Conclusions
and
research
prospects. So, Max Kidruk offered his
reader an unusual book having the
online application. Owing to its
interactivity, it is possible not only to
capture pleasure of the story about a
girl Ruth who changes reality but also
to visualize places where some events
take place. We can experience a series
of life dramas, read the diary of main
heroine and communicate with the boy
from the previous author's book. In
times of total reading neglect when the
electronic consciousness contributes to
deepening of human dependence on
gadgets, an interactive book seems to
help
build
up
a
disrupted
communication between author and
reader. In addition it helps to draw
attention of society to important social
problems the writer tackles in the
digital
format:
estrangement
and
domestic violence, teenage abortion,
suicides and auto-aggressive behavior
caused by alcohol.

монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2013. 272 с.
4.
Гребенюк
А.
Інтерактивна
література
як
новий
феномен
української
культури.
Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки. 2014. № 18. С. 55–59.
5.
Коржик Н. Інтерактивна книга
як сучасний видавничий продукт.
Вісник ХДАК. 2018. № 53. С. 49–58.
6.
Єфімова
М.
Інтерактивна
дитяча книга в Україні: становлення
та перспективи. Наукові записки
Рівненського
державного
гуманітарного університету. 2013.
№ 19. С. 259–263.
7.
Побідаш І., Рожанська В.,
Фіголь Н. Ринок інтерактивних книг в
Україні. Обрії друкарства. 2018. №1
(6). С. 160–169.
8.
Макс Кідрук Я створюю ті
історії, які б сам читав і купував.
URL:
https://mind.ua/style/20183459maks-kidruk-ya-stvoryuyu-ti-istoriyiyaki-b-sam-chitav-i-kupuvav
(дата
звернення: 02.02.2020).
9.
Юрчук О. Не/паралельні світи
в романі Макса Кідрука "Не озирайся
і мовчи". Дивослово. 2019. № 1. С. 58–
61.
10.
Кідрук М. Доки світло не згасне
назавжди. Харків: Книжковий Клуб
"Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. 560
с.
REFERENCES (TRANSLATED
&TRANSLITERATED)
1.
Development
trends
in
pedagogical and psychological sciences:
the experience of countries of Eastern
Europe and prospects of Ukraine:
monograph / edited by authors. (2018).
1st
ed.
Riga,
Latvia:
"Baltija
Publishing". 626 p. [in English].
2.
Eko U. (2004). Rol chytacha.
Doslidzhennia z semiotyky tekstiv [The
Role of the Reader. Studies in Semiotics
Texts] /Per. z anhliiskoi Mar’iany
Hirniak. Lviv: Litopys, 384 s. [in
Ukrainian].

REFERENCES
1.
Development
trends
in
pedagogical and psychological sciences:
the experience of countries of Eastern
Europe and prospects of Ukraine:
monograph / edited by authors. 1st ed.
Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2018.
626 p.
2.
Еко
У.
Роль
читача.
Дослідження з семіотики текстів
/Пер. з англійської Мар’яни Гірняк.
Львів: Літопис, 2004. 384 с.
3.
Кратасюк
Л.
Інтерактивні
методи в навчанні учнів 5–6-х класів
створювати тексти різних типів:
56

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
3.
Kratasiuk L. (2013). Interaktyvni
metody v navchanni uchniv 5–6-kh
klasiv stvoriuvaty teksty riznykh typiv:
monohrafiia [Interactive Methods in
Teaching Students of 5-6th Grades to
Create Texts of Different Types].
Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka.
272 s. [in Ukrainian].
4.
Hrebeniuk
A.
(2014).
Interaktyvna
literatura yak
novyi
fenomen ukrainskoi kultury [Interactive
Literature as a New Phenomenon of
Ukrainian Culture]. Naukovyi visnyk
Skhidnoievropeiskoho
natsionalnoho
universytetu imeni Lesi Ukrainky. № 18.
S. 55–59. [in Ukrainian].
5.
Korzhyk N. (2018). Interaktyvna
knyha yak suchasnyi vydavnychyi
product [Interactive Book as a Modern
Publishing Product]. Visnyk KhDAK. №
53. S. 49–58. [in Ukrainian].
6.
Yefimova M. (2013). Interaktyvna
dytiacha knyha v Ukraini: stanovlennia
ta perspektyvy [Interactive Children's
Book in Ukraine: Formations and
Prospects].
Naukovi
zapysky
Rivnenskoho
derzhavnoho

humanitarnoho universytetu. № 19. S.
259–263. [in Ukrainian].
7.
Pobidash I., Rozhanska V., Fihol
N. (2018). Rynok interaktyvnykh knyh v
Ukraini [The Interactive Books Market
in Ukraine]. Obrii drukarstva. №1(6). S.
160–169. [in Ukrainian].
8.
Maks Kidruk Ya stvoriuiu ti
istorii, yaki b sam chytav i kupuvav [I
create the stories that I would read and
buy
myself].
URL:
https://mind.ua/style/20183459maks-kidruk-ya-stvoryuyu-ti-istoriyiyaki-b-sam-chitav-i-kupuvav
(data
zvernennia: 02.02.2020). [in Ukrainian].
9.
Yurchuk O. (2019). Ne/paralelni
svity v romani Maksa Kidruka "Ne
ozyraisia i movchy" [No / Parallel
Worlds in Makas Kidruk 's novel "Don't
Look
Back
and
Don’t
Speak"].
Dyvoslovo.
№1.
S.
58-61.
[in
Ukrainian].
10.
Kidruk M. (2019). Doky svitlo ne
zghasne nazavzhdy [Until the light goes
off forever]. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub
"Klub Simeinoho Dozvillia", 2019. 560
s. [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редколегії: 23.11.2020
Схвалено до друку: 24.12.2020

57

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal.
Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
ISSN (Print): 2663-7642
ISSN (Online): 2707-4463

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
УДК 811.161.2:81’38
DOI 10.35433/philology.2 (93).2020.58-66

ЛІНГВАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗІВ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ В ПОВІСТІ
ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА "ЖІНКА-ЗМІЯ"
Н. М. Дяченко*
У статті проаналізовано мовні одиниці й художні засоби, котрі формують
матрицю чоловічого й жіночого образів. Матеріалом для дослідження слугувала
повість В. Шевчука "Жінка-змія". Використано такі методи дослідження:
лінгвістичне спостереження й опис мовних явищ; метод декодування художнього
тексту, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, а також метод суцільної вибірки.
Художнім образам належить ключова позиція в процесі інтерпретації тексту, це
– найважливіші елементи в його структурі. Установлено, що для створення
образу найбільшої ваги набуває значимість лексичного простору, адже саме слово
є основною одиницею мови загалом і тексту зокрема. Лексеми є провідником
інтенції автора тексту, основою для адекватного розуміння сенсу тексту. Вибір
відповідних слів відіграє найважливішу роль і під час створення образів
літературних творів. Також необхідними джерелами інформації про персонажів є
одиниці вторинної номінації – тропи та стилістичні фігури. Вони допомагають
передати читачеві те особливе бачення світу, яке закодоване в тексті й
притаманне авторові або його персонажу. З’ясовано, що для вербалізації
чоловічого й жіночого образів В. Шевчук використав цілу палітру різних мовних
засобів, насамперед описи, портретні характеристики персонажів, у створенні
яких провідна роль належить назвам осіб, атрибутивам, а також елементам
мовлення самих героїв – крилатим висловам, синонімам, антонімам, порівнянням,
іншомовній та емоційно забарвленій лексиці. Схарактеризовано особливості
використання цих мовних засобів для створення кожного з розгляданих образів
зокрема. Простежено, що значну роль у створенні образів та їх дальшому
сприйманні відіграє кількісне співвідношення зазначених елементів.
Ключові слова: образ жінки, образ чоловіка, вербалізація, назва, мовні засоби,
атрибутив, синоніми, антоніми.
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LINGUISTIC REPRESENTATION OF IMAGES OF MEN AND WOMEN IN
VALERIY SHEVCHUK'S NOVEL "THE SNAKE-WOMAN"
Diachenko N. M.
There is analysis of the language units and artistic means that form the matrix of male and
female images in the article. The novel of V. Shevchuk "The snake-woman" was material for the
study. Such research methods as linguistic observation and description of language phenomena,
method of decoding an artistic text, analysis, synthesis, induction, deduction, also the method of
continuous sampling were used. The artistic images play a key position in the interpretation of
the text, these are the most important elements in its structure. It is established that the
importance of lexical space is the biggest part in the process of creating the image, because the
word is the basic language unit in general and the text in particular. Lexemes are the conductor
of the intention of the author of the text, the basis for adequate understanding of the sense of the
text. The choice of appropriate words plays a crucial role in creating images of literary works.
Also, such units of secondary nomination as tropes and stylistic figures are necessary sources of
information about the characters. They help to convey the reading of special visions of the world,
which is encoded in the text and inherent in the author or his character. It was found that for the
verbalization of male and female image V. Shevchuk used a whole palette of different language
tools, pre-describing the portrait characteristics of the heroes, creating such arbitrary roles by
name, attribute and elements of motivation of the characters - criminal expression, synonyms,
antonyms, comparisons, foreign and emotionally entertaining vocabulary. Features of use of
these language means are characterized for creation of each of the considered images in
particular. It is observed that the quantitative ratio of these elements plays a significant role in
the creation of images and their further perception.
Key words: image of a woman, image of a man, verbalization, name, language means,
attribute, synonyms, antonyms.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Творчий
доробок В. Шевчука не залишає
байдужим: він має і свого уважного
та вдячного читача, має й опонентів,
які вважають його графоманом; він є
об’єктом
стійкого
зацікавлення
науковців, котрі присвятили йому
томи наукових праць – окремих
статей,
ювілейних
збірників,
монографій,
дисертаційних
досліджень. Та попри це й самому
авторові, і його поціновувачам чи
критикам завжди є що сказати.
Зокрема, у нашій розвідці йтиметься
про Шевчукову інтерпретацію однієї з
вічних загальнолюдських проблем –
взаємодії чоловічного та жіночого
начал – на рівні вербальних засобів
репрезентації чоловічого й жіночого
образів у повісті "Жінка-змія".
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на

які спирається автор. Терміном
"образ" послуговуються у філософії,
психології, антропології, міфології,
соціології, літературознавстві, різних
видах мистецтва, однак насамперед
образи репрезентуються в мові.
Оскільки упродовж усього життя
людина постійно пізнає, оцінює,
аналізує й інтерпретує дійсність,
кожна природна мова має у своєму
арсеналі
величезний
обшир
лексичних,
фразеологічних,
морфологічних,
синтаксичних
та
інших
засобів,
покликаних
відображати вербалізовані образи.
При цьому на першому плані –
значимість лексичного простору, бо
саме слово є провідником інтенції
автора
тексту,
основою
для
адекватного розуміння тексту. Добір
відповідних
слів
відіграє
найважливішу роль під час створення
образів
літературних
творів.
Важливим джерелом інформації про
персонажів
є
також
одиниці
вторинної номінації – тропи та
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стилістичні
фігури,
використані
митцем для створення відповідних
образів. Саме вони доносять до
читача те особливе бачення світу,
котре
закодоване
в
тексті
й
притаманне авторові або його герою.
Тому образам належить ключова
позиція під час інтерпретації тексту,
вони є системотвірними елементами в
структурі цілого. Проблемі мовного
образу та його структури присвятили
свої студії Н. Арутюнова, О. Єлісеєва,
В. Кононенко,
О. Потебня,
Н. Таценко, Х. Щепанська та ін.
Лінгвісти
по-різному
потрактовують
поняття
мовного
образу.
Наприклад,
О. Потебня
співвідносить його із символом,
указуючи на їхню рівнозначність [5].
Про те, що образ стає основою для
формування символів, зазначила й
О. Єлісєєва [3]. В. Кононенко оперує
поняттями словесний образ, символ,
слово-образ,
слово-символ,
образсимвол, які функціонують майже як
синоніми [4]. Х. Щепанська вважає,
що мовний образ – це реалія чи
абстракція,
схоплена
думкою
й
виражена мовою певного народу [7].
На думку Н. Арутюнової, образ як
об’єкт
вивчення
лінгвістики
характеризується такими основними
рисами: 1) пов’язаний із предметами,
явищами дійсності; 2) доступний для
інтерпретації; 3) образ синтетичний,
адже
створюється
комплексним
сприйняттям дійсності [1].
Мовний образ є комплексним
відображенням елементу дійсності
засобами мови. Він являє собою
абстрактне поняття, яке знаходить
реальне втілення в мові та мовленні.
Матеріальну основу лінгвістичного
образу формують мовні одиниці
різних рівнів. Мінімальною одиницею
мови, здатною передавати образ,
традиційно вважають слово.
Створення образу в художній
літературі
–
клопіткий,
багатоаспектний процес, результат
якого залежить від спільної участі як
автора, який його створює, так і від
читача,
котрий
його
сприймає,

осмислює й інтерпретує, залучаючи
до цього процесу не лише фізичне
сприймання, а й пропускаючи крізь
свою систему культурно-історичних,
літературно-лінгвістичних
та
естетичних компетенцій.
У свідомості носіїв певної культури
образи існують не ізольовано один від
одного, а утворюють певну систему.
Щодо чоловічого й жіночого образів у
творчості В. Шевчука зауважимо, що
літературознавчому аспектові цієї
проблеми, переважно з акцентом на
жіночих образах, присвячено низку
праць (їхній огляд див.: [2; 8]), однак
її
лінгвальний
бік
поки
що
залишається поза увагою дослідників.
Формулювання мети та завдань
статті. Мета нашої розвідки –
з’ясувати, за допомогою яких мовних
засобів створені образи чоловіка і
жінки в повісті Валерія Шевчука
"Жінка-змія".
Для
досягнення
мети
було
поставлено такі завдання:
- проаналізувати засоби лінгвальної
репрезентації образів чоловіка і жінки
в повісті Валерія Шевчука "Жінказмія";
- зіставити
особливості
використання мовних засобів для
створення кожного з розгляданих
образів зокрема.
З огляду на поставлені мету й
завдання в статті використано такі
методи дослідження: лінгвістичне
спостереження й опис мовних явищ;
метод
декодування
художнього
тексту, аналіз, синтез, індукція,
дедукція, а також метод суцільної
вибірки.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Образ
персонажа
формується
завдяки
найрізноманітнішим
лінгвальним
одиницям,
художнім
засобам, що існують у мові. При
цьому чи не найбільшої ваги набуває
значимість
лексичного
простору,
адже
саме
слово
є
основною
одиницею мови загалом і тексту
зокрема. Лексеми є провідником
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інтенції автора тексту, основою для
адекватного розуміння сенсу тексту.
Вибір
відповідних
слів
відіграє
найважливішу
роль
і
під
час
створення
образів
літературних
творів.
Також
необхідними
джерелами
інформації
про
персонажів є одиниці вторинної
номінації – тропи та стилістичні
фігури, якими керується митець.
Вони допомагають передати читачеві
те особливе бачення світу, котре
закодоване в тексті й притаманне
авторові або його персонажу. Тому
образам належить ключова позиція
при інтерпретації тексту, це –
найважливіші елементи в структурі
цілого.
З-поміж
розмаїття
художніх
образів об’єктом нашого зацікавлення
стали образи чоловіка і жінки в
повісті Валерія Шевчука "Жінка-змія".
Зовні сюжетна лінія розгляданого
твору
досить
аскетична
й
невибаглива, позбавлена виразної
динаміки чи, тим паче, якихось
карколомних подій. Головний герой,
прагнучи
відновити
внутрішній
спокій, виїжджає на природу, де й
відбувається фатальна зустріч із
жінкою-змією.
Саме
ця
зустріч
похитнула його впевненість у власній
правоті, пробуджуючи від такої любої
йому
інтроспекції
з
відтінком
нарцисизму
й
спонукаючи
до
переосмислення свого призначення у
світі, адже пасивне споглядання
життя з позиції равлика, підкріплене
сумнівною, навіть попри постать її
автора, сентенцією "Коли не можу у
цьому світі вчинити чогось доброго,
то принаймні не чинитиму в ньому
зла" [6: 153], аж ніяк не узгоджується
з
прагненням
прожити,
а
не
проіснувати відведений тобі час, бо
якщо ми не робимо отого доброго,
очевидно, апріорі стаємо пасивним
злом.
Опис зовнішності головного героя у
творі
відсутній,
адже
оповідь
ведеться від першої особи. Однак із
тексту можемо скласти досить точний
психолінгвістичний портрет цього

чоловіка.
Він
людина
освічена,
схильна до філософсько-патетичних
розмірковувань, із претензією на
інтелектуальність.
В. Шевчук
вочевидь симпатизує йому, усіляко
підкреслює
ерудицію,
обізнаність
чоловіка
з
літературознавчим
процесом, уводячи в канву твору
прізвища відомих поетів і прозаїків –
В. Свідзинського,
Є. Плужника,
М. Коцюбинського, світобачення яких
викликає
розлогі
аналогії
з
душевними
переживаннями
його
персонажа. До того ж він сам став
прототипом одного з персонажів
повісті-диптиха "Двоє на березі", де
докладно
представлено
його
"житейський антураж", а чергова
поява в повісті "Жінка-змія" –
опосередковане
свідчення
небайдужості
Шевчука-автора
до
свого літературного дітища. З-поміж
власне
лінгвальних
маркерів
освіченості
героя
виокремлюємо
насиченість його мовлення великою
кількістю:
- книжної лексики (істота жіночої
статі, особа жіночої статі);
- іншомовних
слів,
як
загальнозрозумілих (егоїст, антураж,
скульптура,
нірвана,
грація,
комплекс, сеанс, вуаль, стриптиз,
абстракціоністський
(абстракційний),
модерністський,
ілюзорний, трансформований), так і
вузько
спеціальних
(диптих,
преамбула,
стоїчність,
ригористичний,
маєстатичний,
екстатичний);
- застарілих слів (пейзанка, перса,
цаль), зокрема й старослов’янізмів
(сущий, благочестивий, сокровенно);
- оказіоналізмів
(інтермецовий,
золотонога, світлорука).
Чоловік понад усе цінує свою
свободу, яку розуміє з погляду вже
згадуваної
вище
пасивноспоглядальної позиції: "не сіяти на
світі зла – це значить забезпечити
собі індивідуальну свободу; ні з ким
близько не сходитися, ні від кого не
бути залежним і нікого не робити
залежним від себе" [6: 153–154].
61

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
Головний герой – постать доволі
суперечлива. Спочатку він зауважує:
"нікого в цьому світі не намагаюся
осуджувати" [6: 154], однак насправді
чинить інакше. Наприклад, коли його
"святу самоту" нахабно порушують
люди, зневажливо називає їх "ця
комашва", хоча розуміє, що в такому
разі він і сам "серед них також
комашка" [6: 156]. Порушники його
спокою – рибалки, пляжники з
дітьми,
котрих
він
зневажливо
називає "рибйонками" (принагідно
зауважимо, що номінація дітей за
допомогою
суржикових
слів
із
виразним
негативним
емоційним
забарвленням "рибйонок", виводок
"рибйонків"
на
загальному
тлі
хорошого літературного мовлення є
додатковим свідчення небажання
оповідача
мати
дітей).
Для
зображення
зневаги
до
самих
пляжників чоловік не шкодує епітетів
і синонімів: "обплилі, безформні,
ґудзуваті, пузаті, почварні, як на
смак мій, <…> вони кричать,
верещать,
льопаються
у
воді,
ухають, зойкають, а тоді всідаються
кружка і починають зі чавкотом (той
чавкіт,
може,
я
й
придумую)
жерти…" [6: 157]. Таке сприймання
інших виявляє в героєві відвертий
снобізм, а негативна характеристика
соціуму,
представникам
якого
протиставляє себе самітник, стає
лакмусовим
папірцем
зіпсутості,
червивого осердя духовності самого
мовця.
Тож
попри
удавану
відстороненість і спроби вивищитися
над
буденністю,
герой
усе
ж
залишається звичайною людиною, а
тому й послідовно, коли не вдається
зберігати спокій, він виявляє свій
осуд. Виведений із рівноваги, називає
жінку-спокусницю
"безсоромниця",
"повія", а сам обурений і вражений:
"…я, я зі своєю стоїчністю, зі своєю
філософією, виплеканим холодом і
відчуженням до принад світових,
таким безсилим і нікчемним блазнем
у цій ситуації себе з’явив. Не перед
нею, а перед самим собою. Ганьба!"
[6: 164].

В образі цього чоловіка реалізовано
цілу низку суспільних стереотипів та
упереджень, як-от: чоловік має бути
сильним і стриманим, усілякий ліризм
і тонкі матерії чуттів – жіночі штучки.
Це
втілено в епізоді, коли герой
виявляє щире замилування природою
– сонцем, небом, – каже, що саме в
єдності з нею людина може почувати
абсолютну гармонію, але одразу ж
осмикує себе: "звісно, це дурні думки".
Але
часто
ліричний
настрíй
перемагає. Живучи в місті, як це
часто буває, він надзвичайно цінує
оту святість тиші, "яка приходить
разом із темрявою, через що мені
здається, що справжня тиша – це і є
темрява"
[6: 158],
його
вабить
золотий спокій і тиша [6: 167].
Інший,
архаїчний,
стереотип:
жінки – це зло, гріх. Саме він,
очевидно,
став
підґрунтям
психологічного конфлікту оповідача з
протилежною статтю, про який
ідеться вже з перших рядків повісті,
бо породив у нього радикальне
розуміння
міжстатевих
взаємин:
"Чоловіча природа дурна: може мати
непогамовну спрагу до жінок, а може
від спілкування з тим племенем
цілком
відмовитися
і
цілком
наладнатися на безсексуальність.
Але тоді не має бути спокус, бо
спокуси починають збуджувати оте
темне чоловіче єство, і людина
перестає належати собі, – це як
алкоголік, котрий кинув пити, а
потім не втримається і ковтне знову
ненароком чарку. Тоді й пішло: за
чаркою йде друга і третя, і зрештою
людина пропадає, фігурально кажучи,
опиняється в налигачі: хто алкоголю,
а хто жіночої плоті" [6: 166]. Як
бачимо, жінка розглядається як
хвороблива
залежність
чоловіків,
осердя гріха, оскільки ставиться в
один ряд з алкогольною залежністю. У
полоні такої філософії герой сам
створює
для
себе
примарну
реальність, сповнену кліше на кшталт
"жінка ніколи не буває задоволена",
"щастя не існує", "зло всеосяжне, а
добро ілюзорне" [6: 153]. До часу йому
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здається, що вже ніщо не здатне
порушити
його
ідилії:
від
набридливого
суспільства
врятує
втеча на природу, від порушення
спокою
на
природі
–
уміння
абстрагуватися
й
не
помічати
негативних подразників. Але пригода,
котра з ним трапилася, доводить:
прожити
в
ілюзорному
світі
неможливо, бо світ справжній так чи
так вабитиме до себе, та й "той, що
тікає від світу чинить так не через
силу свою, а таки через знесилу перед
ним" [6: 166]. Останнє твердження,
на наш погляд, ілюструє конфлікт між
буттям
реальним
та
ідеальним,
опертим
на
Сковородинські
постулати чернечої відстроненості.
Цікаво, що в невеликій за обсягом
повісті
"Жінка-змія"
В. Шевчук
реалізував усі найважливіші (за
К. Юнгом) архетипи – Персону, Аніму
й Анімуса, Тінь і Самість, котрі
"спливають" на поверхню лише під
час ретельного аналізу тексту й
інтерпретація котрих допомагає не
лише проникнути в глибини людської
психології, а й чіткіше окреслити
аналізовані образи – чоловічий і
жіночий. Оскільки докладний аналіз
архетипів
потребує
спеціального
дослідження, наразі окреслимо лише
деякі, на наш погляд, важливі
аспекти в руслі розгляданої теми.
Архетип Персона є своєрідним
уособленням
маски,
за
якою
приховується справжнє "я", ролі, які
ми граємо в суспільстві, відповідаючи
на певні очікування соціуму. У повісті
головний герой навіть сам себе
називає "персона". Побачити його
справжнє обличчя допомагають, крім
уже
проаналізованих
у
розвідці
чинників, й інші архетипи – Аніма й
Анімус,
Самість.
Останній
із
архетипів – Самість – головний
чинник у пошуку гармонії з собою і
світом, на шляху до якої чоловік
знаходить жінку, що кардинально
змінює
"того,
хто
вважав
самозарозуміло
себе
вільною
людиною" [6: 173–174], порушуючи
спокій і рівновагу й водночас

відкриваючи йому справжні, не
прописні істини буття, пробуджує
прагнення
до
глибинного
самопізнання.
Жінка-змія, яка спершу постає
перед героєм у своїй жіночій іпостасі,
незважаючи на докладний опис одягу
й тіла, безлика. Опису її обличчя
В. Шевчукові
вдається
віртуозно
уникати, підкреслюючи в такий
спосіб таємничість своєї героїні. Ми
лише знаємо, що це молода й
приваблива жінка, "кров з молоком",
яка всім своїм виглядом спокушає
чоловіка, пробуджує в ньому первісні
страхи й інстинкти, сильніші від його
маски-Персони. Що це незвичайна,
містична жінка, бачимо від початку:
вона креслить на піску "загадкові
зигзаги", розчиняється на очах, не
залишає по собі слідів на піску, тому
для її номінації герой-чоловік називає
її поява, проява, привиддя, мана,
мара; це напівжінка-напівзмія.
Історія їхніх стосунків – це історія
спокуси (від першої зустрічі до сцени
з купанням і, зрештою, ілюзорноміфічна ніч кохання), у якій утілено
християнський
мотив
спокуси
відлюдника.
Однак,
попри
зооморфну частину образу, героїня не
є злом, навпаки, вона активне творче
начало.
Жінка-змія
мудра:
у
вирішальний момент вона спочатку
по-материнськи
заспокоює
переляканого героя, присипляє його
переляк тим, що він будь-якої
хвилини зможе її прогнати, навертає
до себе, захоплюючись його розумом,
який, проте, робить його нездатним
до змагання зі світом ("Все кудись
тікаєш, ховаєшся, смішний… Все
щось вигадуєш, ускладнюєш, граєшся
у самітника…" [6: 170]), указує на
спільні риси (вона теж від усіх тікає й
ховається),
зрештою,
викликає
інтерес і цілком підкоряє собі.
Вчинками
жінки-змії
керує
інстинкт продовження роду. Щоб
отримати бажане, вона пробуджує
первісні інстинкти й у чоловікові та
досягає поставленої мети – зберегти
своє
плем’я,
народивши
сина,
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"мудрого й отрутного, звинного й
гадючого", з розумом батька й жалом
та силою матері. Мабуть, тому так
докладно
виписане
інстинктивне
захоплення жіночою красою, зокрема
сцена
купання,
а
особливо
–
зваблення, де засобами увиразнення є
метафора, нагромадження означень і
повтор: "Тоді вона знову встала і
скинула останню одежину. І я
побачив ніч. Глибоку й темну і без
світла,
кошлату,
набубнявілу,
наповнену росою, мороком, що в
глибинах
своїх
ховала
морок
подвоєний, а в цьому ще раз удвічі
більший" [6: 172]. Сам статевий акт,
котрий
чоловіки
в
Шевчукових
творах
трактують
як
умирання
[3: 42],
нам
видається
радше
катарсисом, переродженням, бо на
руїнах колишнього з’являється щось
інше, нове. В аналізованій повісті – це
нащадок і зміна світогляду.
У творі використано чимало назвхарактеристик осіб чоловічої статі. За
наявністю / відсутністю конотації в
семантичній структурі цей корпус
лексем умовно можна поділити на дві
групи – емоційно забарвлені та
нейтральні. До першої належать
назви
з
відтінком
піднесеності
(персона (зауважимо, що так себе
називає сам головний герой), кумир),
а також ті, що передають негативне
ставлення (алкоголік, гевал, глупак,
дебіл, блазень). До другої – назви осіб
за
видом
діяльності
(рибалка,
пляжник,
браконьєр), характерною
ознакою
(відлюдник,
самітник,
знайомий, старий) та родинними
зв’язками
(син).
Так
само
класифікуємо
й
фемінні
назви
повісті: до першої групи зараховуємо
номени поява, проява, мана, мара,
пейзанка,
безсоромниця,
повія,
русалка,
малахольна,
звихнута,
жінка-змія,
скульптура
богині
(позитивну конотацію мають тільки
метафоричні
назви
русалка
та
скульптура
богині,
решта
–
негативну); до другої – назви осіб
загальної семантики (істота жіночої
статі, особа жіночої статі), за віком

(жінка, дівчина, бабуся, стара), видом
діяльності (манекенниця) (лексему
повія,
оскільки
конотація
є
невід’ємною складовою семантики,
зараховуємо до першої групи).
Матрицю чоловічого образу, крім
назв осіб, утворюють також ужиті до
них
означення
цнотливий,
насталений, насторожений, темний,
чоловічий,
обережний,
інакший,
розумний, нездалий, кволий, смішний,
ниций,
роздягнений,
натертий,
напівмрійливий, напівсонний, мудрий,
отруйний,
звинний,
гадючий,
безпомічний,
потолочений,
вимнутий, витиснений, потоптаний.
На тлі такої кількості (25) "чоловічих"
атрибутивів, 12 "жіночих" означень
(гарна,
почварна,
безсоромна,
безстороння, замислена, джинсова,
самотня,
жіноча,
осяяна,
гола,
золотонога, світлорука) виглядають
досить скромно й, очевидно, є
опосередкованим
свідченням
авторського
патріархального
світобачення,
центром
якого
є
чоловік. Урівноважити становище
могли б порівняння. Одначе й тут
В. Шевчук для увиразнення жіночого
образу використав 4 порівняння (як
манекенниця;
наче
чудова
скульптура; (сміх), як вода, жива чи
мертва; ніби тінь), а чоловічого – 8
(як бевзь; мов кінь; як вар’ят; як
алкоголік; як мертве, висохле дерево;
ніби рибалка; (випав), як горіх із
зеленої шкірки; (витиснений), як
цитрина; як побитий пес), що лише
підкріплює
висловлене
вище
припущення. Водночас негативне
семантичне забарвлення порівнянь
засвідчує, що створена автором
чоловіча
особистість
квола
й
безпомічна, у її душевній організації
переважає жіноче начало, за теорією
архетипів, – Аніма, тоді як жінка-змія
– цілеспрямована й упевнена, а отже,
має виразну Анімус-домінанту.
У
мові
твору
зафіксовано
антонімічні лексеми, які реалізують
бінарну
опозицію
чоловічого / жіночого
начал
(чоловічий – жіноча, цнотливий –
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чоловічого й жіночого образів у
літературних творах В. Шевчука, що
дасть змогу по-новому розкрити риси
ідіостилю письменника.

безсоромна,
темний
–
осяяна;
розумний,
мудрий – малахольна,
звихнута),
по-різному
характеризують
жінку
(гарна
–
почварна) чи порівнюваний із нею
об’єкт (жива – мертва (вода)).
Для увиразнення образів у тексті
використано
синоніми:
індивідуально-авторські
(жінка
активного сексуального тону, дівчина
молочно-воскової
стиглості)
й
загальномовні
(потолочений,
вимнутий, витиснений, потоптаний;
розумний,
мудрий; малахольна,
звихнута; насторожений, обережний;
нездалий,
кволий;
змія,
гадюка,
гадина; поява, проява, привиддя,
мана, мара; безсоромниця, повія).
Висновки
й
перспективи
дослідження. Отже, мовні образи
являють собою складну конструкцію
людського відображення дійсності.
Вони виникають на стику двох
систем:
системи
художнього
мистецького бачення загалом і мовної
системи зокрема. Мистецтво показує
реалії в художніх образах, аналізуючи
структуру цих образів, важливо
досліджувати
їх
з
урахуванням
мовно-комунікативного аспекту.
В. Шевчук – автор із тонким
чуттям слова, який усі доступні мовні
засоби спрямовує на досягнення
максимального художньо-естетичного
ефекту
від
своїх
творів.
Для
вербалізації чоловічого й жіночого
образів було використано цілу палітру
різних мовних засобів, насамперед
описи,
портретні
характеристики
персонажів,
у
створенні
яких
провідна роль належить назвам осіб,
атрибутивам, а також елементам
мовлення самих героїв – крилатим
висловам,
синонімам,
антонімам,
порівнянням, іншомовній та емоційно
забарвленій
лексиці.
Крім
того,
значну роль у створенні образів та їх
дальшому
сприйманні
відіграє
кількісне співвідношення зазначених
елементів.
Перспективи
досліджень
пов’язуємо з аналізом комунікативнопрагматичної
характеристики
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ЗНАЧЕННЯ АПОКРИФІВ ТА ЛЕГЕНД, ЗІБРАНИХ ІВАНОМ ФРАНКОМ,
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В. М. Мойсієнко*
Статтю присвячено аналізу мови зібраних Іваном Франком давніх текстів зокрема та
поглядів ученого на історію розвитку української писемности загалом Зазначено, що Іван
Якович Франко приділяв значну увагу історії українського письменства та української
мови, першим в україністиці зібрав та уклав із ґрунтовними коментарями п’ять томів
«Апокріфів та лєґенд». Ця піонерська грандіозна праця у вітчизняному мовознавстві ще
належно не оцінена, а з погляду значення укладених дослідником текстів XVI – XVIII ст.
для розуміння становлення української мови загалом поки не знана. Особливо варто
звернути увагу на те, що зібрані І. Франком пам’ятки переписували й поширювали люди
різного рівня освічености, тобто в багатьох із них говіркове мовлення Галичини XVI – XVIII
ст. виявлене неприховано й очевидно. Спостереження над мовою цих та й інших
пам’яток і творів українського письменства дали підстави Іванові Франку зробити
висновок про тяглість розвитку української (руської) літератури й мови від періоду Руси
(ХІ ст.) й до сьогодні. Такі Франкові узагальнення критикували московські вчені, які на той
час (зараз також нічого не змінилося) навіть думки не допускали про якийсь окремий
розвиток української літератури й мови від часу появи в Руси (у Києві) найдавніших
писемних текстів. Тому заклик Івана Франка про важливість для розвою національної
справи дослідження давніх пам’яток актуальний і тепер.
Подальше вивчення «Апокріфів та лєґенд» розкриє нові горизонти бачення й розуміння
українського письменства періоду пізнього середньовіччя.
Ключові слова: Іван Франко, українські писемні пам’ятки, тяглість розвитку українськоруського письменства.

THE SIGNIFICANCE OF APOCRYPHES AND LEGEND COLLECTED BY IVAN
FRANK FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF THE UKRAINIAN
LANGUAGE
Moisiienko V. M.
The article deals with the analysis of the language of ancient texts collected by Ivan Franko in
particular and the views of the scientist on the history of the development of Ukrainian writing in
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general. It is noted that Ivan Yakovlevich Franko paid considerable attention to the history of
Ukrainian literature and the Ukrainian language, and he was the first in the Ukrainian Languge
studies to collect and compile five volumes of "Apocrypha and Legends" with thorough comments.
This pioneering grandiose work in domestic linguistics has not yet been properly evaluated, but in
terms of the significance of the XVI–XVIII centuries texts compiled by the researcher for
understanding the formation of the Ukrainian language is not yet known generally. It is especially
worth noting that the monuments collected by Franko were transcribed and distributed by people of
different levels of education, that is, in many of them the speech of Galicia in the XVI-XVIII centuries is
revealed surprisingly undisguised and obvious. Observations of the language of these and other
monuments and works of Ukrainian literature gave Ivan Franko reason to conclude the longevity of
the development of Ukrainian (Russian) literature and language from the period of Russia (XI century)
to the present day. Such generalizations of Franko were met with devastating criticism by Moscow
scholars, who at that time (now also nothing has changed) did not even think about any separate
development of Ukrainian literature and language since the appearance of the oldest written texts in
Russia (Kiev). Therefore, Ivan Franko’s call for the importance of the study of ancient monuments for
the development of the national cause is still relevant today.
Further study of the Apocrypha and the Legend will reveal new horizons of vision and
understanding of Ukrainian literature of the late Middle Ages.
Key words: Ivan Franko, Ukrainian written monuments, longevity of development of UkrainianRussian writing.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними завданнями. Мабуть,
небагато можемо назвати ділянок
філологічної науки, а втім, не лише
філологічної, котрі опинилися поза
увагою Івана Франка. Усеосяжність
та
всефілологічна
обдарованість
вражали його сучасників, вражають і
його нащадків. Франкові оцінки
вітчизняного літературного процесу, а
разом і мовотворення великою мірою
залишаються актуальними й тепер.
Іванові
Франкові
в
історії
становлення
цільної
та
єдиної
літературної мови належить визначне
місце. У спеціальних лінгвістичних
студіях,
численних
наукових
розвідках, замітках, рецензіях, листах
він
висвітлив
методологічні
й
теоретичні питання формування й
розвитку української літературної
мови,
утілення
яких
нерідко
знаходимо
в
мовній
практиці
Франка-письменника.
Іван Франко послідовно й чітко
виокремлював мову українців від
Руси до його /Франкової/ епохи.
Найчастіше
в
його
творах
натрапляємо на глотонім "українсько-

руська"
або
"руська"
мова
/
література.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які
спирається
автор.
Цитата
І. Франка про етнографічну й мовну
єдність українців уже давно стала
класикою
вітчизняної
гуманітаристики.
"Хоч
і
яка
неоднакова була доля поодиноких
частин Руси-України, то все-таки,
заселяючи її, народ і досі проявляє
дивну етнографічну одноцільність.
Звичаї і вірування народні, казки і
оповідання, пісні і обряди, одіж і
помешкання, а врешті мова – при
всій різнобарвності в подробицях,
при всьому багатстві місцевих відмін
і варіантів в основних обрисах такі
однакові, що руснак з-над горішнього
Сяну без труда порозуміється з
українцем з-над Десни, Сули або й
Харкова, признає його звичаї, його
спосіб думання, його "поведінку" за
свої, за рідні, хоча не скаже сього про
близенького сусіда – ясельського або
тарнівського
мазура.
Особливо
виразно бачимо ту єдність основного
типу в мові українсько-руській,
котрої осібність супроти общеруської
книжної і супроти північноруської
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можна слідити по рукописях уже від
найдавніших
часів
руського
письменства, а котра в половині ХVІ
віку була вже майже такою, як і та,
котрою тепер говорить українськоруський народ" [2]. Якщо поглянемо
на
крайній
період
остаточного
формування української мови як
окремої структури – ХVІ ст., то
згадаймо принагідно узагальнення
Ю. Шевельова: "Справжня, "жива"
українська мова ніколи не була
"давньоруська",
ніколи
не
була
"спільноруська",
ніколи
не
була
тотожна з російською, не була
предком
або
нащадком,
або
відгалуженням російської мови. Вона
поставала
й
постала
з
праслов’янської, формуючися від VI
до XVI ст." [16: 398] і В. Німчука
"Нинішнє
співвідношення
визначальних говіркових ізоглос в
українському континуумі в основному
було завершене не пізніше кінця XVIІ
ст." [7: 250]. Такі висновки зробили
мовознавці в кінці ХХ ст. І. Франко ж
це передбачив на початку ХХ, маючи
для
узагальнень
значно
менше
фактологічного матеріалу.
Усі,
хто
досліджував
давнє
українське письменство в кінці ХІХ –
на початку ХХ століття, поставали
перед
неминучим
розв’язанням
надскладних
проблем:
1)
відвойовувати,
відбирати
в
буквальному
сенсі
слова
своє,
несправедливо забране; 2) доводити
науковому світові, що в XVI – XVII
століттях під термінами "руська",
"проста"
мова
треба
розуміти
староукраїнську.
Для Івана Франка мовно-культурна
тяглість українців-русинів від Русі до
його часу була безсумнівною. У різні
періоди й епохи вербальне вираження
українства в його зовнішньому вияві
– писемно-літературній мові – було
різним,
нерідко
замуленим
різночасовими
напластуваннями.
І. Франко виразно відчував мовну
епоху й важелі розвитку чи занепаду
мови, усупереч деяким дослідникам,
які
вкрай
негативно
оцінювали

руську
мову
XV
–
XVII
ст.
Найвідоміший
присуд
"руській"
писемній мові зробив О. Бодянський:
"Нею (мовою – В. М.) ніхто ніколи не
говорив і не говорить ... (оскільки
вона являє) найогиднішу суміш, яку
лишень можна собі уявити і яка колинебудь існувала на Русі" [5: 254]. На
противагу такому твердженню оцінка
Івана Франка
інакша:
"Многі
новочасні
пуристи
дивляться
з
погордою на цю ніби макаронічну
мову, але історик літератури не
повинен забувати, що вона була
своєрідним і органічним витвором
дуже
незвичайних
суспільних
і
політичних відносин того часу, що
силою конечності, окрім церковного і
польського язиків, черпала богато з
людових
діалектів,
приймаючи
рівночасно немало інтернаціональних
слів латинських і німецьких, що
приходили до нас чи то через школу,
чи то через торговлю з західними
краями, чи то через винахід друку.
Ся мова більше-менше від 1580 р. до
кінця 18 віку видала богате і в
значній
мірі
оригінальне
письменство, велику масу друкованих
книжок, із яких деякі і доси ще
заховуються і читаються простим
людом, сплодила обік тих друків
велику масу рукописів, у яких
збережено
чи
то
пам’ятки
найстаршого письменства, чи то
переклади з класичних і новочасних
творів, що не могли бути тоді
друковані і ширилися в рукописних
копіях,
чи
то
твори
чисто
популярного характеру, в роді казань
і поучень для простого народу,
катехізмів,
молитов,
заклинань,
драматичних творів, оповідань і
літописних згадок, із яких можемо
виробити собі тепер понятє про
незвичайно багате і ріжнородне
духове житє наших предків у тих
часах, які попередили новочасне
відродження південноруської нації,
розпочате І. Котляревським при кінці
18 віку" [14: 35].
Дивовижне
вміння
вченого
передбачити надважливе й дати
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оцінку, нерідко різку й негативну,
тому, що перешкоджало й заважало
мовно-культурному розвою, вражало
сучасників І. Франка, вражає й тепер.
Іноді такі Франкові оцінки були
нищівні… І стосовно кого – Мелетія
Смотрицького, поза сумнівом, одного
з найосвіченіших українців того часу.
Ось як оцінює Іван Франко появу
знаменитої
"Граматики...
"
М. Смотрицького:
"Для
нашого
письменства
граматика
Смотрицького
мала
радше
шкідливий, аніж корисний вплив, бо
нехтуючи ту літературну мову, яка
так
гарно
виробилася
у
репрезентантів міщанства в кінці 16
початку 17 ст., розпочала реакцію на
користь
мертвого
церковнослов’янського язика" [14:
49]. Українець Іван Франко першим
виніс
такий
жорсткий
присуд
"Граматиці", яка стала дороговказом у
царину мовознавства для багатьох
слов’янських народів – хорватів,
росіян, сербів. Для багатьох, але не
для українців. Росіяни не могли її так
оцінити, бо Мелетій Смотрицький,
описавши
структуру
церковнослов’янської мови, фактично
створив
російську
граматику
й
термінологію
й
водночас
вивів
тогочасну руську (українську) мову з
навчального
процесу.
Церковнослов’янська
друкована
граматика запанувала від 1619 року
в усіх українських школах. Для
русина навчитися грамоті – це
опанувати
правила
церковнослов’янської
мови.
А
спробуймо уявити, щоб Гарасим
Смотрицький
переконав
Костянтина Острозького
друкувати
Біблію руською (староукраїнською)
мовою, а Смотрицький-син написав
граматику цієї самої мови… І,
можливо, тоді б мрія волинського
шляхтича Василя Загоровського, яку
він написав у відомому тестаменті,
здійснилася б: віддати дітей до науки
"писма своєго руского и мовенья
рускими слови". А так відбувся
подиву гідний злам свідомості: батьки

віддавали дітей у науку руському
письму, а ті вивчали в школі чужу
мову. Оце прокляття, що нависло над
народом від пізнього середньовіччя –
учитися
грамоті
чужою
мовою,
переслідує русина-українця аж до
сьогодення.
Вирвавшися
з-під
спольщення, з часом ледь-ледь від
зросійщення, потерпаємо знову від
занглійщення…
Проникливість
і
передбачливість Івана Франка в тому,
що
він,
віддаючи
належне
за
письменство
й
розум
батькові
Гарасиму
й
синові
Мелетію
Смотрицьким, чи не першим помітив,
яку шкоду для розвитку української
мови на говірковій основі заклав
Смотрицький-син
своєю
граматикою.
Іван
Франко
давав
оцінку
вітчизняним діячам культури не з
погляду марнописання, а передовсім
із
позиції
внеску
в
розбудову
української
справи.
Тому
не
шкодував І. Франко й деяких
українських
церковних
діячів,
випускників
Києво-Могилянської
академії, про яких, як і про саму
академію, висловлювався іноді досить
категорично:
"…
вона
(КиєвоМогилянська академія – В. М.) не
виховала ані одного визначного
письменника і ані одного сильного
характеру, а натомість наплодила
велику масу учених, що понесли свої
услуги в Московщину, або таких
многопишущих слабодухів, як обидва
чернігівські
єпископи
Лазар
Баранович і Іван Максимович" [14:
52].
Отже,
як
видно,
українська
література й мова постійно були в
полі зацікавлень ученого. Іван Франко
чудово
розумів
й
усвідомлював
важливість і потрібність мови для
становлення
та
розвою
нації.
Спеціальної
праці,
присвяченої
походженню української мови, в І.
Франка немає. Проте в численних
наукових розвідках він так чи інак
висвітлював
проблеми
функціонування мови в процесі
історичного
розвитку,
питання
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мовного
минулого.
Наукову
вартісність і досі мають текстологічні
праці Івана Франка "Увага про назву
„Палінодія" (1903), "Кінцеві записки в
староруських рукописах" (1906), "Дві
замітки
до
тексту
найдавнішої
літописі" (1908) та ін.
Про
розуміння
важливості
пам’яткового матеріалу свідчить його
5-томна збірка апокрифів та легенд,
яку професор Ярослава Мельник
справедливо назвала "вершинним
здобутком
української
науки
у
виданні та осмисленні апокрифічної
літератури" [6, т.1: VIII]. Але тут мова
йде не лише про усвідомлення ролі й
ваги апокрифів для вітчизняної
літератури, а як про надзвичайно
цінний матеріал для осмислення
історії української мови. Багато
фактажу І. Франко брав із відомих на
той час рукописів, що зберігалися в
різних бібліотеках та колекціях. Та чи
не найціннішими є приватні кодекси,
які в різний спосіб потрапили до
Івана Франка: зб. о. Теодора з
Дубовець XVI–XVIІ ст., зб. свящ.
Стефана Теслевцьового із с. Хитара
Стрийського повіту XVІI–XVІIІ, зб. о.
Іллі
Яремецького-Білахевича
із
с. Зазулинці XVІIІ ст. й ін.
Важко сказати, як зараз можна й
варто прокоментувати слова Гната
Ходкевича: "Не туди треба було
направляти Франкові силу свого
інтелекту". Можливо, і не туди, але
хтось мусив узяти на себе марудну й
нудну, але таку необхідну для кожної
національної
культурно-мовної
традиції
працю
–
збирати
й
транслітерувати вітчизняні пам’ятки.
Іван Франко, мабуть, зовсім рано
усвідомив ціну й вагу для розуміння
українського
минулого
давніх
манускриптів,
що
зберігалися
переважно десь на покуті чи за
сволоком у задимлених сільських
обійстях. Маючи до праці численні
такі рукописи різної давнини, учений
із
печаллю
стверджував
про
непотрапляння
їх
до
наукового
вжитку. Відома думка Івана Франка
про незалучення до друку давнього

руського (українського) письменства:
"Загальновідомо, як неприхильною
була доля до пам’яток нашого
письменства. Починаючи з самого
XVI віку можна сказати, що все
найкраще, що в ньому було, не мало
щастя до друку, а через те й не могло
мати такого впливу, який би мало
бувши надрукованим. Не попали в
друк
анї
огнисті
твори
Івана
Вишенського, справедливо названі
одним переписувачем "Книга злото",
анї
знаменита
Палїнодия
Копистенського, анї наші лїтописї
старі й козацькі, анї більшина драм і
інтермедій, анї много иньших праць,
що довгі лїта лежали в рукописах,
присипані пилом або зберегалися по
курних
хатах
мужицьких
та
дяківських, погорджені та зневажені
тими нечисленними інтелїґентами, що
з давен давна любили бігати на
службу чужим богам і в погорді до
власного народа і єго питомого
духовного
розвою
нераз
випереджували й чужинців" [1, т. І:
ІІ].
А
як
наслідок
–
сила
фактологічного матеріалу залишилися
поза
увагою
дослідників
історії
словесності, а слов’янський світ
дивився
на
русько-українську
минувщину
очима
О. Востокова,
І. Срезневського,
О. Соболевського,
М. Погодіна,
М. Тихонравова,
О. Пипіна,
В. Істріна,
учених,
безперечно, відомих, але які від
початку, ще навіть не розпочавши
аналізу, наприклад, "Слова про Ігорів
похід", "Повісті минулих літ", тієї ж
Палеї ХІV століття, знали, що це
"текст древнерусский, из которого
нужно извлекать языковое прошлое
России", хай там будуть сотні
українських чи білоруських слів,
узагалі не знаних для москвинівросіян. Заслуга І. Франка в тому, що
на русько-українські пам’ятки він
один із перших подивився очима
дослідника-українця й не знітився
перед визнаними на той час світом
авторитетами.
Чи не диво, що після виходу
"Апокрифів і лєгенд" І. Франка в
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суголоссі
позитивної
оцінки
славетними славістами (А. Брікнер,
В. Ягич, Ф. Пастрнек та ін.) з’являлися
негативні, на зразок "для кого й
навіщо видавець випустив свій
збірник?" (В. Істрін) [1, т. І: ХХХІІІ].
Мабуть, не диво, бо росіянин доскону
стояв на своєму: Палея створена на
півночі Русі, а на півдні не була
поширена взагалі. Проте не стільки
засмутило
й
вразило
В. Істріна
видання самих текстів апокрифів і
легенд,
скільки
суть
Франкової
передмови. Ніяк не вміщувалося у
свідомості
росіянина
твердження
українського
дослідника
про
"одноцільність,
неперервну
суцільність літературної традиції і
духовних інтересів на протягу нашої
довговікової історії" [1, т. І: ІІ].
На превеликий жаль, зібрані й
опубліковані апокрифи та легенди
чомусь не потрапляють ось уже понад
десять років після перевидання (2006)
до дослідницького ока українських
медієвістів. Наразі нам не відомі
бодай
якісь
студії
над
мовою
упорядкованих
Іваном
Франком
апокрифів. І дуже шкода, адже
Франкове транслітерування "слово в
слово й буква в букву" – це готові
опубліковані пам’ятки для аналізу
мовних елементів та категорій у
надзвичайно
важливий
для
становлення української мови період.
Формулювання мети та завдань
статті. Мета статті – актуалізація
доробку Івана Франка в царині
вітчизняної медієвістики.
Завдання:
привернути
увагу
дослідників
історії
мови
на
важливість
докладного
вивчення
зібраних,
упорядкованих
та
опублікованих
Іваном
Франком
апокрифів та легенд; показати на
конкретних
прикладах
значення
окремих текстів для вивчення історії
розвитку української мови.
У розвідці застосовано описовий
(загальна характеристика окремих
пам’яток),
порівняльно-історичний
(порівняння
засвідчених
мовних
фактів у писемних пам’ятках із

матеріалами сучасних слов’янських
мов
та
діалектів)
методи
дослідження.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Уже попередній аналіз опублікованих
текстів дає підстави підкреслити їх
важливість
для
української
медієвістики.
Зупинимося
на
згадуваній Крехівській Палеї, точне
датування якої в межах від кін. ХІV
до ХVІ ст. В. Істрін у рецензії на
Франкове
видання "Апокріфів і
лєґенд" зауважував на тому, що всі
апокрифи з розглянутого збірника в
найдавніші часи були відомі у
Великоросії, звідки вони перейшли до
Малоросії. Крехівська ж Палея, як
зазначено вище, на думку російського
вченого, прийшла з півночі, а на
півдні Руси, очевидно, й не була
поширена [4: 132].
На час Франкових досліджень у
медієвістиці
знали
лише
кілька
списків Толкової Палеї. Найстарший
рукопис із Новгорода XIV ст. Усього
відомо бл. 20 списків XIV–XVІ ст.
Студійований
Іваном
Франком
зберігався в Крехівському монастирі.
Датує
вчений
його
XV
ст.
Непослідовність І. Франка в оцінці
Палеї викликана тогочасним станом її
вивчення. Спочатку в першому томі
він
вважає
пам’ятку
південноруською: "як показують проби мови і
правописї сего тексту, подані у нас,
маємо тут дїло з редакциєю руською
без сьлїдів болгарщини: великого юса
¦ зовсїм нема, зам-сць - уживає ся
дуже часто е, рідко уживає ся обік ы
старинне ¼, та часто замісць ы стоїть
і звичайне и (рибы); воно ж не раз
заступає й місце - (по Антохи); ъ і ь в
серединї слів заступлені звичайно
голосними о і е; строго проведена
ріжниця між е і є. Все те показує без
сумнїву полуднево-руський характер
списка" [1, т. І : ХLVІІІ].
У другому томі про текст Палеї
І. Франко вже зазначав: "хоч був
уживаний в нашім краю, то проте і
мовою і письмом виявляє чуже,
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північне походження" [1, т. ІІ: І]. І то
не дивно. У пам’ятці, створеній на
півдні Руси й переписаній на півночі,
виразно проступають взаємовиключні
стихії
–
українська,
очевидно,
волинська й російська – псковськоновгородська.
Місцеві
писарі
додавали свого місцевого колориту.
Звичайно,
найпереконливішим
свідченням про місце створення
(переписування) пам’ятки є її мова. У
згаданій Крехівській Палеї поряд із
новгородсько-псковськими знаходимо
мовні риси, питомі й зрозумілі для
русинів-українців. Звукові явища:
тоб-, соб- – дуже багато написань,
jс-нь [1, т. І: LVI], рибамъ [1, т. І: 33],
на рибах [1, т. І: 72], оубьєнъ быв n
брата [1, т. І: 33], да быша
разумил/и/ [1, т. І: 35], перехот-въ
воды пити [1, т. І: 280]; словозміна:
птиць и скотъ и зверии [1, т. І: 67],
полно костий [1, т. І: 285], дн~ии
моихъ [1, т. І: 146], лобзає колєнї єму
[1, т. І: 144]; лексика: той же Ламех
[1, т. І: 37], жерела ихъ [1, т. І: 280],
нивами и житом [1, т. І: 285],
испытати жонькы [1, т. І: 285].
Наприклад, у фрагменті, де мудрий
Соломон,
випробовуючи
Декира,
попросив,
аби
той
убив
свою
дружину,
а
натомість
Соломон
віддасть йому "дщер свою лутшую",
засвідчено лексему росквелити. Довго
вагався Декир, зрештою, погодився,
але, прийшовши вночі до ложа
"обрете жену свою спuщю и по
стороне єя двоє детокъ. како удару в
подружиє мечемь и росквелю дети
мои" [1, т. І: 285]. Лексема квілити
‘дражнити’,
очевидно,
має
праслов’янські витоки *kvěliti, відома
в більшості слов’янських мов [3, т. ІІІ:
418]. Слово засвідчене й у пізніших
українських
пам’ятках:
у
Матеріалах… Є. Тимченка – квилити
(у пам’ятках XVII –XVIIІ) [13, т. ІІ:
362]; роскв-лити (у пам’ятках XVII),
щоправда, з поміткою – пл. raskwielić
[13, т. ІІ с. 291]; у Словнику
І. Срезневського
расквелити
з
покликанням на Палею XІV ст. [12, т.
ІІІ, Ч. 1: 73] (єдиний приклад); та сама

цитата в Словаре руського языка ХІ –
XVII вв. [10, т. ХХІ: 278]. У пізніших
пам’ятках із теренів Московії це слово
та його похідні з кореневим -квзасвідчене вкрай рідко. У російській
мові й говірках воно поширене
переважно у варіанті цвелить [8].
Отже, питання про місце створення
Палеї в Русі потребує подальших
досліджень.
Надзвичайно цінними «Апокрифи й
легенди» є для вивчення історичної
діалектології. У деяких віднайдених і
метаграфованих І. Франком текстах
галицька
говірка
постає
в
неприхованому вияві. Наприклад, у
рукописі о. Стефана Теслевцьового
др. пол. ХVIІ – поч. ХVIІІ ст. (с. Хитара
Стрийського повіту) уже не йдеться
про окремі особливості, тут маємо
справу фактично з хрестоматією
галицького діалекту тієї пори: «А
жыдове сu прудко множыли и росли, и
рекъ
цр~ъ
Єгиптuномъ
своимъ
Жыдове множатъ л-пше n нас, що
бысме над /ни/ми змудровали? Бо uк
сu розмножатъ и коли б/удет/ якаu
война. могутъ jни насъ израдити …
Але мы и/хъ/ придаймо до роботы,
учин-мо им труды. а ч/ей сu/ не
будутъ такъ плодити … Б-дные
жыдове и жыдовки тулuли д-ти свои
форемно и годовали ихъ. И тогды сu в
тоє времu народил Мойсей. И тулuл
єго nц~ъ и мт~и у дому своемъ» [1, т.
І: 245–246].
У кінці статті "Кінцеві записки в
староруських рукописах" Іван Франко
зауважує:
"Я
бажав
би
отсим
звернути увагу всіх тих, кому
доводить ся мати в руках наші старі
книги та рукописи, на такі й иньші
записки та приписки чи то на полях,
на чистих сторінках або на окладках.
Усі вони, а особливо ті, що писані
руською
мовою,
можуть
мати
вартість
для
дослідників
нашої
старовини, особливо тоді, коли їх буде
зібрано богато і явить ся можність їх
систематичного
укладу
та
опрацьована" [15: 149].
І такі пошуки нерідко бувають
винагороджені. У рукописі Київської
73

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
духовної академії І. Франко знаходить
уривок, який дає підстави вченому
для висновку про наявність на Руси
багатьох високопоетичних творів,
подібних до "Слова о полку Ігоревім".
Русини-українці, напевно, з-поміж
творців народного епосу мали не
лише відомих сьогодні Бояна та
Митусу. "Мені здається, що до тих
двох пам’яток поетичної творчості
дружинної
епохи
ми
можемо
зачислити ще один «Пов-сти ст~ых
ап~лъ о Лазарев- въскрс~нїи". Маємо
тут
твір
незвичайної
поетичної
стійкости, що енергією вислову,
пластикою образів і цілим складом
виявляє близьке свояцтво зі "Словом о
полку Ігорев-", що зауважив і
Порфир’єв,
твір,
без
сумніву,
ориґінальний
руський,
і
хоч
оснований на апокрифічній темі …,
усе таки високо ориґінальний у своїй
композиції. Істнованє його виявляє
нам інтересну анальоґію старої Руси з
Західною Європою: як там, так і тут у
початках
розвою
національної
літературної творчости обік чисто
національних тем (Ролянд у Франциї,
Нібелюнґи
в
Німеччині)
бачимо
поетичні переробки апокрифічних
тем" [1, т. ІІ: LI].
"Въспоимъ весело дружино п-сньми
днес~, а плачь nложимъ и оут-шим
сu.
Оудари
Дв~дъ
в
гоусли
въскладываu пръсты своu на живыu
строуны, а с-дu въ преисподнемъ Ада рече: "се бо времu весело наста! се
прїиде дн~ь сп~сенїu! Оуже бо
слышно пастыри свирuють въ врътп-,
и глас~ ихъ приходитъ в Адова врата,
а въ моu оуши входить. а оуже
слышю топотъ нjгъ перьскыхъ конь,
иже дары емоу несоуть влъсви n
своих цр~евъ цр~ви нбс~номоу днь
рождьшоу сu на земли. а того есмы,
дроужино, многj ждали дн~їй. томоу
бо есть нб~о прс~тлъ, а землu
подножїе ногоу его…" [1, т. ІІ: 315].
Висновки
й
перспективи
дослідження. Такі невідомі нам
писарі-українці,
про
яких
ми
дізналися завдяки подвижницькій
праці Івана Франка, не лише свідомо

втручалися в тексти Святого Письма,
онароднюючи його, але й тим самим
забезпечували
неперервність
та
тяглість
народно-розмовної
української стихії від Руси аж до часу,
коли в силу різних обставин відсоток
цієї стихії було зведено нанівець у
письменстві й постало питання: або
далі
мовно
маскуватися
під
слов’янсько-українсько-російським
язичієм (як то робив Г. Сковорода),
або скинути із себе раз і назавжди
ветху церковнослов’янську одіж і
промовити словом свого народу (як то
вперше на повен голос сказав
І. Котляревський,
а
за
ним
Т.
Шевченко). Перспективи наукових
пошуків убачаємо в дослідженні
важливих для історії української мови
напрацювань інших лінгвістів.
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РЕЗУЛЬТАТИВНА ВАЛЕНТНІСТЬ ВЕРБАТИВІВ У СТРУКТУРІ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)"
Р. В. Познанський*
У статті порушено питання важливості та актуальності для сучасного мовознавства
дієслівної валентності, яка є однією з найскладніших граматичних категорій. Її вивчення –
важлива складова граматики, оскільки допомагає зрозуміти комплексні морфологічні та
синтаксичні питтання сучасної української мови. Аналіз та вивчення валентності в сучасній
лінгвістиці визначається бажанням учених осягнути мову як органічне ціле, з чітко
вираженими рівнями, складеними з інших підсистем, що належать до цілого. Поняття
сполучуваності мовних знаків пов'язане з особливостями мови й визначається чітко та
динамічно. Мовознавці звертають особливу увагу на валентність саме вербатива, оскільки
це частина мови з комплексними та багатогранними можливостями сполучуваності.
Матеріалом нашого дослідження стають дієслова лексико-семантичного поля "аграрне
виробництво (рослинництво)". Загалом у валентних структурах дієслів цього лексикосемантичного
поля
виявляємо
результативні,
векторно-об’єктні,
темпоральні,
квантитативні, дистрибутивні валентності, які певною мірою реалізуються у віддієслівних
похідних здебільшого вербального блоку.
Саме результативній валентності вербативів лексико-семантичного поля "аграрне
виробництво (рослинництво)" присвячено нашу статтю. Валентність результату дії
здійснюється вербативами, що виражають ефективне завершення певного процесу, не
ускладненого різними ситуаціями (указівкою на рух усередину певного об’єкта, навколо нього,
на повторне виконання дії). У нашій розвідці ставимо таке завдання: виявити та
проаналізувати результативні валентні можливості дієслів лексико-семантичного поля
"аграрне виробництво (рослинництво) ".
Мета й завдання статті зумовили використання різноманітних методів, прийомів та
методик, зокрема структурно-семантичного та описового методів із використанням
методик компонентного та трансформаційного аналізу, дихотомічного підходу, методик
визначення словотвірної вивідності, кількісного аналізу, лінгвістичного моделювання,
виявлення валентностей твірних слів. Методики виявлення валентностей твірних слів,
визначення словотвірної вивідності, лінгвістичного моделювання дають змогу побудувати
конкретні та типові словотвірні парадигми дієслів семантичного поля "аграрне виробництво
(рослинництво)", виявити особливості їх структури та семантики.
У результаті нашого дослідження робимо висновок, що майже всі твірні реалізували
словотвірне значення "виконуючи дію, довести її до результату". Варто зазначити, що таке
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словотвірне значення характеризується максимальним заповненням парадигми й
реалізується в похідних, утворених від основ дієслів усіх восьми мікрополів лексикосемантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)".
Ключові слова: результативна валентність, дериват, семантичне поле, вербатив,
семантична позиція.

RESULT VALENCE OF VERBS IN THE STRUCTURE OF LEXICAL AND
SEMANTIC FIELD "AGRICULTURAL PRODUCTION (CROP PRODUCTION)"
Poznanskyy R. V.
The article raises the issue of importance and relevance for modern linguistics of verb valence,
which is one of the most difficult grammatical categories. Its research is an important issue of
theoretical morphology and syntax, as it addresses the fundamental issues of grammar of the
modern Ukrainian language. The study of the category of valence in modern linguistics is dictated by
the desire of researchers to understand language as an organic whole, hierarchically organized,
consisting of other subsystems subordinate to the whole. The principle of valence of a language sign
deals with the specifics of language and is determined strictly dynamically. Linguists pay special
attention to the issue of valence of the verb, as the part of speech that has the most complex and
diverse connecting possibilities.
The material of our study is the verbs of the lexical-semantic field "agricultural production (crop
production)". In general, in the valence structures of verbs of this lexical-semantic field we find
productive, vector-object, temporal, quantitative, distributive valences, which to some extent are
realized in verb derivatives of mostly verbal block. Our article deals with the valence of verbs of the
lexical-semantic field "agricultural production (crop production) ". Result valence is realized by verbs
that express the effective completion of the action, not complicated by various circumstances
(indicating the movement inside a certain object, around it, to repeat the action). Our task is to identify
and analyze the result valence capabilities of verbs of the lexical-semantic field "agricultural
production (crop production)".
The purpose and objectives of the above research led to the use of various methods and
techniques, including structural-semantic and descriptive methods, methods of component and
transformational analysis, dichotomous approach, methods for determining word-forming derivation,
quantitative analysis, linguistic modeling, identifying valences of creative words. Methods for
identifying the valences of creative words, determination of word-forming derivation, linguistic
modeling make it possible to build specific and typical word-forming paradigms of verbs of the
semantic field "agricultural production (crop production) ", and to identify features of their structure
and semantics.
As a result of our research, we come to the conclusion that almost all verb creators realized the
word-forming meaning "performing an action, bring it to a result". It should be noted that the
analyzed meaning is characterized by the greatest depth of places or positions of the paradigm and
actualized in derivatives formed from the bases of verbs of all eight microfields of the lexical-semantic
field "agricultural production (crop production)".
Key words: result valence, derivative, semantic field, verb, semantic position.

Постановка
проблеми
та
її
зв’язок із важливими науковими
та
практичними
завданнями.
Питання
дослідження
категорії
валентності є особливо важливим та
актуальним для сучасної лінгвістики.
Вона
становить
основу
змісту
дієслова, її варто кваліфікувати як
"надкатегорію", адже вона акумулює,

організовує довкола себе різноманітні
компоненти
значення,
у
ній
перетинаються загальнокатегоріальні,
лексичні, граматичні ознаки дієслів. З
погляду
вивчення
дериваційної
спроможності різних класів твірних
основ питання сутності й природи
валентності, її типів заслуговують
спеціальної уваги
й потребують
78

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
висвітлення,
адже
валентним
властивостям
баземи
належить
вагоме місце в процесах породження
похідного, тобто "справжню роль
твірного
можна
зрозуміти
й
проаналізувати в дериватології після
того, як саме твірне постане перед
нами у всій реальній різноманітності
можливих сполучуваностей з іншими
словами" [3: 32].
Аналіз та вивчення валентності в
сучасній
лінгвістиці
зумовлені
бажанням учених осягнути мову як
органічне ціле, з чітко вираженими
рівнями,
складеними
з
інших
підсистем, що належать до цілого.
Поняття
сполучуваності
мовних
знаків пов’язане з особливостями
мови й визначається чітко та
динамічно. Мовознавці звертають
особливу увагу на валентність саме
вербатива, оскільки це частина мови
з комплексними та багатогранними
можливостями
сполучуваності.
Функція слів у мові не ізольована, але
завжди "відповідно до норм, що
існують у певній мові", поєднана з
деякими
контекстуальними
партнерами [6: 8].
Важливим аспектом комплексного
аналізу
дієслівної
валентності
є
дослідження
результативної
валентності.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Важливим
фактором
появи
девербативних
похідних
є
сполучуваність
(валентність) твірних дієслів, адже
справжня роль мотивувального слова
може бути зрозумілою й описаною в
дериватології після того, як слово
відкриється поряд з іншими словами,
у всьому спектрі властивих йому
синтаксичних
функцій.
Категорії
дієслівної валентності присвячено
чимало праць у вітчизняному та
зарубіжному
мовознавстві
[див.,
напр.: 2; 3; 3; 5; 7], приділено увагу
цій
проблемі
й
у
роботах,
зосереджених
на
дослідженні
віддієслівного словотворення [9: 12].

До лінгвістичного обігу поняття
валентності
ввів
французький
синтаксист Л. Теньєр на позначення
сполучувального потенціалу дієслова в
реченні.
У
лінгвістичному
енциклопедичному
словнику
категорію
валентності
(сполучуваності)
(від
латинського
valentia) потрактовано як здатність
лексичної одиниці створювати та
реалізувати синтаксичні сполуки з
іншими одиницями. В енциклопедії
"Українська мова" валентність –
спроможність слова встановлювати
кількість
і
якість
словоформ,
спричинену
семантичними
і
граматичними
характеристиками
[10: 59].
Серед
наукових
студій,
присвячених
валентним
характеристикам
вербатива
як
частини мови, який виконує роль
граматичного
ядра
речення,
а
значить,
має
набагато
більше
атрибуцій категорії сполучуваності,
ніж деякі інші частини мови,
потрібно згадати праці українських
лінгвістів
І. Р. Вихованця,
А. П. Загнітка, Т. Є. Масицької та ін.
Професор
А.
П.
Загнітко
інтерпретує
валентність
як
опосередковано
морфологічну
граматичну, міжрівневу категорію
(саме вона має відношення до
проєктування речень як одиниць
вищого
рівня) проміжного
типу
(валентність перебуває на перетині
семантики, морфології й синтаксису)
[3: 41],
характерну
тільки
для
дієслова, а також відносить її до
периферії морфології. Це спричинено
тим, що індикатором вербативної
валентності
є
відмінковоутворювальний контекст і
відмінкові
форманти
є
її
словозмінними
афіксами.
Учений
акцентує
увагу
на
певному
морфологічному
аспекті
аналізованого
нами
поняття
сполучуваності,
а
мотивованість
граматичного значення валентності
поза межами слова чітко доводить це.
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Зокрема,
вірогідність
сполучення
іменникової граматичної форми носія
суб’єктної,
об’єктної,
адресатної,
інструментальної,
локативної
семантики
передбачена
саме
вербальною
лексемою,
наявністю
відповідних
семантичних
та
синтагматичних
скупчень
у
цій
комплексній надструктурі. Дослідник
також
трактує
валентність
(сполучуваність) як класифікаційне
явище,
оскільки
вербативипредикати
розподіляють
між
її
грамемами [3: 8]. Розрізнення лексем
на основі семантичних скупчень у їх
структурі з послідовним визначенням
граматичної форми, що є певним
індексом
валентного
значення,
демонструє міжрівневу морфологічну
та синтаксичну ознаку категорії
сполучуваності дієслова. З іншого
боку,
А. П. Загнітко
характеризує
валентність як граматичну категорію.
Вона не може бути досягнута
варіаціями форми слова й завжди
представлена формами різних лексем,
тобто
є некорелятивною [3: 58].
Професор
трактує
категорію
валентності
як
семантикосинтаксичну, яка тісно пов’язана з
позамовними явищами. Семантизація
категорії сполучуваності дає підстави
ефективніше вивчити інструменти її
виявлення на синтаксичному рівні,
щоб форма та зміст синтаксичних
явищ могли бути уніфікованими
дослідженнями. Він вважає, що
співвідношення
валентності,
як
правило, є результатом граматизації
семантичних
відносин
між
основними
семантичними
віртуальними
одиницями.
Ці
семантичні
віртуальні
одиниці
перетворюються
на
структурні
елементи речення (дієслівні присудки
та
іменникові
одиниці),
тому
валентність потрібно інтерпретувати
як комплексну взаємодію формальносинтаксичної
та
семантикосинтаксичної
структур.
Завдяки
органічному синтезу синтаксичної
валентної
моделі,
лексикосемантичної
(логіко-семантичної)

валентної
моделі
та
аналізу
семантичних
компонентів
можна
досягнути
найбільш
повного
висвітлення
структурних
особливостей мови [3: 13].
Властивість
дієслова-предиката
визначати певну кількість позицій,
які
заповнюють
відповідні
поширювачі, є його семантикосинтаксичною
сполучуваністю.
Нерівномірність валентності дієслова
визначається такими фактами: з
одного боку, це пов’язано з його
лексичним значенням та семантикою,
з іншого – із синтаксичною функцією,
включаючи основну роль дієслова, як
конструктивної одиниці в структурі
речення.
Як
категоріальна
характеристика
вербативапредиката,
валентність
значно
доповнює його лінгвістичний зміст і
структуру. Валентні характеристики
дієслів стають основою лінгвістичних
студій вербативних предикатів та
простих речень дієслівної будови.
У нашому дослідженні використано
розширене
поняття
валентності,
початково
введене
і
С. Д. Кацнельсоном: «валентність –
здатність дієслова певним чином
реалізуватися в реченні та вступати в
певні комбінації з іншими словами»
[4: 133]. У статті використовуємо
введені
Т. C. Морозовою
поняття
векторної валентності та валентності
ступеня інтенсивності дії, оскільки, як
вважає дослідниця, "існує зв’язок між
можливістю
/
неможливістю
сполучуваності
дієслова
з
прислівниками певної семантики і
структурою словотвірної парадигми
дієслова" [7: 8].
Однак
аналіз
реалізації
саме
результативної
валентності
дієсловами
семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)"
ще
не
ставав
предметом спеціального наукового
дослідження,
що
зумовлює
актуальність і новизну пропонованої
теми.
Формулювання мети та завдань
статті. Осовне завдання статті –
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виявити
та
проаналізувати
результативні валентні можливості
дієслів семантичного поля "аграрне
виробництво (рослинництво)", чому
підпорядкована й мета розвідки –
визначення
результативної
валентності вербативів у структурі
лексико-семантичного поля "аграрне
виробництво (рослинництво)".
Мета й завдання роботи зумовили
використання різноманітних методів,
прийомів
та
методик,
зокрема
структурно-семантичного
та
описового методів із використанням
методик
компонентного
та
трансформаційного
аналізу,
дихотомічного
підходу,
методик
визначення словотвірної вивідності,
кількісного аналізу, лінгвістичного
моделювання,
виявлення
валентностей
твірних
слів.
Структурно-семантичний метод, а
також
дихотомічний
підхід
та
компонентний аналіз використано
передусім для з’ясування критеріїв
віднесеності дієслів семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)"
до
цього
семантичного поля та для виявлення
їх типології в його межах. Методики
виявлення валентностей твірних слів,
визначення словотвірної вивідності,
лінгвістичного моделювання дають
змогу побудувати конкретні та типові
словотвірні
парадигми
дієслів
семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)",
виявити особливості їх структури та
семантики.
Наскрізно
в
роботі
застосовано описовий метод, що дає
змогу лінгвістично описати і твірні
дієслова в їх системних зв’язках як
конституенти
семантичного
поля
«аграрне
виробництво
(рослинництво)», і похідні різних
частин
мови
як
елементи
словотвірних парадигм цих дієслів, а
також методику кількісного аналізу,
що
дає
змогу
не
тільки
репрезентувати
семантичне
поле
дієслів
"аграрне
виробництво
(рослинництво)" та їх словотвірний
потенціал у кількісно-відсотковому

вимірі, а й зробити переконливі
висновки про більшу чи меншу
словотворчу спроможність того чи
того
дієслова
й
загалом
про
словотвірну
поведінку
дієслів
семантичного
поля
"аграрне
виробництво (рослинництво)".
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
й
обґрунтування
отриманих наукових результатів.
Одним із найважливіших чинників,
що
впливає
на
словотворчу
спроможність твірних слів, є їх
частиномовне значення. Дієслово, на
думку
багатьох
дослідників,
–
центральна частина мови. При цьому
центральність дієслова в системі
частин мови зумовлена багатьма
чинниками, серед яких – його
семантичні континууми, специфіка
семантико-синтаксичної
категорії
дієслівної
(активної)
валентності,
найбільший
набір
морфологічних
категорій,
синтаксична
функція
організаційного ядра елементарного
простого
речення
тощо.
Центральність дієслова в граматичній
системі мови можна спрогнозувати й
на його словотворчу активність та
спроможність.
При
цьому,
узагальнюючи
різні
дослідження
віддієслівного
словотвору,
стверджуємо, що повною мірою
структуру та семантику конкретних
(а отже, і типових) словотвірних
парадигм аналізованих нами дієслів
семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)"
визначатимуть
їх
валентнісні
особливості.
У розумінні семантичного поля ми
визнаємо, що семантичне поле в
мовознавстві
є
однією
із
"суперкатегорій", у якій комплексно
та
скрупульозно
аналізуються
однорідні за своїм змістом одиниці.
Елементи семантичного поля мають
бути
однокатегоріальними,
відношення
між
лексичними
значеннями слів у межах поля
здійснюються
за
допомогою
неподільних
лексичних
значень,
причому
спільна
складова
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семантична
характеристика
представлена лексемою із загальним
значенням (архісемою). З огляду на
зазначене
окреслено
відповідні
критерії віднесення слів до того чи
того
семантичного
поля.
Це
насамперед однокатегоріальність і
наявність архісеми, тобто загального
(цілісного) лексичного значення.
До семантичного поля "аграрне
виробництво (рослинництво)" можуть
належати лише ті вербативи, котрі
мають відношення до процесів,
певною
мірою
пов’язаних
із
господарською
діяльністю
в
аграрному
виробництві.
Ідентифікація семантики вербатива
за онтологічним критерієм не є
настільки
однозначною,
оскільки
назви процесів виробництва, які тією
чи
тією
мірою
пов’язані
з
рослинництвом, не обов’язково є
унікальними,
оскільки,
скажімо,
номінації рослин – це лише номінації
рослин. З цієї позиції значна кількість
вербативів
позначає
найрізноманітніші процеси, з яких
лише деякі можна розглядати як
етапи
сільськогосподарського
виробництва.
Це
дає
підстави
розподілити дієслова семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)"
на
центр,
напівпериферію та периферію.
Ядро складається з вербативів, де
пряме значення – це назва процесу
чи
дії,
пов’язаної
із
сільськогосподарським виробництвом
(рослинництвом), і дієслово в цьому
значенні
в
основному
використовують у мові для номінації
відповідного сільськогосподарського
процесу
чи
дії.
Напівпериферія
вміщує вербативи, основне значення
яких указує на процес чи дію, які
лише
в
певному
контексті
асоціюються з процесами та станами
сільськогосподарського виробництва
(рослинництва). До периферійної зони
належать дієслова, у яких сема
"сільського
господарства"
є
другорядною й виділяється як окреме
не основне значення в словнику.

Перехідну
"запериферійну"
зону
становлять деякі вербативи, де сема
"сільського
господарства"
є
імпліцитною й виявляється тільки в
окремих контекстах.
До семантичного поля "аграрне
виробництво
(рослинництво)"
належать дієслова двох принципово
різних типів. З одного боку, це
вербативи, які позначають дії чи
процеси
аграрного
виробництва,
суб’єктами яких є людина: орати,
боронувати, садити, сіяти, косити
тощо. Такі дієслова становлять основу
семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)"
і
кількісно переважають (їх налічується
75,5% від загальної кількості твірних
дієслів). З іншого боку, інтегральна
сема
причетності
до
аграрного
виробництва
виявляється
й
у
семантичній структурі дієслів, які
позначають процеси, дії чи стани, що
здійснюються без активної участі
людини (в’янути, квітнути, дозрівати,
брунькуватися,
плодоносити,
відмерзати тощо). На нашу думку,
такі дієслова також повинні належати
до
семантичного
поля
"аграрне
виробництво (рослинництво)", адже
процеси чи дії, номіновані ними, є
важливими в аграрному виробництві,
оскільки вказують на різні етапи
росту рослин, дозрівання врожаю,
тобто виконують функцію маркерів
певних етапів і процесів аграрного
виробництва. Кількісно такі лексеми
становлять близько третини від усіх
твірних вербативів – 34,5%.
Розглядаючи послідовні етапи будьякого
виробничого
процесу,
ми
можемо окреслити і його загальну
схему. Вона вміщуватиме такі етапи
виробництва: 1) підготовка (заготівля)
матеріалу, необхідного в процесі
виробництва, та первинний обробіток
матеріалу; 2) процес виробництва
товару,
який
міститиме
багато
різноманітних
фаз
і
етапів;
3) зберігання
та
збут
продукції.
Аграрне виробництво в цьому аспекті
відзначається своєю специфікою, й
етапи
сільськогосподарського
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виробництва (рослинництва) можна
представити у вигляді логічної схеми.
У межах лексико-семантичного
поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)" ми виділяємо вісім
лексико-семантичних
груп
(мікрополів) дієслів [9: 8], а саме:
1. Дієслова на позначення процесів
обробітку ґрунту.
2. Дієслова на позначення процесів
обробітку
насіння
(дієслова
насінництва).
3. Дієслова на позначення процесів
садіння чи сіяння насіння.
4. Дієслова на позначення процесів
догляду за рослинами під час їхнього
росту та дозрівання.
5. Дієслова на позначення процесів
збирання урожаю.
6. Дієслова на позначення процесів
підготовки реманенту.
7. Дієслова на позначення процесів
завдання
шкоди
аграрному
господарству.
8.
Дієслова
на
позначення
процесів,
які
безпосередньо
не
здійснюються людиною, серед них:
а) пов’язаних з ростом і
дозріванням рослин;
б) пов’язаних зі знищенням,
загибеллю рослин.
9. Дієслова загальної аграрної
семантики.
Здійснюючи процес виробництва,
ми ставимо мету отримати результат.
Процес виробництва може бути
завершений
лише
тоді,
коли
досягнуто певного результату. Тому й
результативне
значення
є
характерним
для
аналізованих
дієслів, які позначають трудову
цілеспрямовану діяльність людини в
сільському господарстві. Валентність
результату
дії
здійснюється
вербативами,
що
виражають
ефективне
завершення
певного
процесу, не ускладненого різними
ситуаціями
(вказівкою
на
рух
усередину певного об’єкта, навколо
нього, на повторне виконання дії) [1:
202], наприклад, копати – город
(результат
–
"підготовлений
під
посівну, скопаний город", аспект –

"виготовити певний об’єкт, довести
дію
до
певного
чи
бажаного
результату") – викопати город. Майже
всі твірні реалізували словотвірне
значення “виконуючи дію, довести її
до результату”. Варто зазначити, що
таке
словотвірне
значення
характеризується
максимальним
заповненням
парадигми.
Мотивувальними
девербативів
із
такими словотвірними значеннями
виступили дієслова усіх мікрополів:
1. Дієслова на позначення процесів
обробітку
ґрунту:
заборонувати,
закоткувати, розпушити, виорати,
обробити, зазяблювати, посапати,
викопати,
вгноїти,
удобрити,
виборознити, поємкувати, повапнити,
завапнити,
проскородити,
розпушити,
розрихлити,
закультивувати.
2. Дієслова на позначення процесів
обробітку
насіння
(дієслова
насінництва):
вивіяти,
вивести
(новий сорт), вилузати, вилущити,
висушити, вишеретувати, відбирати
та вибрати (сортувати), очистити,
прояровизувати.
3. Дієслова на позначення процесів
садіння чи сіяння насіння: висадити,
висіяти,
загорнути
(коренеплоди,
напр., картоплю в землю), зронити,
заронити (зерно в ґрунт).
4. Дієслова на позначення процесів
догляду за рослинами під час їхнього
росту та дозрівання: адаптувати,
аблактувати
(щепити),
вибіоити,
забукетувати,
завершкувати,
вивалашити,
вкутати,
вигріти,
зазразкувати,
оббризкати
(добривами,
хімікатами
тощо),
обв’язати
(наприклад,
сніп),
обчистити
(наприклад,
дерева),
окультурити, оросити, прищепити,
акліматизувати,
випестити,
виростити,
витичити,
виходити,
загребсти, вкутати (дерева на зиму),
прочімхати ‘прополоти, прорубати’,
полити.
5. Дієслова на позначення процесів
збирання врожаю: зібрати, вибрати,
вибритити,
вибуртувати,
повалкувати, завершити, вивершити,
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зав’язати,
викопати,
виломити,
вирити,
вичесати,
вісукати,
вигорнути,
заграбати,
загребти,
згромадити,
вижати,
заграбати,
замочити, викопирсати, закопичити,
викосити,
скосити,
заметати,
запрєтати,
зірвати,
зрізати,
вимикати,
змолоти,
змолотити,
викопати
(картоплю),
викосити,
виломити
(кукурудзу),
вирити
(збирати картоплю), витіпати (льон),
вичесати (рослинне волокно), вісукати
(у 3 знач.) ‘згромадити вал сіна згори’.
6. Дієслова на позначення процесів
підготовки реманенту: вимантачити
(гострити
мантачкою),
виклепати
(косу), вигострити, нагострити (плуг,
сапу), набити (сапу, лопату на
держак).
7. Дієслова на позначення процесів
завдання
шкоди
аграрному
господарству:
викоренити,
витоптати, зрізати, зрубати, зломити,
викорчувати,
вирвати,
поломити
(цвіт, гілля), вимити (з ґрунту),
висмикнути,
виснажити
(ґрунт),
витруїти (бур’ян), відчахнути (гілку),
вчерти (обчерти) ‘обдерти кору на
дереві, що росте, щоб воно висохло на
пні’,
вимикнути,
випалити,
випалювати, вирубати, вищипати,
відчухрати, виґрасувати, заглушити,
поломити, пообчімхати, пообчухрати,
спустошити, столочити, стоптати,
змикати,
зрізати,
засушити,
викорчувати.
8.
Дієслова
на
позначення
процесів,
які
безпосередньо
не
здійснюються людиною, із-поміж них:
а)
пов’язаних
із
ростом
та
дозріванням
рослин:
вибуяти,
визріти,
дозріти,
достигнути,
викинути
(колосся,
пуп’янки),
виколоситися, вимахати, вирости,
відбрунькуватися,
виверчуватиси
‘проростати, сходити (переважно про
злакові культури)’, визернюватиси
‘дозрівати, достигати (про кукурудзу)’,
вісипати (у 3 знач.) ‘викидати колос’,
дойти ‘достигнути (про збіжжя)’,
запрєсти ‘зацвісти (про кукурудзу)’,
затичити(си) ‘квітнути, заквітчатися’,
зродити
‘дати
добрий
урожай’,

исцвисти
‘зацвісти’,
затичитися,
зародити;
б)
пов’язаних
зі
знищенням,
загибеллю
рослин:
виглушити,
вигнити,
вигоріти
(від
спеки),
вимерзнути, зачахнути, відзеленіти,
відквітнути,
відкрасуватися,
відмерзнути,
відплодоносити,
здичавіти, зів’янути, струпихнути
‘струхлявіти’,струпишіти
‘струхлявіти’, зачервивіти.
Дієслова
загальної
семантики:
завеснувати, відлітувати, замаїти,
укутатися (у 2 знач.) ‘закінчити
польові роботи’ тощо.
Висновки
й
перспективи
дослідження. Визначаючи валентні
особливості дієслів та узагальнюючи
їх, відзначимо, що більшість з
аналізованих
вербативів
семантичного
поля
"аграрне
виробництво (рослинництво)" здатні
передусім словотвірно реалізовувати
правобічну
валентну
позицію
об’єкта дії та лівобічну валентну
позицію суб’єкта дії (орати – орач,
оранка).
Загалом
у
валентних
структурах дієслів семантичного поля
"аграрне
виробництво
(рослинництво)" виявляємо також
векторно-об’єктні,
темпоральні,
квантитативні,
дистрибутивні
валентності,
які
певною
мірою
реалізуються у віддієслівних похідних
здебільшого вербального блоку.
Однак, на відміну від інших
валентностей, які мають значно
ширший
спектр
словотвірних
значень,
аналізовані
твірні
семантичного
поля
"аграрне
виробництво (рослинництво)" активно
реалізують результативну валентність
лише
в
семантичній
позиції
"виконуючи дію, довести її до
результату", що пояснюємо передусім
тим, що в українській мові дієслова
процесу
виробництва
значно
активніше
проявляють
свої
темпоральні,
векторно-об’єктні,
квантитативні,
дистрибутивні
модифікації
[8: 180].
Валентність
становить собою складну міжрівневу
категорію, що розташована в точці
84

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (93)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 2 (93)
перетину граматики та лексики,
синтаксису й семантики. У зв’язку з
цим теорія валентності посідає одне з
основних
місць
у
методиці
лінгвістичних досліджень, зокрема в
процесі
вивчення
дериваційних
процесів.
Пропонована
стаття
доповнює й розширює здійснені
дослідження
результативної
валентності
в
сучасному
мовознавстві.
Перспективи
дослідження
вбачаємо
в аналізі
реалізації результативної валентності
дієсловами
інших
лексикосемантичних груп.
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕКТИВНИХ НОМІНАЦІЙ ОСОБИ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ІРЕНИ КАРПИ)
З. С. Шевчук*
У статті представлено аналіз лексичних інвективних одиниць для характеристики
особи. Матеріалом дослідження слугували прозові твори І. Карпи (романи "Bitches Get
Everything", "Добло і зло", "50 хвилин трави"). Для з’ясування прагматичного потенціалу
інвективних номінацій особи використано низку методів, зокрема метод аналізу – для опису
основних підходів щодо трактування інвективи в комунікативному, когнітивному,
соціокультурному, лінгвокультурному аспектах; метод синтезу, за допомогою якого
узагальнено основні положення та висновки; дефініційний аналіз, суть якого полягає в
тлумаченні поняття «інвектива» в сучасному мовознавстві; використання методу
наскрізного виписування, семантико-стилістичного аналізу та описового методу пов’язане із
системним підходом до опрацювання мовних засобів, що репрезентують негативну оцінну
семантику, виражену інвективними лексемами для характеристики особи. Увагу
акцентовано на варіативності термінів (обсценна лексика, пейоратив, лайка, ненормативна
лексика, знижена лексика, арго, просторіччя, вульгаризми, сленг та ін.), що використовують
для позначення лексики з негативним значенням. Описано лексеми для характеристики
морально-етичної
сфери
життєдіяльності
особи
(переважно
жінки),
зокрема
продемонстровано описові номінації, ужиті як прихована іронія. Продемонстровано
інвективи, що мають на меті принизити соціальний статус особи. Широко представлено
інвективні номінації, які виражають негативну оцінку інтелектуальних здібностей
чоловіка / жінки. Відзначено основну тенденцію до активного використання табуйованих
лексем, асоційованих із поняттями пристойності / непристойності, що зневажливо
характеризують жінку як представницю «легкої поведінки». Виокремлено інвективи,
використані на позначення таких аспектів людської діяльності, як-от: вік, національна
належність тощо. Визначено інвективні номінації, пов’язані з назвами тварин, язичницькими
мотивами, богохульством.
Ключові слова: інвектива, номінація, негативна оцінка, образа, лайка, глум, іронія,
зооморфізми, демонологія.
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THE PRAGMATIC POTENTIAL OF INVECTIVES
(BASED ON PROSE BY IRENA KARPA)
Shevchuk Z. S.
The article presents an analysis of lexical invective units for personality characteristics. Such
collections of prose by Irena Karpa as "Bitches Get Everything", "Good and evil", "50 minutes of grass"
served as the material for analysis. To clarify the pragmatic potential of invective nominations of a
person, a number of methods were used, including the method of analysis for describing the main
approaches to the interpretation of invective in communicative, cognitive, sociocultural, linguistic and
cultural aspects; method of synthesis, which summarizes the main provisions and conclusions;
definitive analysis, the essence of which is to interpret the concept of "invective" in modern linguistics;
using of the method of end-to-end writing, semantic-stylistic analysis and descriptive method is
associated with a systematic approach to the development of language tools that represent negative
evaluative semantics, expressed by invective tokens to characterize a person. Attention is focused on
the variability of terms (obscene vocabulary, pejorative, swearing, profanity, reduced vocabulary,
slang, colloquialisms, vulgarities, slang, etc.), which are used to denote vocabulary with a negative
meaning. The characterization of the moral and ethical sphere of a person’s life (mostly women) are
described, in particular, the descriptive nominations used as a hidden irony are demonstrated.
Invectives aimed at lowering a person’s social status are demonstrated. Invective nominations, which
express a negative assessment of the intellectual abilities of a man / woman are widely presented.
The main tendency for active using of taboo lexems, associated with the concepts of decency /
obscenity, which contemptuously characterize a woman as a representative of ‘easy behavior’ are
presented. The invectives used to denote such aspects of human activity as age, nationality, etc. are
singled out. Invective nominations related to animal names, pagan motives, blasphemy have been
singled out.
Key words: invective, nomination, negative evaluation, insult, profanity, mockery, irony,
zoomorphisms, demonology.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
На
сучасному
етапі
розвитку
мовознавства
значну
увагу
акцентовано
на
систематичному
поповненні лексичного фонду, що
слугує засобом номінації елементів
навколишньої дійсності, які продукує
наша свідомість. Із-поміж слів, які
виконують номінативну функцію.
значну частину становлять оцінні
номінації, що відтворюють наше
ставлення до особи, подій, явищ
тощо. Вираження т. зв. вербальної
агресії є досить поширеним явищем і
репрезентує негативну семантику
використаних
мовних
одиниць.
Відтак "сьогодні вважається модним
використовувати лайливі, вульгарні,
брутальні слова не лише в побутовому
мовленні (що із задоволенням роблять
підлітки), а й на робочих місцях, у
телевізійних
передачах,
у
залі
засідань Верховної Ради, у ЗМК, у

художній літературі тощо. І це не
звичка, а вияв епатажу, навмисне
порушення
узвичаєних
норм
і
правил" [9: 121]. З огляду на
зазначене вище зауважимо, що саме
ґрунтовний аналіз питання вживання
інвектив на прикладі номінацій особи
в текстах І. Карпи дасть змогу
виокремити риси індивідуального
стилю письменниці в аспекті аналізу
прагмасемантичних
особливостей
оцінної
семантики
лексичних
одиниць, а також впливу гендерного
чинника під час оцінювання особи.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Поняття
інвективи
сьогодні
є
об’єктом
наукових дискусій, що зумовлено,
насамперед, варіативністю термінів
на
позначення
цієї
номінації:
обсценна лексика, лайка, пейоратив,
ненормативна
лексика,
знижена
лексика,
арго,
просторіччя,
вульгаризми, сленг тощо. Інвективу
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науковці опрацьовували в різних
аспектах:
комунікативному,
когнітивному,
лінгвокультурному,
соціолінгвістичному
(праці
М. Д. Голєва, О. В. Демидова, В. І.
Жельвіс,
А.
Є.
Кулакова,
А. В. Кур’яновича, Б. Я. Шарифулліна
та
ін.).
Активно
опрацьовували
інвективну
лексику
зарубіжні
мовознавці (Л. Андерсон, О. Есперсен,
Е. Клайр, А. Пеймс, М. Раффнер, П.
Традгілл та ін.). У сучасній лінгвістиці
інвективу розглядають в аспекті
дослідження
стилістичних
шарів
лексики, зокрема увагу акцентують
на
з’ясуванні
природи
цієї
лінгвістичної дефініції, підходів до
трактування
статусу,
критеріїв
виокремлення
(розвідки
Г. В. Завражиної,
Б. О. Коваленка,
І. С. Муратової,
Я. К. РадевичаВинницького,
Л. О. Ставицької,
С. В. Форманової та ін.).
Формулювання
мети
та
завдань статті. Мета нашої статті –
з’ясування
лінгвопрагматичних
особливостей уживання інвективних
номінацій особи завдяки аналізу їхніх
лексико-стилістичних і структурних
характеристик у прозі І. Карпи.
Досягнення
поставленої
мети
передбачає виконання таких завдань:
окреслити термінологічний апарат
поняття
«інвектива»;
виокремити
класифікаційні
характеристики
інвектив для номінації особи в
аналізованих текстах; описати мовні
засоби
вербалізації
інвективної
лексики та її семантичне наповнення
в системі мовного портретування
особи;
з’ясувати
концептуальний
зміст інвективних номінацій особи в
контексті
сучасної
української
жіночої прози (на прикладі романів
І. Карпи "Bitches Get Everything",
"Добло і зло", "50 хвилин трави"). Для
досягнення
мети
та
виконання
поставлених завдань застосовано такі
методи дослідження: метод аналізу –
для
виокремлення
поняттєвих
категорій,
що
репрезентують
різновекторні
підходи
до
опису
інвективи; метод синтезу – для

узагальнення основних положень і
висновків; дефініційний аналіз – для
тлумачення поняття інвектива; метод
наскрізного
виписування
–
для
карткування текстових фрагментів з
описами
інвективних
номінацій
особи; семантико-стилістичний аналіз
–
для
з’ясування
експресивного
потенціалу інвективної лексики на
поначення особи; описовий метод –
для відборання та інтерпретації
фактичного матеріалу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Інвектива – це вербально виражене
ставлення адресанта до адресата, яке
має на меті різке звинувачення, осуд
із метою образити, принизити та
зганьбити опонента в якомога різкій,
грубій
і
цинічній
формі
та
дискредитувати
його
(позаяк
інвектива порушує норми моралі в
суспільстві), що ображає честь і
гідність особи [8, с. 130]. Сьогодні
інвективу розглядають у вузькому й
широкому значеннях. У вузькому
значенні інвективу трактують як
образливе
(лайливе)
слово
табуйованого
характеру,
репрезентоване
за
допомогою
конкретного мовного знака, яке
найчастіше використовують в усному
мовленні.
Загалом
сутність
інвективних номінацій пов’язують із
давніми міфологічними уявленнями
про прокляття, замовляння, які так
негативно могли впливати на людину.
У широкому розумінні інвектива – це
будь-яка одиниця мови, виражена зі
значенням образи кого-небудь. В
академічному тлумачному словнику
інвективу трактують як "гострий
викривальний виступ проти кого-,
чого-небудь; гостре обвинувачення"
[6: 4: 24]. Інвективи найповніше
схарактеризовано
на
лексичному
рівні з огляду на варіантність цього
феномена та виразні відтінки значень
– неприємне, лайливе, образливе,
зневажливе,
вульгарне,
агресивне
слово.
Прагматичний
потенціал
інвективної
лексики
полягає
у
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використанні
загальновживаних
понять,
які
залежно
від
комунікативної ситуації та інтенцій
мовця
трансформуються
в
експресивні позначення й набувають
емоційності, зниженості, лайливості,
образи,
жарту,
іронії
тощо.
Моделювання
таких
ситуацій
в
аналізованих
текстах
І. Карпи
репрезентують
порушення
культурних вимог до комунікативної
поведінки, що є основним механізмом
для використання інвективи. Відтак
максимального
емоційноекспресивного
навантаження
набувають вербальні конструкції, які
моделюють
табуйовану
поведінку
персонажів. Ця обставина зумовлює
широкий
спектр
семантичних
варіацій
інвективних
номінацій
залежно
від
формату
ситуації
(конфлікт,
імпровізація,
пряме
зневажання особи під час діалогу та
ін.) та з урахуванням наявних
складників комунікації (фізичних,
фізіологічних,
психологічних,
соціальних,
контекстних,
ситуативних та ін.).
Уживання лихослів’я, образи для
найменування особи в прозі І. Карпи
використано для того, щоб "обрамити"
мовлення персонажів, зробити його
більш емоційним, напруженим і
динамічним.
Найпродуктивнішою
групою
лексики
є
іменники
для
характеристики
морально-етичної
сфери
життєдіяльності
особи
(здебільшого
жінки).
Підлість,
підступність жіночої натури – це
своєрідний архетип, відомий ще з
кінця
XVIII
ст.
(твори
І. Котляревського, пізніше – І. НечуяЛевицького,
Панаса Мирного).
У
сучасній
жіночій
прозі
такі
стереотипні
характеристики
трансформовані в більш уїдливій,
викривальній лексиці, наприклад:
Певно,
за
цими
рядками
проглядається 40-річна стерва з
кризою
середини
життя
й
передменструальним
синдромом
водночас [2: 14]; Я про щось весело

тринджу
з
дяпчиком,
моїм
супроводителем. Га, як розпоясалася,
сволота п’яна [4: 161]. Внутрішня
форма інвективи сука (більш іронічне
–
сучка)
репрезентує
негативну
експресію та викривальний характер
жінки: – Що, – казав Ніно, – ця сука
не хоче приходити на десяту, а хоче
на дванадцяту?! То покажіть їй на
двері!!! [4: 205]; Тобто сучка до нас
приблудила, і ми її назвали Юля
Марківна [4: 64].
На особливу увагу заслуговує
трактування лексеми жінка з позиції
емоційно-експресивного наповнення.
Відтак
в
аналізованих
текстах
натрапляємо на описові номінації
баба, тьолка, женщіна, ужиті в
значенні т. зв. іронічних інвектив,
які, до речі, репрезентують оцінку,
наближену
до
нейтральної
та
позитивної: А знаєте, – сказала Євка,
– я не можу сказати, що знаю, як вас
звати, але ви – класна баба [2: 15]; –
Якась я геть хуйова тьолка, –
жалілась я вголос, – бо чого це в мене
одягання займає три хвилини, а в
тебе тридцять? [4: 112]; Нема
експрес-методу, звучить погроза мені
і, що страшніше, машині Білочці,
котра ж не може пулятися сірчаною
кислотою у відповідь на відривання –
дїй бампера чи дряпання її червоних
лакових бочків пилкою для нігтів
актуальної комодівської творчєскай
тьолочки [4: 225]; А ще буває така
трагедія, що козирну тьолочку
візьме й запросить якийсь уродський і
смердючий
чувак
[4: 57].
Експресивність
актуалізована
прикметниками-означеннями,
які
семантично увиразнюють уживання
зазначених інвективних одиниць.
Семантичними
варіантами
відзначені
описові
лексеми
для
найменування чоловіка: пацан, чувак,
поц. Їхнє вживання в аналізованих
текстових фрагментах репрезентують
інтенсифікацію негативної оцінки
(сигналізатором
вираження
негативного значення виступають
прикметники/дієприкметники): поц –
незадоволений пацан – уродський,
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актуалізованими
внутрішньою
формою слова. Такі слововживання
засвідчують переважно негативну
конотацію описових номенів, які
відносимо
до
інвективних,
та
репрезентують
виразність
індивідуального стилю І. Карпи. Такі
інвективні назвиська трансформовані
через власне ім’я або прізвище,
наприклад: А я – просто Карпиха. А
Вередючка – Верза. А Оксана Смолін
– Смола <…>. А Мицачка –
Мицалєйка. А Мицак – Мицалєй. А
Лариса Процюк – Процесорна. А
Альона Мельничук – Мєльніца. А
Роман Кошут – Кошара [4: 124].
Дуже
часто
такі
назвиська
створюють
виразний
іронічний
ефект: В нас дуже довго була
улюблена
вчителька,
Наталя
Петрівна. Погоняло – Наташка. Нам
чогось тоді здавалося, що вона
мусить страшенно образитися й
розізлитися, взнавши, як ми її
називаємо. Так само ми думали і про
шкільних вчителів на прізвиська
«Аннушка» чи «Нінушка». Та ці
вчительки мали би стрибати під
стелю від щастя, що їх не називали,
як деяких інших – Клізма, Тумбочка
чи Кукурудза. (Правда, Нінушка з
легкої руки нашого комп’ютерного
покоління стала була Ніньзьою, але
й тут їй несказанно повезло... Могли
би назвати цю велику руську
женщіну значно метафоричніше) [4:
37].
У романі "Добло і зло" І. Карпа
коментує ім’я Леся, використовуючи
градаційний ряд номенів, у якому
простежуємо
процес
формування
цікавих перифразованих номінацій:
Лариса – Леся – Лесюндра – Лесяка:
Мама у нас в сім’ї носила купу
магічних імен. Починаючи з того, що
насправді її звати Лариса, але тато
перейменував цю кацапську Ларису в
нормальну галицьку Лесю. Відтак це
деревувало в Лесюндру й Лесяку [4:
131].
Негативна оцінка інтелектуальних
здібностей
широко
представлена
інвективами
для
характеристики

смердючий чувак: Дік слугував моїм
вічним алібі. Коли мені хотілося піти
позажигати з якимось недозволеним
пацаном, я гриміла повідком і на всю
хату оголошувала: – Дік, гуляти!
[4: 73]; – А взагалі Олів – сексуальна
тьолка, а Папай поц. – Сам ти поц.
Папай кльовий, а Олів дура писклява
[4: 273]; А ще буває така трагедія,
що козирну тьолочку візьме й
запросить
якийсь
уродський
і
смердючий чувак. І якщо тьолочка
ще й така гуманістка, як я, то хрін
вона йому відмовить [4: 57].
Для приниження чоловічої честі й
гідності
І.
Карпа
використовує
інвективні номінації підарас, хам,
сволота: От чого ти все до себе ліпиш
— що, інших людей нема?! Так от, ці
підараси умудрилися залізи навіть в
літературу. В літературу – цю
сакральну річ! [2: 22]; Вася втягнув
соплі через горло і харкнув ними
просто
на
підлогу
шкільного
гардеробу. – Хам, – сказала я [4: 64].
Поодинокими є випадки вживання
образливих лексем без указівки на
особу: Або, якщо Даня помер, першаліпша сволота, що не полінується
роздерти конверта з марками Б і Д
[2: 89].
Інвективи часто використані для
приниження
соціального
статусу
особи: Найгидкішим було те, що, поперше, мене вже не зможе запросити
ніхто нормальний, а по-друге, в
цього, галімого, жахливо пітніють
руки. Одного разу сталося таке.
Танцюю, значить, я з одним галімим
пацаном (взагалі ще й не з нашого
міста, а з позорнякової Дори), а на
мене дивиться інший, ще галімиший
[4: 57]. У наведених текстових
фрагментах простежуємо вживання
антиномій щодо оцінки соціального
статусу
чоловіка,
які
можемо
розташувати на шкалі градації,
інтенсифікуючи характеристики від
позитивної
до
негативної:
нормальний – галімий – галіміший.
Лексеми
на
позначення
найменувань жінки репрезентовані
перифразованими
номінаціями,
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чоловіків: Євка казала, що він дурень
і
збиралася жити
вічно.
Обоє
помилялися [2: 56]; Наші з Рибочкою
сусіди
–
класичні
женщіна
с
рєбьонком. Тобто така собі енергійна
тітонька-художниця
і
її
син,
двадцятирічний дебіл з гітарою [4:
296]; Коротше, особливо ні на шо не
сподіваючись, сніговик подався у
столицю. Шукати своє кохання та
того придурка, що позичив в нього 50
баксів минулого року» [4: 264]; – Піду
зароблю бабла... – Стоґнєвіч бере
автомат і виходить на безлюдну
дорогу. О цій порі жоден ідіот на неї
не виїде [3: 217].
Апеляція до розумової активності
жінки представлена опозиційними
інвективними
номінаціями
щодо
номінацій чоловіків: ідіот – ідіотка,
дурень, придурок – дура, дурепа, дебіл
–
дебілка:
Євка
згадала
про
маленький літачок на два місця,
котрий вона намагалася вкрасти
минулого літа. Щоб долетіти до Мон
Блану, ідіотка [2: 15]; – Міша, –
починаю я задрочувати Ведмедя. –
Від тебе так пахне дивно... – Дура!
[2: 24]; – Дурепа ти. Нікого ти не
напрягаєш. А що Давид? [3: 150]; Її
хату можна було бачити з нашого
балкону
і
ми
навіть
хотіли
налагодити мотузкову пошту – в
Кропиви валялася вдома величезна
бобіна — але мама сказала, що ми
дебілки [4: 30].
Тенденцію
до
вживання
ненормативної лексики в сучасній
українській
прозі
простежуємо
впродовж останніх років. "Мовне
епатування»
використано,
щоб
привернути увагу читацької публіки,
максимально її зацікавити й аж ніяк
не спровокувати агресію в читача.
Донедавна табуйовані теми (сфери
тілесності й інтиму) стали «модними»,
позбавленими
соціокультурних
заборон та обмежень. «Вважаємо, що
поняття
пристойності
/непристойності, частіше за все
асоційовані із сексом та відправами
природних потреб, не може мати
жорстких меж… Така фізіологія, без

якої її існування неможливе, певною
мірою
відображена
в
мові",
–
наголошує С. Ф. Форманова [9: 124]. У
творах
І. Карпа
використовує
інвективи,
що
зневажливо
характеризують жінку, позиціонують
її як «жінку легкої поведінки, повію»,
наприклад: Хоча її думки були зараз
доступніші і легші до брання за
шльондру з молодим задом і старим
передом. Така в них вчора просила
вогню [2: 140]; А жінка його
капарниця і курва, яких світ не
бачив [4: 179], або ж, навпаки,
уживає грубу, зневажливо-образливу
лексему целка для найменування
жінки, яка не погоджується на
інтимні стосунки без обґрунтованої
причини
(прикладка
підсилена
характеристикою патріотка, яка
вказує на відданість своїй позиції):
Про тебе кажуть, що ти на всіх
дивишся згори, що ти целкапатріотка і така сука, яких ще
світ не бачив [4: 56].
На увагу заслуговує власне лексема
проститутка, яку трактують у
прямому, загальному значенні та
переносному
–
з
негативним
семантичним
відтінком
(за
академічним словником української
мови, "проститутка – 1. Жінка, яка
займається проституцією. 2. перен.,
розм.
Продажна,
безпринципна,
безчесна людина" [6: 8: 298]). У
текстових фрагментах Тріші Торнберґ
якогось дива заманулося продовжити
вчорашню сварку з Нікітою, аґентом,
що просто дупу рвав, аби нам було
добре: шукав нових інвесторів, нове
помешкання, нове натхнення, нові
наркотики, нових проституток і
йогурт
[3:
25],
Стала
проституткою
(нелегально)
в
Сомалі [2: 84] немає чіткої вказівки
на вживання аналізованої лексеми з
негативною конотацією, а лише
зафіксовано такий «вид діяльності»
жінки.
Прагнення авторки максимально
відобразити негативне ставлення до
персонажа, апелюючи до аспекту
відтворення
непристойності,
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спричинене вживанням інвективного
словосполучення скурвий син для
характеристики особи чоловічої статі:
Даня однаково давно вже прочитав
більше неї, він, скурвий син, завжди
знав відповіді на Євчине "А ти
знаєш?", він навіть деколи ті відповіді
не обламувався вимовити [2: 165].
Для висловлення антипатії щодо
зовнішності особи вжито інвективну
лексику, що виражає згрубілий,
немилосердний, саркастичний глум:
Я навіть не знаю, хто тут на цього
урода з його «єдіномишлєнніками» має
в
суд
подавати:
каскадери
скаржитися в товариство захисту
прав людини за те, що їх поставили
через «і» з волохатими тварюками, чи
звірі в товариство захисту прав
тварин за те, що їх вважають
дешевим
м’ясом
нарівні
з
каскадерами [3: 224]; Треба знайти
Квітку, думала я. Тільки ж як мені
туди піднятися з цією уродською
прічою, я ж як чучело?! [4: 65];
Коротше,
вона
назвала
мого
продюсера Біляковим. А його прізвище
Худорук. Ну, хіба що прізвисько
Білок, бо ж він весь білий, як сніг на
різдвяній картинці [4: 220]. Для
номінації
негарної
жінки
використано інвективу чувирло (якій
протиставлено
образ
прекрасної
нареченої): Мені чомусь стало сумно.
Наречена – це така гарна, з довгим
кучерявим волоссям, лагідна і весь час
сміється. А я якесь чувирло в кедах
[4: 314].
Нечастотними
є
вживання
інвектив на позначення негативної
оцінки вікових особливостей особи,
як правило, жінки. Крім того,
виразно простежуємо іронічні інтенції
автора викликати насмішку над
персонажами: Тобто тьолок тоді в
мене й у помині не було, Гапочка була
8-річним опецьком, а Вовік, хоч і
вчився зі мною в одній школі, жодного
серйозного інтересу не виявляв –
малалєтка патаму шо [4: 308]; А
потім ми різко виросли, і я навіть
схудла, за одне літо перетворившись
із 53-кілограмового опецька [зараз я

важу 47) у подобу нормальної 12річної дівчинки [4: 13].
Лібералізація моралі, поведінки,
свобод і поглядів змінює ставлення до
вживання
інвективної
лексики.
Частотними є використання назв
тварин – зоонімів (зооморфізмів) для
приписування особі певних недоліків,
які
простежують у зовнішньому
вигляді чи поведінці цієї тварини: –
Я... Я ненавиджу тебе! – хрипить він.
– Навіщо ти все це робиш? За що мені
таке, Трішо? Сука. Хочу, щоб ти
здохла. Я любив тебе...I will step on
you on my way up And I will step on
you on my way down... – ... як же ти
дістала мене, тварюка...[3: 230]; Я
просто
змія-спокусниця,
таких
убивати
треба
відразу
при
народженні, скажіть? [3: 212]; – Ну,
бо її минулий хлопець, здається, ще й
досі її кохає. А я така свиня... – Чого
свиня? – Бо її безсовісно відбив [3: 167];
Однак Євка відразу проганяла такі
думки – цей дешевий ескейп від
неймовірно складного і значущого
шляху самостановлення. «Досить вже
того,
корово,
що
ти
заміж
виперлась!» – казала вона собі [2: 65].
Комунікативно-прагматичний
іронічний ефект простежуємо на
прикладі
лексеми
зайчик
для
характеристики особи чоловічої статі:
–
Коля, – казала я, примруживши
очки, небайдужому до мене багатому
синку, – збігай в «Каре», купи нам
шоколадку...
І,
щоби
кінцево
розтрощити його вагання, додавала:–
Ти ж у мене зайчик... – Ха-ха! Ти ж у
мене зайчик! Ти ж у мене зайчи-иик!!! – реготала потім Квітка,
запихаючись шоколадкою з банановою
начинкою. – Ну ти, Карпа, даєш!!! [4:
60].
Важливе місце в аналізованих
текстах
посідають
елементи
демонології,
які
в
конфліктній
ситуації стають інвективами, що
репрезентують
взаємозв’язок
із
богохульством,
язичницькими
мотивами: – Дідьком, а не дядьком.
Чортом тобто. – Да? Ну ладно.
Карочє, останній рецепт. "Однояйцеві
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двері" [3: 124]; – Я,звичайно, відьма,
але ж зовсім молода і недосвідчена –
якихось там 216 років… [2: 204].
У процесі комунікації виявлення
образи простежуємо через глум над
уживанням стилістично знижених
назв представників деяких народів.
Зокрема,
надмірна
увага
до
представників російського народу
репрезентує своєрідні стереотипні
українсько-російські відносини, що
продемонстровано
використанням
будь-якої доречної можливості вжити
образливу, глумливу лексику: Да-дада-да-да! – волає Стоґнєвіч. – Ілі
«мустанґ» старий, ілі вот ету!!! –
Москалів не покатаємо, – злорадно
кажу з іншої кімнати я [3: 112]; А чьо
ета такое острає? – кричала на
офіцика
схожа
на
бритого
Достоєвського
кацапка.
–
Не
можете нармальную еду здєлать?! Я
такое єсть не сабіраюсь [4: 284]; А
вчитель історії ледь не спровокував
був мою національно свідому родину
розпочати проти нього вендету, коли
назвав мене кацапкою у відповідь на
моє «Я не гуцулка» [4: 26].
Висновки
й
перспективи
дослідження. Отже, аналізований
текстовий масив творів І. Карпи дає
змогу
стверджувати,
що:
1) інвективні
номінації
слугують
засобом
відтворення
негативної
ставлення до особи шляхом опису
різних аспектів людської діяльності:
зовнішності, морально-етичної сфери,
рис характеру, соціального статусу,
віку,
належності
до
певної
національності тощо; 2) інвективи
вербалізують
негативну
оцінну
семантику, що втілена в образливому,
глумливому ставленні до особи; 3)
окремі інвективні слововживання
використані з іронічною інтенцією; 4)
поняття про інвективну лексику
представлене в нашій свідомості на
шкалі добре/погано, що відображено
у
відповідному
слововживанні
протилежних
(позитивних
і
негативних)
лексем,
що
репрезентують
позитивну
й
негативну оцінку особи. Перспективу

дослідження
вбачаємо
в аналізі
широкого
спектра
різнорівневих
мовних одиниць з урахуванням
гендерного
аспекту
для
опису
мовленнєвих
і
поведінкових
особливостей чоловіка та жінки в
сучасних прозових текстах.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL HEDGING AS THE MEANS
OF AUTHOR’S MODALITY
O. V. Hyryn*
The article examines the phenomenon of linguistic hedging related to the establishment of the
author’s responsibility limits for the statement and the mitigation of ultimacy.
In English texts, hedging tools are used to express politeness to readers and interlocutors, to avoid
subjectivity in the information presentation and to protect themselves from possible criticism.
Hedging as a subjective method of influence has an objective reflection in reality and acts as a
promising direction to a successful communication strategy of political, scientific, public discourse.
Non-ultimacy is realized through the use of so-called hedges, i.e. means belonging to different
language levels. The article focuses on lexical and grammatical means: modal verbs, adjectives and
nouns with the meaning of probability and possibility, quantitative nouns, adjectives and adverbs, as
well as inversions that emphasize that the author distances himself from the formulated conclusions,
refers to the authority of others, refers to the authority of others. as probable, emphasizes that the
opinion or conclusion does not belong to him personally.
The article provides a structural, semantic and pragmatic analysis of hedge markers, as well as
the classification of hedging instruments by both structural and functional criteria.
The study reviews the pragmatic causes and functional features of language tools marked by the
perlocutionary intention of uncertainty. The study highlights basic lexical units belonging to the
arsenal of hedging instruments. The results of the study can be seen as confirmation of the tendency
to increase the category of uncertainty in modern linguistic consciousness.
Key words: hedging, hedge, ultimacy, distancing, epistemic modality.

ЛЕКСИЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ ХЕДЖИНГ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ
АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ
Гирин О. В.
У статті досліджено явище лінгвістичного хеджування, пов’язане з установленням меж
відповідальності автора висловлювання та пом’якшенням категоричності.
В англомовних текстах засоби хеджингу використовують для вираження ввічливості
стосовно до читачів і співрозмовників, для уникнення суб’єктивності під час викладу
інформації та для захисту себе від можливої критики.
*
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Хеджинг як суб’єктивний метод впливу має об’єктивне відображення в реальності та є
перспективним напрямком для успішної комунікативної стратегії політичного, наукового,
публічного дискурсу.
Некатегоричність реалізується через використання так званих хедж-маркерів, тобто
засобів різних рівнів мови. У статті увагу приділено лексичним та граматичним засобам:
модальним дієсловам, прикметникам та іменникам зі значенням імовірності й можливості,
кількісним іменникам, прикметникам і прислівникам, а також зворотам, які підкреслюють,
що автор дистанціюється від сформульованих висновків, покликається на авторитет
інших, позиціонує цей висновок як імовірний, робить акцент на тому, що така думка або
висновок не належать йому особисто.
У статті здійснено структурний, семантичний та прагматичний аналіз хедж-маркерів,
а також класифікацію засобів хеджування як за структурним, так і за функціональним
критерієм.
У процесі дослідження було проведено огляд прагматичних причин виникнення та
функціональних особливостей мовних засобів, маркованих перлокутивною інтенцією
невизначеності. Розглянуто основні лексичні одиниці, що належать до арсеналу засобів
хеджування. Результати дослідження можна вважати підтвердженням тенденції до
посилення категорії невизначеності в сучасній мовній свідомості.
Ключові слова: хеджинг, хедж-маркер, категоричність, дистанціювання, епістемічна
модальність.

Defining the problem. Neutral,
formal, both public or private, tolerant
and inoffensive speech suggests that
the author of both oral and written
statements has to be careful in
producing them. Such caution makes it
possible to distinguish between facts
and statements, and also "softens" the
ultimacy of the opinions expressed.
This language phenomenon attracted
the linguistic attention in the second
part of the 20th century, however the
current modern trends in public
speaking and speech writing have
reinforced the need to additionally
study and analyze hedging [1; 3; 4] and
its structural and semantic types as
well as pragmatic aspects of its usage,
which
altogether
constitute
the
objectives of this paper.
Previous
research.
The
term
"hedging”
was
borrowed
from
Economics. In this field, “hedging”
means the insurance of possible risks,
which is supposed to protect against a
variety of adverse situations. In the
linguistic field, the term itself has
hardly changed its meaning but rather
acquired additional traces of meaning.
Thus in linguistics, hedging, or direct
answer evasion, is a term introduced
into scientific circulation by J. Lakoff in

1972 in "Hedges: A Study in Meaning
Criteria and the Logic of Fuzzy
Concepts" [2], in which he was first to
define the notion. He suggested the
name of the phenomenon – "hedge" [2:
21], metaphorically comparing it with a
fence, i.e. by using hedges the speakers
would separate themselves from the
direct meaning of their message. Thus,
according to J. Lakoff, "hedging is
words or phrases whose function is to
present things ambiguously, while
individuals are completely confident in
the accuracy of the information they
present in the communication process
or in their publications" [2: 195].
In the attempt to find the most
suitable definition for the phenomenon
we so far have come across two terms:
“hedge” and “hedging”. In the paper we
will differentiate between them posing
the latter as the phenomenon name
and the former – as one of its
realization types.
However, J. Lakoff is not the only
scholar who studied this linguistic
manifestation of uncertainty or evasion;
the introduction of hedging to the
linguistic analysis was aligned with the
"fuzzy set theory" associated with the
names of L. Zadeh and W. Weinreich
[9;10] who studied the similar process a
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decade before Lakoff. The theory, as its
name suggests stands on similar to
Lakoff’s grounds.
Not refusing from the traditional
approach we will determine that
hedging is constructioning a statement
in a way, presenting the message as a
relative rather than absolute truth. This
can be achieved by a number of means,
among which there is one which we will
refer to as hedges.
The aim of the study is to analyze
the structural, semantic and pragmatic
features of hedging.
The research object is hedging and
hedging units in modern oral and
written speech.
Though
hedging
is
associated
primarily with lexical semantic, the use
of hedging also finds its realization on a
grammatical level. Therefore the survey
matter is the semantic and structural
features of grammatical and lexical
hedging in present-day oral and written
speech.
Presentation of the main research
material. Hedging can be used in
speech for one or several of the
following reasons:
1. By using hedging, speakers soften
statements to reduce the risk of
objection. This occurs to avoid scientific
inaccuracy and defines it as a linguistic
hint of bias that prevents personal
liability for the statement.
2. Speakers express the fact that
they do not claim the "last word" on a
particular topic. Expressing a lack of
confidence does not necessarily mean
embarrassment or uncertainty. Hedging
can also be seen as a means of
expressing
greater
accuracy
in
expressing results. In fact, speakers
tend to soften the force of their
assertion since a stronger statement
may not be justified by available
evidence and data.
3. Hedging can be used as a positive
or negative politeness strategy, by using
which the speaker tries to pose himself
more
modest
than
arrogant
or
omniscient. Hedging is a rational
interpersonal strategy that supports the

position of the speaker, builds the
relationship between the recipient and
the speaker and guarantees a certain
level of acceptance in the community.
Once a statement becomes generally
accepted, it can be submitted without
hedging.
4. A certain degree of separation
from the message has become a norm
in speech; hedging already functions as
an integral part in the sphere of public
speaking in English having coined such
set vague expressions as "address
issues", "face challenges" etc.
Based on this information, we can
conclude that the implementation of
various hedging strategies by the
speaker can be accounted by ignorance,
silence,
doubt,
elimination
of
redundant
information,
diplomatic
moves, ambivalence of relations or lack
of interest in the subject, limited
semantic resources of language or
inability to use them.
The most important and indicative
criteria for hedging are:
 its potential variability, i.e. the
presence of lexical units and inflections
in it, which can be replaced or omitted
without loss of meaning;
 reduction of its accuracy and
specificity,
which
leads
to
its
abstractness;
 its increased objectivity or,
conversely,
remoteness
from
the
information presented.
In recent years, the concept of
"hedging" has been developed primarily
in pragmatics and discourse analysis,
so the modern meaning of this term
goes beyond the formal logic and
semantics of frames, penetrating the
field
of
metacommunication
and
linguistic strategies of mitigation and
politeness. The difficulty of functionally
defining lexical delimiters (hedges) is
that almost any linguistic expression
can be interpreted as a "hedge".
Therefore we will distinguish between
hedges proper and softeners. Hedges
proper are those parts of sentences,
which are nonobligatory for the
grammatical structure of the sentence,
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that is presenting additional minor
information. E.g: in the sentence Maybe
you’re right, the sentence structure
could well go without Maybe. Whereas
softeners are an indispensable part of a
sentence, which can be replaced though
by a more “direct” option. For example,
in the sentence: You need to study
harder, the verb is an obligatory part,
though its semantics is less imposing
than of the verb "must", which is most
definitely the message of the sentence.
So,
pragmatically
hedging
is
associated with the expression of
confidence, or more often with a lack
thereof in the provided information
veracity. However the uncertainty can
be either of the two following types:
 ambiguity
within
the
propositional content;
 ambiguity in the relationship
between the propositional content and
the speaker, i.e. According to the above
types of uncertainty, we will define two
types of hedges: a) approximators –
hedges that affect the true value of the
propositional content, for example: Her
mood was sort of dreamy;
b) buffer hedges – lexical or
grammatical units that do not affect the
truth of the meaning, but reflect the
degree of the speaker’s commitment to
the meaning of the truth of the whole
sentence, for example: I think her mood
was dreamy.
Morphologically hedges can belong to
any part of speech and function like
nouns, verbs, adjectives, adverbs and
even articles.
The
most
significant
concept
associated with hedging is modality. If
we consider epistemic modality where
speaker expresses his attitude to the
proposition validity this will provide an
opportunity to draw a parallel with
many definitions of hedging.
The
degree
of
the
speaker’s
confidence in the message can vary
from absolute confidence to complete
uncertainty. Epistemic expressions are
often seen as markers that mark the
meaning of a sentence on the "true-

false" axis. Probability being a kind of
epistemic modality, is a subjective
assessment of the information veracity
by the speaker, based on how much he
is aware of the state of affairs at the
time of speech. If the speaker is not
sufficiently aware of this fact (or is not
categoric to state anything), he reports
it as something more or less probable.
In fact, what he assumes may or may
not be true.
Thus the inclusion of hedging in the
epistemic modality is observed by three
linguistic features which we can define
as:
a) proposition entry;
b) relation to illocutionary force;
c) generation of individual lexical
items.
The latter is implemented by using
expressions such as so-called, so to
speak, etc. This connection is clearly
seen in the examples of modal verbs
with epistemic meanings. In a sentence
like "It may be possible," we are dealing
with hedging on the one hand and
epistemic modality on the other.
Thus we can determine that in both
written and oral discourse hedging acts
as a language "insurance" and allows
not only to individualize the statement,
but also to establish limits of
responsibility for the accuracy of
information, propositions, to limit the
degree of reality judgment reliability, to
avoid absolute interpretation.
So, let's analyze the English lexical
items belonging to the category of
hedging and divide them into the
following groups: set expressions that
complete the list or enumeration,
approximators;
substitute
words;
performatives.
1. Set expressions that complete
the list or enumeration. This group
includes generalized list completers
which are used at the end of the list,
indicating that they can be easily
extended, naming the same meaning of
objects, phenomena and actions. That
is, it is assumed that the addressee will
easily deduce from the general context
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what can act as a completion (and
things like that; and things; and all the
rest of it; and all; and all that sort of
thing; etc.; and something like that;
and something of that nature; or
something like that; or something; or
anything; and/or stuff (like this / that),
or what / where / whoever; or so; and
everything; and everything (like that /
else); and that kind of thing, and that
(sort of thing, and so on and so forth).
2. Approximators. The veiling of
negative or categorical message can be
achieved
with
the
help
of
approximators. Means of opposition,
epistemic modality, as well as rhetorical
questions reduce the ultimacy of the
statement,
taking
into
account
alternative points of view. The reduction
of the negative effect is also achieved
through
a
gradual
decrease
in
confidence in the truth of the
statement, which occurs due to such
units as: on the one hand; (on) the flip
side (of the coin); for one thing; although;
though; albeit; however; (but) along the
way; despite; in spite of; nonetheless;
nevertheless; still; yet; while etc. We
undoubtedly can attribute to them
various lexical means. Among them we
can
structurally
distinguish
two
subgroups:
a)
approximators
containing
a
quantifier (We’ll see you at seven or
thereabouts);
b) approximators that do not contain
a quantifier (The quarrel caused loads of
problems). The first group, as a rule,
includes adverbs of measure and degree
(for example, almost, around, etc.).
To this category of approximators we also
attribute units, that have postpositions -ish; odd; -something (-Are you sure the
suspect’s car was green? - Well, it was
greenish).
A separate attention needs to be paid
to approximators, which have merely
lost their obscurity meaning and are
used in speech as filler words or
phrases: (… you know or eh – both at
the end of phrases).
3. Substitute words. This group
includes lexical units that name

substitutional generalized nouns or
placeholders – polysemantic words that
can be used to replace a meaningful
specific word in a certain position in the
structure of an expression. This can
happen either to avoid tautology (in this
case it is quite doubtful, if this is the
case of hedging) or periphrasis, which
can be done for euphemistic or sublime
reasons.
The sentence I bought some kitchen
utensils and some cleaning stuff
illustrates the use of a generalized noun
stuff
instead
of
a
tautological
unpronounced word – possibly utensils.
In I no longer want to quarrel about
the salary thing the underlined word is
euphemistic and used to substitute a
contextually tabooed word which might
involve emotional burden (problem,
increase, decrease etc). A word can be
tabooed either permanently (death, sex,
kill etc.) or made so by the social and
emotional
background
of
the
interlocutors (money, extra weight, love,

etc.)
Sentence I need a thing for
unscrewing the tap illustrates the use of
a generalized thing instead of the name
of the tool, which the speaker might not
know the name of, and not willing to
make the ignorance obvious, thus tries
to sublime (raise) him/herself in the
eyes of the listener or at least trying not
to lose the positions.
It
must
be
noted
that
the
substitution can be made with just one
word, as well as with an infinite
number of words, thus producing new
lexical units, which remind the units
from polysynthetic languages (He-whoshall-not-be-named, you-know-who, for
whom it may concern etc.).
4. Performatives. Performative verbs
in linguistic study take position
between
lexical
and
grammatical
semantics. Therefore its manifestation
in hedging structures can be attributed
to both lexical and grammatical means.
These structures can be:
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 parenthetic (I imply, that; we
mean; they suggest etc.) where the use
of a performative verb removes from the
speaker any responsibility for the
statement;
 modal, in which the meaning of
necessity is softened by other hedges
really, surely, definitely, for example: It
should be really stressed..., it should be
surely noted....
Considering the performative hedging
it must be noted that such units have
certain
pragmatic
and
semantic
Type
Modal verbs
(used instead of
notional or link vebs)
Parenthetic phrases
Additional clause
(thus making the
statement the object
clause)
«if» clauses

«if» sentences

Complex
hedges
(double, tripple)
The use of passive
voice
Transposition of the
tense form
Transposition of the
tense aspect

Two-step questions-

features, namely they are devoid of
evaluative semantics. By using a
performative, the speaker is doing an
action, and not describing it.
Grammatical hedging includes a
variety of means, both morphological
and syntactic as well as those which
utilize both grammatical and lexical
semantics.
The main types of grammatical
hedging is illustrated in Table 1.

Formal presentation
May, might, can, could,
would, should etc.
believe, to our
knowledge, it is our
view that, we feel that
It could be the case that;
It might be suggested
that; It is possible that,
It shall be noted that,
etc.

Table 1
Example
Such a measure might be (instead
of is) more sensitive to changes in
health after specialist treatment
[We believe that] there is no simple
explanation

[It is possible that] you are wrong.

[If true,] our study contradicts the
if true, if anything, if…,
myth that men make better
etc.
managers than women.
Simple
sentences
- [If we can] move on to the next point
requests, which begin for discussion.
with if
If you will follow me, please.
[It is seems likely that] we will finish
seems reasonable, looks in time;
probable
[It is seems reasonable [to assume]
that] the situation is critical.
It has been noted; It [It was concluded that] sleep
was decided; It is deprivation has three effects on
known to be
cognitive performance.
The use of past tense
I think thought you might want to
form instead of the
rest for a while.
present tense form
The use of continuous /
progressive instead of I will complete be completing my
simple
/
indefinite task soon
tense forms
Adding
additional [A: Is this your pen?
leading-in
questions B:Yes, that’s mine.]
before asking the target A: Do you mind if I borrow it for a
one
minute?
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The use of declarative, It’s cold in here.
Transposition of the
or
interrogative Could you close the window,
sentence
sentences instead of the please?
communicative type
imperative
(both meaning: Close the window!)
th

In the list, presented in Table 1, the
most productive hedging pattern is
modal words and expressions. With the
help of these words, the ultimacy of the
statement is reduced with the meaning
of assumptions, uncertainties, doubts,
which are inherent to the modal verbs
semantics. In addition to the modal
verbs, a set of lexical units is used,
which shares the capacity to denote
epistemic modality of a statement.
These words are probably, apparently,
definitely, obviously etc. We will refer to
them as
modal
words.
Indirect
statements with modal words often
have a pragmatic meaning of motivation
to action. It can be argued that these
modal words express the intention, the
implementation of which depends on
the will of the addressee. However the
range of modal words is quite large,
which causes the need of classifying
them into separate classes:
1. modal verbs and their equivalents
(may, might, be going to, etc);
2. adverbs (eventually, possibly, etc);
3. nouns (feeling, guess, etc);
4. adjectives (possible, probable, etc);
5. numeral one.
It should be noted that one of the
most numerous hedging patterns are
modal expressions with verbs of mental
activity (think, believe, suppose, imagine,
etc), verb-noun combinations (I'm afraid,
I fear, etc.), set expressions (I dare say, I
must say, I must confess, etc).
Depending on the lexical meaning,
modal expressions with verbs denote
the subjective evaluation of the
utterance, softening its ultimacy by
narrowing the objectivity of the
expressed
thought,
limiting
its
boundaries to the personal experience
of the speaker.
Speaking
about
tense
form
transposition, it becomes possible to
assume that hedging is not the

invention of the 20 century tolerant
speakers. This hedging strategy has left
its traces in all Germanic languages as
the majority of present-day Germanic
modal verbs come from preterit-present
verbs, where the present tense form
was a re-considered past tense form,
i.e. the initially past tense form of the
verbs was used by the speakers in
present-time context. It’s quite similar
to modern tendencies e.g.: I want
wanted to tell you now something really
important, preference to could, might,
should would instead of their present
tense forms in present-time contexts in
requests, suppositions, advice etc.
Conclusion. Thus, hedging can be
defined as a set of lexical and
grammatical
means
of
expressing
probability, which is often used to soften
the statement in case of the speaker's
uncertainty. The phenomenon of hedging
is extremely relevant in the study of the
culture of the country whose language is
being studied, because the development
of hedging helps to express or,
conversely, to recognize the true
intentions or thoughts.
Hedging
performs
important
etiquette functions and is updated
through multilevel language tools. It is
aimed at softening the ultimacy of
thought,
criticism,
avoidance
of
absolutism, in order to preserve the
"face" of the addressee, reduce the
impact on the addressee, improve the
effectiveness
of
scientific
communication, transfer the features of
the political picture of the world.
Hedging in speech is realized via a set
of lexical and grammatical means: set
expressions that complete the list or
enumeration, approximators; substitute
words; performatives on the one hand
and modal words, change of tense
forms and syntactic structure of the
initial categorical sentence.
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Thus, we are convinced that different
types of hedging allow speakers to
demonstrate their personal feelings and
attitudes towards the subject of
discussion and their interlocutor.
Further research and discussion
points. The scope of the hedging means,
highlighted in the article, can in no way
be
considered
exhaustive.
Thus
phonetic hedging means definitely
deserve separate consideration. In
addition to that, relations between
epistemic modality and hedging present
a wide field for scientific research.
Hedging presents numerous possible
research objectives while analyzing
various types of discourse thus bridging
the gap between theoretical and applied
research. The study of communication
strategies would be incomplete without
defining and detailed description of the
phenomenon opposite to hedging –
bridging, which is aimed at presenting
a statement as final and indisputable.
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