
 

1 
 

Міністерство освіти і науки України 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 
 
 

 
 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
 

Випуск 1 (96) 
 
 

Науковий журнал, 
заснований у серпні 1998 року 

 
 
 
 
 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 
Житомир 

2022 
 



 

2 
 

Видається за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка  
(протокол № 15  від 26 серпня 2022  року). 

Головний редактор 
Йоганна Гетка, доктор філологічних наук, професор, керівник відділення Центрально- та Східноєвропейських 
міжкультурних студій, Варшавський університет, Польща 

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 
Олег Гирин, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
Україна, Україна 
Тетяна Криворучко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, Україна 

Редактори 
Олена Андрушенко, кандидат філологічних наук, доцент, Університет Аугсбурга, Німеччина 
Наталія Астрахан, доктор філологічних наук, доцент, 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 
Світлана Ковпік, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур, 
Криворізький державний педагогічний університет, Україна 
Сергій Михида, доктор філологічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна 
Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, Україна 
Людмила Славова, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Україна 
Лариса Федоренко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, Україна 
Фелікс Штейнбук, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій, 
Університет імені Коменського в Братиславі, Словаччина 
Наталія Шульська, кандидат філологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, Україна 
Катажина Якубовська-Кравчик, доктор Phd з гуманістики, ад’юнкт, в.о. завідувача кафедри україністики, 
Варшавський університет, Польща 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
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. Й. Гетка, відповід. редактори О. Юрчук, Г. Гримашевич, О. Гирин, Т. Криворучко]. Житомир: Вид-во 

Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 1 (96). 184 с. 
 
 

Журнал «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» внесено до переліку наукових 
фахових видань України, в 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. 
Коректор англомовної версії: Гирин О., Криворучко Т. 

 
В усіх статтях збережено орфографію та пунктуацію авторів. 

 
Підписано до друку 28.08.2021 р. Формат 60х90/8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. 

Друк різографічний. Ум. друк. арк. 21.3 Обл.-вид. арк 14.4. 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, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

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

 

 

 
 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 
 

Volume 1 (96) 
 
 

Scientific journal,  
founded in August 1998 

 
 
 
 
 
 

Zhytomyr Ivan Franko State University Press 
Zhytomyr 

2022 



 

5 
 

Approved for publication by the Academic Council of Zhytomyr Ivan Franko State University 
(protocol № 15  dated from 26.08.2022). 

Editor-in-chief 
Joanna Getka, Warsaw University, Warsaw, Poland 

 
Co-editor-in-chief 

Olena Yurchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Halyna Hrymashevych, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Oleh Hyryn, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Tetiana Kryvoruchko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 

 
Editors 

 

 
Olena Andrushenko, University of Augsburg, Germany 
Natalia Astrakhan, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Natalia Borysenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Yurii Hromyk, Lesya Ukrainka East European National University, Lutsk, Ukraine 
Svitlana Kovpik, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine 
Serhii Mykhyda, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical university, Ukraine 
Viktor Moisiienko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Liudmyla Slavova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
Larysa Fedorenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 
Feliks Shteinbuk, Comenius University in Bratislava, Republic of Slovenia 
Nataliia Shulska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine 
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Warsaw University, Warsaw, Poland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 
 

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 J.Getka, co-editor-in-chief 
O.Yurchuk, H.Hrymashevych, O.Hyryn, T. Kryvoruchko]. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Press, 2022. 

Vol. 1 (96). 184 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: Hyryn O., Kryvoruchko T. 
 

Authors' spelling and punctuation are preserved in the articles. 
  

Signed for printing 28.08.2022 р. Size 60х90/8. Offset Paper. Font Times New Roman. 
Risograph printing. Conventional printed sheets 21.3. Printed sheets 14.4. 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, 2022



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

7 
 

 

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. 
Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

 

Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Філологічні науки. Вип. 1 (96) 
 

ISSN (Print): 2663-7642 
ISSN (Online): 2707-4463 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
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SELF-ALIENATION AS MANIFESTATION OF NARRATIVE STRATEGY IN THE 
STORY "THE PAINTER" BY TARAS SHEVCHENKO 

K. S. Kovalenko*  

The article focuses on the narrative analysis of the novel "The Painter" by T. Shevchenko in order 
to trace how the narrative strategy of the text contributes to the actualization of the writer's self-
alienation phenomenon from his own colonized "I". The analysis is based on the system proposed by 
Gerard Genette: the types of narration (mimesis and diegesis) are defined, how the narration is 
focalized, who tells the story (types of narrators), how time is expressed in the story, how words 
and thoughts (discourses) are represented. The phenomenon of self-alienation is considered from the 
point of view of Hegel as one of the forms of alienation, as the ability of the individual in some sense 
to be free from their desires. As a result, they reach a higher degree of self-awareness. In the story 
the self-alienation expresses Taras Shevchenko's desire to distance himself from the traumatic 
colonial experience and isolate himself from the part of the hostile and unacceptable things in 
himself. He transforms his own biography unfolding before the reader a new story of redemption 
from serfdom: an intelligent, knowledgeable Ukrainian helps a talented young Russian artist to gain 
freedom. But he does not have enough strength to develop his own talent and eventually dies. In the 
madness and death of the Russian Shevchenko's will metaphorically appears from his colonized "I", 
self-alienation. The writer's use of self-irony can be traced in the written work in the humiliation and 
physical destruction of the former serf image. The narrative strategy of the work such as: the story 
on behalf of the intradiegetic homodiegetic narrator being present in the artistic world, the internal 
focalization of the story, the introduction of additional narrators (letters – the principle of "a text in 
the text"), intellectual narrative distance between the main narrator and the young artist serves as 
an instrument creating the phenomenon of self-alienation in the story. 

 
Keywords: self-alienation, narrative strategy, narratological analysis, narrator, focalization, 

discourse, narrative distance, irony. 
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САМОВІДЧУЖЕННЯ ЯК ВИЯВ НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПОВІСТІ 
"ХУДОЖНИК" ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Коваленко К. С. 

У статті представлено спробу наративного аналізу повісті Т. Шевченка "Художник" для 
простеження того, як наративна стратегія тексту сприяє реалізації у творі  феномену 
самовідчуження письменника від власного колонізованого "Я". Аналіз має в основі систему, 
запропоновану Жераром Женетом: визначено типи нарації (мімезис та дієгезис), як 
фокалізовано оповідь, хто розповідає історію (типи нараторів), як в історії виражено час, як 
репрезентовано слова та думки (дискурси). Феномен самовідчуження розглядаємо з  позиції 
Г. Гегеля як одну з форм відчуження, як здатність індивіда в певному сенсі до звільнення від 
своїх бажань, у результаті чого він досягає більш високого ступеня усвідомлення власного Я. 
Самовідчуження в повісті виражає прагнення Тараса Шевченка відсторонитися від 
травматичного колоніального досвіду, самоізолюватися від частини ворожого й 
неприйнятного в самому собі. Він трансформує власну біографію, розгортаючи перед 
читачем нову історію викупу з кріпацтва: інтелігентний, освідчений українець допомагає 
здобути свободу талановитому молодому російському художникові. Але той не має 
достатньо сили, щоб реалізувати власний талант, і врешті гине. У божевіллі та загибелі 
росіянина  метафорично постає  воля Шевченка від свого колонізованого "я", самовідчуження. 
У пониженні та фізичному знищенні у творі образу колишнього кріпака простежується 
застосування письменником прийому самоіронії. Наративна стратегія твору, а саме: 
оповідь від імені  інтрадієгетичного гомодієгетичного наратора, що присутній у художньому 
світі, внутрішня фокалізація оповіді, введення в текст додаткових нараторів (листи – 
принцип "текст у тексті"), інтелектуальна наративна дистанція між основним наратором 
та молодим художником – виступає інструментом, що творить феномен самовідчуження в 
повісті.   

 
Ключові слова: самовідчуження, наративна стратегія, наратологічний аналіз, оповідач, 

наратор, фокалізація, дискурс, наративна дистанція, іронія. 
 

 
Introduction. The world is ruled by 

narratives. This means that the heard 
thought and word shape a person's 
thinking, determine his/her reactions 
and behavior in various life situations 
especially crisis ones. Ukraine did not 
have its own statehood for a long time 
and was a part of the Russian and 
Austro-Hungarian empires being in a 
state of inequality, exploitation and 
dictatorship. The main thing was a ban 
to express one’s own will. The above 
mentioned was reflected in the worldview 
of Ukrainians forming the psychology of 
a colonized man. The years of 
independence have not brought 
liberation of the worldview of Ukrainians 
from mental slavery. Olena Yurchuk 
states in the monograph "In the Shadow 
of the Empire: Ukrainian Literature in 
the Light of Postcolonial Theory": "The 
modern Ukrainian space signals a 
change of movement from 

postcolonialism to neocolonialism, a 
return to the imperial center as a 
significant unit. Such a value vector 
change was caused by the attitude of 
powerful forces in the Ukrainian political 
establishment to return a Ukrainian 
colonial status (a complex "Ukrainian – 
collaborationist"). The majority of the 
Ukrainian nation is affected by the 
malorossian indifference. It is manifested 
in a detached attitude to national issues" 
[10: 3]. The ideas of "Russian world" and 
Kyiv as a "common cradle for three 
fraternal peoples" continued to exist not 
only in Russia but also in the minds of 
Ukrainians leading to the annexation of 
Crimea in 2014, protracted hybrid war in 
Donbas and eventually resulted in the 
full-scale war between russia and 
Ukraine that began in February 2022. 
Narratives infected with the virus of 
colonialism revived the war. 
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R. Moroz states in the article 
"Narratives in psychological theory and 
practice": "The nature of human 
interaction with one's own experience 
can be studied through narratives 
including messages or stories created 
by people to describe and arrange their 
own experience and way of life" [5: 
719]. Speech itself creates our world 
and our beliefs. According to the 
researcher, "the term "narrative" was 
borrowed from historiography 
embracing the historical event that did 
not arise as a result of natural 
historical processes, but in the context 
of the story about these processes. It is 
inextricably linked with the 
interpretation of this event" [5: 720]. 
"By telling our story we do not only 
form a sequence of our lives, but also 
interpret it" [5: 720]. In the context of 
the conversation about colonial 
consciousness and reflection on such a 
traumatic experience, the figure of 
Taras Shevchenko and his history of 
liberation from serfdom are a striking 
example. According to Oksana 
Zabuzhko, "Shevchenko was redeemed 
but not bought." According to Olena 
Yurchuk in the novel "The Painter" 
Taras Shevchenko tries to get rid of the 
colonial self by transforming his own 
biography where the imperial source 
was higher and saving (there were the 
people of the empire who gave the poet 
liberation from serfdom) and the 
colonial source appeared lower and 
oppressed (dependent childhood in 
Ukraine)" [10: 95]. 

Analysis of basic researches and 
publications. The most famous 
contemporary researchers of Taras 
Shevchenko's work are Oksana 
Zabuzhko (philosophical analysis of 
Shevchenko's myth of Ukraine), Valeriia 
Smilianska (analysis of literary texts 
poetics, scientific interpretation of 
literary texts), Olena Yurchuk (analysis 
of work in terms of postcolonial theory), 
Roksana Kharchuk (study of the writer's 
work reception). We also note studies 
that use such a relatively new method in 

Ukrainian literary criticism as 
narratological analysis. In the article 
"Narrative optics of Taras Shevchenko's 
poem "Kateryna" by Mykola Tkachuk the 
narrative strategy of the work is 
investigated. Narratology or narrative 
theory, according to Peter Barry, "is the 
science of how narratives create meaning 
and what the basic mechanisms and 
procedures are common to all of them" 
[1: 264]. Its task is "not to read and 
interpret separate stories but to explore 
the nature of the story itself as a 
phenomenon and a cultural practice" [1: 
264]. Gerard Genette is the most 
prominent narratologist. He proposed a 
pattern to study the narrative strategy of 
the work: to determine the narration type 
(mimesis or diegesis) as a focal narrative, 
who tells the story, how time is 
expressed in the story, how words and 
thoughts are represented. 

The purpose of the article is an 
attempt to apply the method of 
narratological analysis proposed by J. 
Genette in the work "Figures" (1972) to 
analyze a novel "The Painter" by Taras 
Shevchenko and trace how the narrative 
strategy contributes to the actualization 
of the self-alienation phenomenon in the 
text. 

Presentation of the main research 
material. In the monograph 
"Shevchenko's Myth of Ukraine. An 
Attempt of Philosophical Analysis" 
Oksana Zabuzhko speaks of "the split of 
Shevchenko's life into visibility and 
essence" [3]. She notes that 
"Shevchenko's problem of reconciling 
"the external world "… and "the 
substantial one"… is a classic problem of 
Ukrainian dualism forced and 
unavoidable for any non-independent 
nation, a mismatch of its relevant 
historical existence mastered by the 
colonizer with being alone" [3: 74]. Then 
she continues: "At the individual level 
such a dichotomy serves as a drama of 
existential choice (not just between the 
legal 'stranger' and the disenfranchised 
'one's own' but between two cultures 
within oneself, one of which overshadows 
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the other)" [3: 75]. "The existential 
dichotomy is that we are completely 
alone but we can't do without others. We 
realize that we are separated by 
insurmountable obstacles and at the 
same time we understand that human 
happiness depends on uniting with 
others like yourself" [4: 56]. But it is 
impossible to unite with the enemy who 
destroys a human as a person. 

Moreover, the problem is exacerbated 
if this hostile nature is typical for the 
person as a part of identity or life 
experience. To alienate oneself means to 
end one's relationship with something, to 
distance oneself from someone or 
something, to isolate oneself from the 
enemy and unacceptable part in oneself. 
The problem of human alienation and 
self-alienation is often associated with 
the name of Karl Marx and his theory of 
social development. Existentialists of the 
twentieth century also dealt with this 
question. J. - P. Sartre was the first to 
notice the ambivalent attitude to the 
Other: the desire to unite is opposed to 
alienation, the desire to resist total 
subordination to the Other [4: 161]. 
According to Hegel, this is a form of 
alienation; the ability of the individual in 
some sense to be free from their desires; 
as a result, he reaches a higher level of 
awareness of his own self. Nadolnyi I. F. 
reveals the concept of "alienation" within 
Hegel's philosophical system: the 
German thinker points to the "principle 
of the identity of thought and being. 
According to his concept, true being is 
thinking and essential thinking is 
existing as an objective reality. Hegel 
denotes this objectively existing science 
as "spirit", "world spirit" which is 
invisible but it acts as a substance in 
every person going through different 
stages of formation. Initially the world 
spirit exists as a principle that must be 
realized through its own activities.  

The activity of the spirit is a process of 
objectification and de-objectification of 
its essence. At the same time this 
process of actions is a process of 
cognition, transformation of the material 

world into spiritual wealth, i.e. 
objectification. Hegel's process of 
objectification is at the same time a 
process of alienation of the spirit. Thus, 
the world according to Hegel is the result 
of the objectification and self-alienation 
of the world spirit [6]. 

In the novel "The Painter" Taras 
Shevchenko alienates himself from the 
colonial source telling the story of the 
redemption of a talented Russian serf. 
Then he shows the tragedy of the young 
man and his death, thus symbolically 
hiding colonial and dependent nature in 
the cemetery. One can trace 
Shevchenko's enactment of his desire to 
separate himself from the Empire. 

In the monograph ""The Holy Word of 
Fire… "Taras Shevchenko: Poetics" 
Valeriia Smilianska notes that "in his 
early works Shevchenko strongly 
deviates from the narrative style of his 
literary predecessors and contemporaries 
who rarely delved into the inner world of 
the character to tell a story from his 
position. It means to see the world 
through characters’ eyes, experience 
their feelings and speak their language" 
[7: 203]. The scientist points out that 
"the very fabric of his story is 
subjectively heterogeneous, woven from 
voices expressed by different views of the 
characters" [7: 204]. We see these 
features in the story "The Painter". The 
story of a young talented guy sounds in 
three voices (narrator, letters from the 
guy himself, letters from a friend of the 
narrator Mykhailov). The reader delves 
into the inner world of the characters, 
the story is told in the first person. The 
analysis suggests the usage of the 
narratological method. 

The intradiegetic and homodiegetic 
narrator being present in the literary 
world begins to tell the life story of one of 
his acquaintances, who he has a 
heartfelt affection to: 

“It’s only the third time I see my new 
acquaintance but I have already become 
close to him, I have already become 
attached to him, I have already fallen in 
love with him ... His physiognomy was 
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ugly at first but then became more 
attractive to me from hour to hour” [9: 
3]. The narrator depicts him from the 
position "above" from the first lines: 

“My hero, too, although not so 
brilliant, nevertheless, began his artistic 
career by grinding ocher and mummy in 
millstones and painting floors, roofs and 
fences. 

"A joyless, hopeless undertaking. And 
how many of you, lucky genius artists 
who started differently?" [9: 1]. The 
narrator evaluates the activities of the 
ward. He seems older, more experienced 
and these are not empty words: the 
reader will see the care, concern for the 
fate of the young painter by the narrator: 

"The boy (because it really was a boy 
of fourteen or fifteen)…" [10: 2], "the next 
day at ten o'clock in the morning I 
dressed him again and took him to Karl 
Pavlovych and as the father hands over 
his beloved son to the teacher" [9: 24]. 
But at the same time the narrator has an 
ambivalent attitude towards the young 
artist, he feels sympathy and resistance 
at the same time: "A rare quick 
rapprochement cost me nothing. 
Especially with crooked and oblique 
people: they made me know myself. No 
matter how many times I met them, at 
least one of them was a decent person. 
Pure rubbish" [9: 3]. Here the narrator 
indirectly comments the history of his 
relationship with the lad-serf. 

The story is internally focal, we see 
events through the narrator’s eyes; these 
are actually his memories. He records 
his thoughts in details: "Why, the 
question is, do these personified angels, 
these representatives of living virtue on 
earth, almost always have such a sad, 
such a bitter fate? Probably because they 
are angels in the flesh." [9: 1] (narrator's 
discourse), impressions of St. 
Petersburg: "The Neva is calm and like a 
gigantic mirror reflects in itself with all 
the details the majestic portico of the 
Rumiantsev Museum, the corner of the 
senate and the red curtains in the house 
of Countess Laval. In the long winter 
nights, this house was lit inside and the 

red curtains burned like fire against a 
dark background" (a mimetic image 
method): "Once having fully enjoyed this 
miraculous picture, I went to the 
Summer Garden to rest. 

When I happened to be in the 
Summer Garden, I did not stop in any 
alley decorated with marble statues" [9: 
2] (a diegetic image method). He 
mentions the circle of people he 
communicates with: "The Old Man 
Venetsianov", V.A. Zhukovskyi. We also 
see the boy-painter through his eyes. The 
narrator subtly notices the peculiarities 
of his behavior and reaction (attributive 
discourse) and accurately conveys his 
words (quoted discourse). It indicates the 
extraordinary attention to the person of 
the boy:  

“I don’t do anything,” he answered 
shyly. “I’m going to work but on the way 
I stopped by the garden " [9: 2], "... he 
took out a quarter of gray writing paper 
from his bosom and gave it to me timidly 
" [9: 2], "I took his trembling hand" [9: 2]. 
He also captures in details and 
meticulously all the peculiarities of 
interaction with him and his own 
feelings: "I greeted him and held out my 
hand to him; he rushed to the hand and 
wanted to kiss. I pulled back my hand: I 
was embarrassed by his servility" [9: 3] 
(internal focalization). Analyzing the 
poetics of the writer's works Valeriia 
Smilianska points to "the constant and 
comprehensive orientation of 
Shevchenko's style on the reader… Such 
a position of the observer seeing events 
in their own vortex enhances first of all 
the realism of the portrayed events and 
most importantly creates the effect of 
presence and involvement of the reader 
in the developed circumstances. The 
reader feels like a witness to the events 
unfolding right before his eyes" [7: 217]. 
The formation of such an impression is 
facilitated by the intradiegetic 
homodiegetic narrator and the story with 
internal focalization noticed in the text. 

The narrator constructs his own 
storytelling. There is prolepsis in the text 
(the narrator runs ahead) hinting to the 
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reader at the end of the story supporting 
the intrigue and interest to it: “Why, 
then, the question is, these personified 
angels, these representatives of living 
virtue on earth almost always have such 
a sad, such a bitter fate? Probably 
because they are angels in the flesh" [9: 1], 
"[the master of the young serf - K. K.] 
although he agreed, he still perceived it as 
a prank absolutely leading to nothing but 
death. He almost guessed wrong" [9: 7]. 

Shevchenko uses the principle of 
"author's mask" in the work. Let us note 
that neither the narrator (Ukrainian by 
origin, a man of knowledge and well-
mannered), nor his protégé (the Russian 
serf) have names. "The mask is a means 
of creating a qualitatively new image, a 
mediator between the "real" face (person, 
object, phenomenon, sign, information, 
etc.) and his image as a new entity 
(appearance, status). The author's mask 
is often associated with motives of 
duality, mirroring, mystification, 
ambiguity of the author's position, self-
parody, self-reminiscences, self-
allusions, travesty, stylization to other 
people's voices "[2]. Knowing the history 
of redemption of Taras Shevchenko 
himself from serfdom the reader can 
easily trace common features from the 
history of the young artist in the work: 
“Karl Briullov painted a portrait of 
Zhukovskyi and Zhukovskyi as well as 
Count Vilhorskyi offered this same 
portrait to the august family for 2,500 
rubles in banknotes. They released my 
student for this money. And the old man 
Venetsianov as he himself put it played 
the role of a zealous and noble broker in 
this good deed" [9: 23]. Shevchenko 
himself mentions his ransom in his 
Autobiography: "In 1837 Soshenko 
introduced me to the conference 
secretary of the Academy of Arts V.I. 
Hryhorovych with a request to free me 
from my misfortune. Hryhorovych passed 
this request to V. A. Zhukovskyi. He 
previously bargained with my landlord 
and asked K. P. Briullov to draw a 
portrait of Zhukovskyi to place it in a 
private lottery. A great man Briullov 

immediately agreed and soon he had a 
portrait of Zhukovskyi ready. Zhukovskyi 
with the participation of Count M. Y. 
Vilhorskyi arranged a lottery for 2,500 
rubles in banknotes and this price was 
used to buy my will in 1838, April 22" 
[8]. We trace the same surnames, the 
same amount of money that was paid. 
Thus, the "author's mask" is used for 
self-parody in the story. As it was already 
stated above, Shevchenko creates a new 
story of his redemption in order to 
alienate himself from the traumatic 
experience. 

The illusion of seriousness, reality of the 
depicted events is also strengthened by the 
author's application of the "text in text" 
principle. Having told the story of the boy’s 
ransom, the narrator notes that he left St. 
Petersburg and never saw his "beloved" as 
he calls him. Then the reader can figure out 
the future fate of the young artist from the 
letters shared by the narrator: "I intend to 
finish his story with his own letters" [9: 25]. 

So, one more homodiegetic 
intradiegetic narrator is introduced into 
the text, his story is also internally focal. 
The artist tells the narrator about his 
life, the narrator shares letters with the 
reader: "my unforgettable benefactor" 
That's how I live today! I hang around 
masquerades, I dine in a tavern, I waste 
money. And you know what occupied me 
the most during this time? It's fair to 
say. But it is necessary, necessary 
because it would be a sin for me to hide 
any thought or feeling from you. I was a 
real child at that time. I was most 
interested then in my new waterproof 
raincoat. Isn't it strange? The festive 
outfit amuses me" [9: 44]. The letters 
reveal the intellectual narrative distance 
between the narrator and the boy (the 
reader can draw parallels and compare 
the way of life and their hobbies): "I'm 
not writing you anything else now - it's 
boring and I don't want to bore you with 
my monotonous message" [9: 46], "I 
bothered you with my neighbors. But 
what to do? According to the proverb: 
"what the heart thinks the tongue 
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speaks" [9: 54]. It indicates emotional 
intimacy in the relationship. 

The narrator tells the final part of the 
story sharing the letters of another friend 
– Mykhailov (homodiegetic intradiegetic 
narrator, internal focalization): "Your 
friend, brother, a fool. And what a fool is. 
Since the creation of the world there has 
never been such an extraordinary fool. 
And who are you writing about? About 
the fool" [9: 67], "Is he worth thinking 
about and writing such hilarious letters 
as you write? Leave him alone, a lost 
man and nothing more" [9: 70]. In such a 
way the text has one more look at the 
former serf but the person who does not 
have any sympathy or friendly feelings to 
him. 

The young artist failed to realize his 
talent and the reader sees him at the 
hospital for the insane in the last pages 
of the work: "My God, what a sad 
occurence – a man disfigured by 
madness! I could not stay a spectator of 
this sad image for several minutes" [9: 
71]. It is typical that after the death of 
the pupil the narrator notes that he left 
St. Petersburg forever (Shevchenko 
symbolically said goodbye to all the 
imperial things). 

Madness and then the death of a 
former serf (a young Russian) 
metaphorically means the will of 
Shevchenko from his colonized "I", the 
escape from "I" and self-alienation. 

Knowing that within the image of a 
boy-painter Shevchenko depicts the 
essence that he wants to alienate 
himself, that is, to get rid of the colonial 
nature in himself, the writer's ironic 
attitude to himself is understood in the 
words "my hero" at the beginning of the 
work, and then - "foundling", "beloved". 
The word "hero" is associated with 
something high, dramatic but the 
behavior, lifestyle, and a final part of the 
character's life are far from that. An even 
harsher description of the young artist 
sounds in Mykhailov's letters. 
Shevchenko destroys the essence of the 
Russian serf, exposes him in the worst 
light as weak, weak-willed, dependent, 

useless and therefore as a part of the 
imperial nature that was typical for him. 

Conclusions and research 
prospects. Thus, we can state that in 
the novel "The Painter" Taras 
Shevchenko symbolically creates two 
incarnations of his own "I" – the narrator 
– a well-mannered and intelligent 
Ukrainian and a former Russian serf, 
weak and reckless to rethink and 
reformat his own life experience. To 
create the protagonists the writer uses 
the principle of "author's mask": the 
story is led by an intradiegetic 
homodiegetic narrator (he is present in 
the literary world and plays an important 
role in the life of the young artist). The 
story is internally focal (the reader 
perceives the artistic world with the 
narrator). 

The narrator structures the story, 
prolepsis is traced in the text. To create 
the illusion of the story authenticity the 
author introduces letters of the young 
artist to the narrator into the text of the 
story and the narrator presents them to 
readers. The presence of the letters 
enables us to trace the intellectual 
narrative distance between the narrator 
and his pupil. The difference in 
education and worldview of Ukrainians 
(strong) and Russians (weak) is 
emphasized involuntarily. The episode 
with the madness of the former serf and 
his death as well as the fact that the 
narrator leaves St. Petersburg forever 
testify to the writer's desire to alienate 
himself from his own colonized "I" and to 
consolidate Ukrainian nature as "high" 
and self-sufficient and Russian one as 
"low" and dependent. Shevchenko 
ironizes himself humiliating and then 
destroying the essence of the young 
Russian artist. 

The story narrative strategy 
contributes to the creation of the self-
alienation phenomenon. In the future it 
is possible to systematically apply the 
method of narratology within the works 
of Taras Shevchenko and study the 
narrative strategies of his texts. 
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CROSS-CULTURAL PECULIARITIES OF PROVENCE DAILY ROUTINE IN THE 
NOVEL"A YEAR IN PROVENCE" BY PETER MAYLE 

Kovpik S. I.*, Yelovska Yu. V.** 

The article deals with the problem of cross-cultural analysis of the features of the Provence daily 
routine on the material of the novel "A Year in Provence" by P. Mayle. In modern literary discourse 
there is no clear and unambiguous definition of the concept of everyday life, so this problem is 
relevant to modern literary criticism. The peculiarities of perception of foreign everyday life are not 
only the sphere of intercultural communication, but also an interesting object of literary studies. The 
national comparative literature studies have shown the growing interest to the problem of 
investigating the features of literary interpretation of mentality and everyday practices in works of 
foreign literature, involving the methodology of cross-cultural analysis only in the last decade. 

In his novel "A Year in Provence", P. Mayle creates a unique combination of a travel novel and a 
description of the Provence life through the interpretation of an emigrant who came there from 
England. The peculiarities of the daily routine of the locals contrast sharply with the cultures of the 
tourists who visit it. The cultural differences that are revealed in the everyday things of the 
characters vividly demonstrate specific features of their mentality and their national worldview. 

An interesting depiction and constant commentary on traditional daily activities, food 
preferences, attitudes to time, work and people in comparison with the customs of other cultures 
allows the reader to form an unbiased attitude to the lifestyle of not only the French but also the 
English, Germans, Swiss and other nation representatives. The author draws attention to the 
strengths and weaknesses of the life of the Provence people. He also remains objective in presenting 
comparative characteristics of different spheres of life of the French and other cultures.  

 
Keywords: cross-cultural analysis, travel novel, gustatory unit, everyday life, P. Mayle. 
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КРОС-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАНСЬКОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ В 
РОМАНІ П. МЕЙЛА "РІК У ПРОВАНСІ" 

Ковпік С. І, Єловська Ю. В. 

У статті порушено питання крос-культурного аналізу особливостей щоденної рутини 
Провансу на матеріалі роману П. Мейла "Рік у Провансі". У сучасному літературознавчому 
дискурсі не існує чіткого й однозначного визначення поняття повсякдення, тому ця проблема 
є актуальною. Особливості сприйняття чужого повсякдення – це не лише сфера 
міжкультурної комунікації, а й цікавий об’єкт зображення в художній літературі. 
Вітчизняне порівняльне літературознавство лише в останнє десятиріччя активізувало 
наукові дослідження щодо вивчення особливостей художньої інтерпретації ментальності та 
практик повсякдення у творах зарубіжної літератури, залучаючи для цього методологію 
крос-культурного аналізу.  

П. Мейл у романі «Рік у Провансі» створює унікальне поєднання роману-подорожі та опису 
життя Провансу очима емігранта, котрий приїхав з Англії. Особливості буденності місцевих 
мешканців яскраво контрастують із культурами туристів, які його відвідують. Культурні 
відмінності, що виявляються в буденних речах героїв, розкривають особливості 
ментальності їхньої нації та специфіки їхнього національного світосприйняття  

Цікаве зображення й коментування традиційних повсякденних занять, харчових 
уподобань, ставлення до часу, роботи й оточення порівняно зі звичаями представників інших 
культур дає змогу читачеві сформувати неупереджене ставлення до стилю життя не 
тільки французів, а й англійців, німців, швейцарців та  ін. Автор звертає увагу на слабкі та 
сильні сторони життя жителів Провансу, виявляє об’єктивність у порівняльних 
характеристиках різних сфер життя французів та представників інших культур. 

 
Ключові слова: крос-культурний аналіз, роман-подорож, густатив, повсякдення, П. Мейл. 

 
Setting the research problem. Daily 

routine of the character significantly 
influences the process of revealing his / 
her personality. Everyday life is usually 
underestimated and considered in the 
negative way due to its routine and 
monotonous habits. However, we should 
not reject the fact that daily routine in 
particular is an infinite source of human 
knowledge. However, there is little 
national research on the problem of daily 
routine as a literary category. The 
majority of these papers focus on the 
representation of individual writers, and 
the concept of daily routine is considered 
within the subject of research. 
N. Koloshchuk draws attention to this 
issue, analyzing the research of young 
scientists in recent years: "in 
monographic studies of the works of 
different literary word masters the 
problem of everyday life, including 
through the analysis of subject imagery, 
usually considered more or less in detail" 
[1: 321]. As a result, researchers do not 
aim to describe daily routine from the 

theoretical point of view, but perceive it 
as a simple and clear notion. 

Analysis of recent research and 
publications. Consequently, in the 
modern literary discourse there is no 
clear, unambiguous definition of the 
concept of everyday life. Unfortunately, 
there is no its commonly accepted 
structure, nor is there a single 
framework or a doctrine. Thus, the 
problem of daily routine categorization is 
relevant for the modern literary criticism. 
The process of globalization currently 
provokes the interest in everyday life of 
other nations among readers all over the 
world. People travel; they explore foreign 
countries, their mentality and culture. 
All this encourages writers to describe or 
represent unique examples of daily 
routine of different nations, in order to 
learn about other way of living and 
adapting to it. 

The purpose of the research. 
Globalization shifts and opportunities to 
learn about other cultures reveal the 
problem of studying the behavioral 
psychotypes of people and communities 
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in the context of their mental and 
cultural characteristics. Searching for 
common and different traits encourages 
scientists to intercultural 
communication, forming the idea of 
other nations’ specifics and mentality 
peculiarities. The expansion of the 
communicative space contributes to the 
diversification of the ways of studying 
other cultures, as well as nation’s 
everyday practices. These issues are 
subject matters of research today in the 
following scientific fields: sociology, 
cultural studies, philosophy, psychology, 
management, and literary studies in 
particular. Therefore, unique behavioral 
models of representatives of other 
nations are perfectly illustrated in works 
of fiction. 

Presentation of the main material 
of the research and reasoning of the 
obtained results. Modern foreign 
literature of the last two decades is 
characterized by the tendency of 
demonstrating the daily practices of one 
nation in the interpretation of the writer 
who is not the bearer of its mental code 
but due to various life circumstances has 
to live in the foreign country. Being a 
foreigner, the writer tries to convey the 
psycho-behavioral models of this nation 
in the literary way. Among the samples 
of such interpretations are the novels 
"The Accidental Tourist" by А. Tyler, 
"Faserland" by Ch. Kracht and other. 

Perception peculiarities of a different 
everyday life are not only the sphere of 
intercultural communication, but also an 
interesting fiction image. In our opinion, 
the text of a literary work in terms of 
literary interpretation allows the writer to 
present unique and specific features of 
the national lifestyle, behavior, 
worldview, people and country. 

One of the specific genre forms of 
presenting the concepts of "native" and 
"foreign" is a travel novel, or a traveling 
prose, which has been gaining its 
popularity among the literary critics in 
recent years. The dissertation research 
by N. Rozinkevych on the topic: 
"Ukrainian travel prose in the early 21st 

century: themes, issues, poetic style" 
(2019) is one of those fundamental 
studies that confirm the status of travel 
literature of the 21st century.  

The travel genre allows an author to 
comprehend and interpret everyday 
practices of the inhabitants of different 
countries in the literary way. It also 
reveals the ethnopsychological mental 
features of certain nations. According to 
M. Shulgun, the value of the travel genre 
lies in the fact that "dialectics" of this 
genre is associated with its prospects 
and universality, the ability to use an 
adequate form of literature self-reflection 
and legitimization of national self-
determination.  

However, the national comparative 
literature studies have shown a growing 
interest to the problem of investigating 
the features of literary interpretation of 
mentality and everyday practices in 
works of foreign literature, involving the 
methodology of cross-cultural analysis 
only in the last decade. Nowadays in 
terms of imagology a new phenomenon is 
the functioning in the foreign literary 
criticism which is known as the 
"Provence text". 

Peter Mayle is a remarkable modern 
English writer. In the 1970s he debuted 
as a children's or, rather, adolescent 
writer in the field of sex education for 
teen-agers. When he moved to Provence, 
the writer simply fell in love with the 
beauty of that region and radically 
changed his preferences as he began to 
write about the unique way of life of 
Provence people. 

P. Mayle built his story about 
Provence in the form of a trip or a 
journey, which in time and space lasts 
twelve months. The story of Provence 
begins in January, which is fully in line 
with the European tradition of starting a 
new calendar year. The writer 
immediately determines the nature of his 
story about Provence – it is not just a 
tourist story, but a description of life 
from the point of view of an emigrant 
who came from England. 
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The first thing the author-narrator 
draws attention to is the rural lifestyle of 
Provence and therefore "… If you happen 
to be foreign … you are inspected with 
more than usual interest.… " [4: 5]. 

However, it turns out that the trust of 
the neighbors can be won in Provence 
with the mediating of previous 
homeowners, who have made the 
appropriate recommendation and 
integrated the British couple into the 
world of Provence everyday life. 
According to the traditions of the 
Provence hospitality, the acquaintance 
with the neighbors takes place during 
the lunch time. This way of getting 
acquainted is traditional for the 
Ukrainian hospitality as well. The British 
are incredibly impressed by the luxury of 
the table and the sense of humor of 
Provence people. All this contributes to 
friendly communication between the 
neighbors and develops the basis for 
further friendly relations. 

The author-narrator emphasizes that 
the weather has a significant effect on 
the way the inhabitants of Provence 
think: "The effect of the weather on the 
inhabitants of Provence is immediate and 
obvious. They expect every day to be 
sunny, and their disposition suffers when 
it isn't. Rain they take as a personal 
affront, shaking their heads and 
commiserating with each other in the 
cafés, looking with profound suspicion at 
the sky as though a plague of locusts is 
about to descend, and picking their way 
with distaste through the puddles…" [4: 
9]. 

The writer also pays attention to the 
fact that the inhabitants of Provence 
have a clear differentiation of food by 
seasons – summer and winter: "The cold-
weather cuisine of Provence is peasant 
food. It is made to stick to your ribs, keep 
you warm, give you strength, and send 
you off to bed with a full belly” [4: 12]. 
But the menu of the summer Provence 
food consists of “the melons and peaches 
and asparagus, the courgettes and 
aubergines, the peppers and tomatoes, 
the aioli and bouillabaisse and 

monumental salads of olives and 
anchovies and tuna and hard-boiled eggs 
and sliced, earthy potatoes on beds of 
multicoloured lettuce glistening with oil, 
the fresh goat's cheeses" [4: 11]. 

It should be noted that in the 
description of the French eating 
practices, the writer highlights the 
quality of hard-boiled eggs — "hard-
boiled", this accentuation is not 
accidental, because the English eating 
practices are dominated by soft-boiled 
eggs. 

P. Mayel draws attention to the 
hospitality and sincerity of the Provence 
people: "It was a meal that we shall never 
forget; more accurately, it was several 
meals that we shall never forget, because 
it went beyond the gastronomic frontiers 
of anything we had ever experienced, 
both in quantity and length" [4: 12]. The 
scale of food consumption during a 
hospitable dinner is astonishing: "It 
started with homemade pizza — not one, 
but three: anchovy, mushroom, and 
cheese, and it was obligatory to have a 
slice of each. Plates were then wiped with 
pieces torn from the two-foot loaves in the 
middle of the table, and the next course 
came out. There were pâtés of rabbit, 
boar, and thrush. There was a chunky, 
pork-based terrine laced with marc. There 
were saucissons spotted with 
peppercorns. There were tiny sweet 
onions marinated in a fresh tomato sauce. 
Plates were wiped once more and duck 
was brought in. The slivers of magret that 
appear, arranged in fan formation and 
lapped by an elegant smear of sauce on 
the refined tables of nouvelle cuisine — 
these were nowhere to be seen. We had 
entire breasts, entire legs, covered in a 
dark, savory gravy and surrounded by 
wild mushrooms" [4: 12: 13]. The dinner 
is not limited to this list, because then 
there is a rabbit stew, green salad with 
slices of bread, almond-cream cake. To 
emphasize once again the amount of 
everything that the guests can eat during 
the dinner, the writer uses a stylistic 
hyperbole: "That night we ate for 
England" [4:13]. The author-narrator 
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also notes the fact that the British, 
unlike the French, do not have the habit 
of eating out, whereas the French spend 
all their time in restaurants. Moreover, 
the inhabitants of Provence in particular 
support the tradition of eating in the 
restaurants, where the dishes are 
prepared exclusively according to old 
family recipes. Usually, the whole family 
works in the restaurant, so visitors get 
into an atmosphere of family coziness 
and comfort. 

The writer does not miss the process 
of organizing repair work by the French 
builders, which has some differences in 
comparison with the English one. The 
narrator notices that the French builders 
work non-stop for eleven hours with one 
lunch break. They do everything quickly, 
without any thought. Observing this 
process, the author-narrator mentions 
that the English builders start late and 
finish early, taking a break for tea 
several times. In this way, the recipient 
is able to form his / her opinion about 
the attitude to work and its quality 
among the representatives of different 
nations. 

The author-narrator also pays 
attention to the peculiarities of the time 
perception and the attitude of the hired 
workers of Provence, who have their own 
specific idea of the deadline: "We learned 
that time in Provence is a very elastic 
commodity, even when it is described in 
clear and specific terms. Un petit quart 
d'heure means some time today Demain 
means sometime this week. And, the most 
elastic time segment of all, une quinzaine 
can mean three weeks, two months, or 
next year, but never, ever does it mean 
fifteen days" [4: 42]. The above 
mentioned illustration shows that the 
writer uses the negative adverb “never 
ever” to make the recipient clearly aware 
of the "Provence dimension" of time 
limits. Finally, the British have adapted 
to all these subtleties of the Provence 
time perception, because they have 
realized that the human qualities such 
as sincerity and diligence of hired 
Provence workers are much more 

important. Therefore, they developed the 
habit of waiting for them, as the quality 
of their work is worth accepting the 
obvious delay. 

P. Mayle also describes the 
organization of tourism in Provence. 
There are certain national categories of 
tourists. One them are German travelers, 
who are usually accepted extremely 
negatively by the inhabitants of 
Provence. It is explained by the German 
habit to come with their tents. Local 
Provence people are also dissatisfied as 
Germans do not buy anything but bread, 
because they bring everything with them. 
Furthermore, Germans massively buy 
housing in Provence, so real estate prices 
are considerably raised, becoming 
unaffordable for the local French. These 
and other routine problems of the 
inhabitants of Provence make up the 
essence of their lives. That is why the 
writer depicts, explains and comments 
them in detail. Such a detailed 
description is indicative of the author’s 
desire to present specific mental 
practices of other nations’ life as 
thoroughly as possible. 

The peculiarity of each region of 
France in terms of everyday life can be 
traced when it comes to food, "certain 
areas have the reputation for producing 
the best …" [4: 56]. That is the way the 
French try to celebrate and appreciate 
every corner of their country and 
emphasize its importance in the system 
of national branding: “…the best olives 
from Nyons, the best mustard from Dijon, 
the best melons from Cavaillon, the best 
cream from Normandy. The best truffles, 
it is generally agreed, come from the 
Périgord, and naturally one pays more for 
them" [4: 56]. 

Another important feature of the daily 
life of the Provence people is the 
enormous cost of food: "the French spend 
as much of their income on their stomachs 
as the English do on their cars and stereo 
systems, and we could easily believe it" 
[4:66]. The scale of purchasing products 
from the French is impressive. For 
example, one family can buy food in 
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quantities equal to the regiment 
supplies. The French have a special 
attitude to the Sunday lunch, which is a 
family tradition, during which no 
Frenchman thinks to call on business. 
Speaking about this way of organizing 
everyday practices, P. Mayle sincerely 
admits that the British, unfortunately, 
do not have such a cult of a family 
dinner. 

It should be noted that the writer 
constantly compares some life situations 
of Provence people with similar ones in 
other nations. Presenting certain forms 
of daily practice, he tries to reveal both 
strengths and weaknesses of their lives: 
"Comparison with London is a sure way 
of justifying any minor extravagance in 
Provence" [4: 57]. In this way, everyday 
life of the French is not idealized, but 
presented objectively and impartially. 

From May to September, Provence 
becomes a region where one can meet 
tourists from all over the world. The 
observant author-narrator says that the 
impressions of tourists from this region 
of France are diverse. For instance, 
Australian students complain about the 
temperament of the Provence peasants, 
claiming that they are too economical, 
they are suspicious of food, and the 
landscapes of this region seem to them 
cramped compared to the Australian 
ones. It is worth mentioning here that 
the linear type of narration allows the 
writer to express his own feelings and 
emotions, to evaluate certain 
phenomena: "They were the only 
miserable Australians I had ever met, and 
it was depressing to hear a place that I 
loved being so thoroughly condemned" [4: 
83]. 

The defining feature of the 
gastronomic preferences of Provence 
inhabitants is the quality of dishes that 
depend on the skill of the chef. Preferring 
gourmet dishes, Provence residents can 
visit far restaurants being many 
kilometers away from their home. This is 
due to the fact that by nature the French 
have a high level of gourmet food, and 
the gastronomic art of this nation is 

world famous. When choosing a 
restaurant, the French are guided by the 
principle of food quality and taste 
characteristics of dishes, but the price 
policy of the restaurant, unlike with 
Ukrainians, is not taken into account. 
"One of the characteristics which we liked 
and even admired about the French is 
their willingness to support good cooking, 
no matter how remote the kitchen may be. 
The quality of the food is more important 
than convenience, and they will happily 
drive for an hour or more, salivating en 
route, in order to eat well. This makes it 
possible for a gifted cook to prosper in 
what might appear to be the most 
unpromising of locations, and the 
restaurant we had chosen was so 
isolated that on our first visit we'd taken 
a map" [4: 87]. 

Speaking of the gastronomic art of 
Provence, P. Mayle skillfully uses the 
gastronomic vocabulary, inspiring the 
text of the novel with gustatory 
characteristic descriptions. He 
emphasizes the quality of dishes, their 
attractiveness, the shape in which they 
are served: "cold mussels", "fragrant 
tabouleh", "bread had a thin crispy 
crust", "pink slices of lamb", "wine with 
shoulders", "incredibly strong taste", 
"wine as nectar" and others. In 
gastronomic descriptions, the writer uses 
such an expression as "rolling his eyes", 
which means the highest degree of 
enjoyment of eating a particular dish. 

The gastronomic discourse in the text 
of the novel is organized in the way of 
reflections, the content of which consists 
of comparative characteristics of food 
practices of certain nations: "Why was it 
so difficult to eat well and cheaply in 
London? Full of easy after-lunch wisdom, 
we came to the conclusion that the 
English eat out less often than the French, 
and when they do they want to be 
impressed as well as fed; they want 
bottles of wine in baskets, and finger 
bowls, and menus the length of a short 
novel, and bills they can boast about" [4: 
89]. 
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Thus, such a broad cross-cultural 
characterization indicates the author’s 
ability to be self-critical and objective in 
assessing daily practices of the nation to 
which he also belongs. Gastronomic 
maximalism of the French is observed 
even when it comes to rewarding blood 
donors. The writer notes with shame that 
in England a donor is given a cup of tea 
and some cookies. In contrast, the 
description of what a donor is served 
with in Provence is quite different: coffee, 
chocolate, croissants, brioche, 
sandwiches with ham or garlic sausage, 
red and rosé wine offered in no limit. 

In terms of proxemics, communication 
process occupies an important place, 
because the distance between the 
interlocutors affects their "comfort", 
which is also nationally determined. As 
we know, the French, unlike the British, 
are used to communicate at a short 
distance between each other. The 
narrator focuses the attention of the 
recipients on the ways of non-verbal 
communication of Provence inhabitants: 
"It had taken me some months to get used 
to the Provençal delight in physical 
contact. Like anyone brought up in 
England, I had absorbed certain social 
mannerisms. I had learned to keep my 
distance, to offer a nod instead of a 
handshake, to ration kissing to female 
relatives and to confine any public 
demonstrations of affection to dogs" [4: 
93]. Over time, adapting to the lifestyle of 
Provence residents, the author-narrator 
notes that he sincerely accepts all the 
nuances of the social ritual of the 
French. Thus, the narrator mimics the 
living conditions in Provence, 
appreciating all the benefits of a 
comfortable life in this area, as an 
Englishman he thoughtfully approaches 
the adoption of everyday practices of 
Provence. 

In addition, the author-narrator 
highlights that the French blame 
foreigners for most of their problems. 
Thus, the Belgians are to be blamed for 
accidents "… because of their habit of 
driving in the middle of the road, forcing 

the famously prudent French driver into 
ditches to avoid being écrasé" [4: 110]; 
"The Swiss and the noncamping section of 
the German population were guilty of 
monopolizing hotels and restaurants and 
pushing up property prices" [4: 110]. As 
for the British, the narrator is self-
critical and does not ignore the nation to 
which he also belongs. According to his 
observations, the French are annoyed by 
the excessive attention of the British to 
the sewers and water supplies. That is 
why in restaurants they very carefully 
check the toilet, and in case of certain 
inconveniences, leave the restaurant. 
Here, most likely, one can trace the 
results of the event, which occurred in 
London in summer of 1858 known as 
"The Big Stench". The lack of centralized 
sewerage and hot summer led to the 
pollution of the Thames. Diseases spread 
throughout the city and throughout the 
country. It was the year the British 
Parliament resigned. 

The author-narrator also notes the 
fact that during ten months of living in 
Provence he and his wife changed the 
concept of consuming bread, which they 
had been used to for years. As we know, 
for the French, bread has a sacred 
meaning, especially the baguette. The 
French carefully and unhurriedly choose 
bread, considering which type of bread 
will taste better for a particular lunch or 
dinner. The baker’s even has a bread 
menu "Bread card", which states that 
you can eat with a particular type of 
bread. For example, aperitifs will taste 
like small square croutons, and surprise 
bread, from which the crumb is taken 
out and small sandwiches are made in 
the middle, goes well with bacon. The 
narrator is forced to admit that in the 
English tradition, bread is a common 
product, and in France it is not only 
sacred but also delicious food. 

Conclusions and prospects of the 
study. Thus, in P. Mayle's novel "A Year 
in Provence", the descriptions of 
everyday practices of Provence residents 
are very detailed and extensive. The 
writer focuses on the French lifestyle in 
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Provence, draws attention to the 
strengths and weaknesses of their lives. 
The author tries to be objective in the 
comparative characteristics of some 
spheres of life of the French and the 
British. With special passion he 
describes the gustatory practices of 
Provence inhabitants. Showing certain 
sympathy he tells the reader about the 
traditions of entertaining guests. We 
believe that P. Mayle's novel "A Year in 
Provence" can be an interesting object of 
study in terms of genre modifications, as 
well as the peculiarities of organizing the 
author’s narrative and cross-cultural 
studies. 
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ЧИТАЄМО "МАТІНКУ КУРАЖ" (П’ЄСА Б. БРЕХТА В ПРАКТИЦІ 
ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)  

Н. Г. Колошук* 

Інтерпретація Брехтових ідей та поетики, особливо в публікаціях для школярів та 
вчителів, і досі обмежується схоластикою або повторенням (чи спотворенням) сказаного ще 
в радянські часи. Мета дослідження – виявити характерні стереотипи й помилки 
інтерпретацій драми та творчості Б. Брехта в доступних широким читачам джерелах і 
запропонувати власне прочитання тексту п’єси «Матінка Кураж та її діти». 

Підкреслюємо, що дія в Брехта цілком умовна. Підзаголовок п’єси – "Хроніка з часів 
Тридцятилітньої війни" – не робить твір "історичною хронікою". Це один з авторських 
прийомів умовного зображення через принцип Verfremdung (одивнення / очуднення). Цей 
термін подають у перекладах із російської як "відчуження", тобто спотворюється. 
Поширений стереотип сприймання образу Кураж як "поганої матері", нібито 
протиставленої її дочці-героїні, спотворює авторський задум п’єси. Брехтові персонажі 
умовні, а не реалістично життєподібні: жоден не є втіленням психологічно цілісного 
характеру реальної людини, кожен був для автора рупором певних ідей, критики суспільних 
вад і злочинів. Брехт послідовно показував Матінку Кураж як життєлюбну жінку з 
почуттям власної гідності, однак не здатну забезпечити майбутнє своїм дітям і не 
спроможну відмовитися від обраного способу життя. Промовистим символічним мотивом 
п’єси є рух фургона маркітантки в замкнутому колі. Брехт не опускався до догматичного 
та моралізаторського театру. Він був скептиком і будь-яку ідеологію, мораль, цінності 
піддавав сумніву. Безжально висміяв примітивні уявлення про доблесті й чесноти, про 
добропорядність та благородство. Гірко іронізував над безсиллям німих жертв насильства 
та брехні. 
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LET’S READ "MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN" (THE PLAY OF 
B. BRECHT IN THE PRACTICE OF TEACHING THE HISTORY OF FOREIGN 

LITERATURE) 

Koloshuk N. H. 

Interpretation of Brecht’s ideas and poetics, especially in publications for schoolchildren and 
teachers, are usually limited by scholasticism or reiteration (or by distortion) of what was said as 
early as in soviet times. Research aim: to find out characteristic stereotypes and errors of 
interpretations of drama and work of B. Brecht in the wide reader's accessible sources and to offer 
the own reading of the play "Mother Courage and Her Children". 

We underline that the action in Brecht’s works is fully conditional. The subtitle of the play – "The 
Chronicle from times of Thirty Years’ War" – does not do the literary work a "historical chronicle". It 
is one of the author’s techniques of the conditional image through the principle of Verfremdung – a 
term is given in the distorted translation from Russian as "alienation". A widespread stereotype of 
character perception of Mother Courage as the "bad mother", allegedly opposed against her 
daughter-heroine, distorts the authorial intention of the play. Brecht’s personages are conditional, 
not realistic ones: none is an embodiment of a psychologically integral character of the real man, 
everybody was the author’s megaphone of certain ideas, for criticism of public defects and crimes. 
Brecht showed Mother Courage as a resilient self-respectful person woman, however unable to 
provide the future to her children and unable to give up the chosen way of life. The eloquent 
symbolic motif of the play is the movement of Courage's van in a closed circle. Brecht did not go 
down to the dogmatic and moralizing theatre. He was a sceptic and he doubted any ideology, 
morality, values. He cruelly derided primitive ideas about valour and virtue, about respectability 
and nobleness. He bitterly mocked the weakness of mute victims of violence and lying. 

 
Keywords: B. Brecht, the play "Mother Courage and Her Children", Verfremdungseffekt / 

estrangement effect, poetics of philosophical drama, the teaching of foreign literature, stereotypes. 
 
Постановка наукової проблеми. 

Твори Бертольта Брехта – одного з 
найвідоміших і найвпливовіших 
європейських драматургів у ХХ столітті, 
творця оригінальної концепції "епічного 
театру", різносторонньо обдарованого 
митця та організатора й керівника 
знаменитого театру "Берлінер ансамбль" 
– практично від 1950-х вивчали в 
українських школах та вишах. Однак чи 
знаємо Брехта насправді? Чи читаємо в 
адекватних перекладах? Чи маємо 
достатньо критично-наукової 
літератури, доступної не лише фахівцям-
германістам, а й будь-якому читачеві, 
який воліє читати рідною мовою? Усі 
відповіді, на жаль, негативні. Причин 
тому чимало, а помітних зрушень у 
вирішенні проблем не видно. Науковий 
та едукаційний стан стосовно Брехта й 
брехтознавства свідчить про очевидну 
деградацію нашого освітнього процесу.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Російською мовою п’єса 
"Матінка Кураж та її діти" вперше була 

опублікована в 1956 році в перекладі 
Соломона Апта. Український переклад 
Марка Зісмана з’явився в 1970-х; 
найавторитетніше видання, яким досі 
користуються науковці, опубліковане в 
1973 р. [2; надалі цитуємо п’єсу в 
перекладі М. Зісмана], однак студенти в 
переважній більшості читають неякісну 
версію з Інтернету [3], оскільки книжку 
можна знайти далеко не в кожній 
бібліотеці, хоча було й перевидання 
(1987 р.).  

Досі більшість інтерпретаторів п’єси 
зберігає певні шаблони, покликаючись 
на абияк прочитані передмови та 
монографії радянської доби (передусім 
Дмитра Затонського [2: 5–19] та 
Олександра Чиркова [12; 13]). У 
шкільних програмах пропонували 
визначення, що в брехтівському театрі 
"головною була не дія, а ідея" [4: 96]. 
Однак годі зрозуміти, чому розуміння 
Брехтових ідей здебільшого й досі 
обмежується схоластичними 
формулюваннями: "Втілення в образах 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

25 
 

дітей Кураж трагічної долі людських 
чеснот в умовах війни: сміливості 
(Ейліф), чесності (Швейцаркас) і доброти 
(Катрін)" [10: 50; 5: 68]; "Зображення 
війни як засобу збагачення в драмі 
“Матінка Кураж та її діти”. Ідеї 
попередження та риси “епічного театру” 
в п’єсі" [8]. Знаменитий термін 
Verfremdung на позначення особливої 
естетики – "очуднення" / "одивнення" – 
зазнав перекручень через неточні 
переклади (фактично – з російських 
джерел, а не з німецьких). Навіть в 
енциклопедичному довіднику та в 
підручнику вжито "відчуження" [див.: 9: 
181; 5: 64], що лише збільшує плутанину 
з важливим поняттям 
екзистенціалістської філософії. 

Загалом можна сказати, що Б. Брехт 
– один із тих зарубіжних авторів, яким 
найбільше не пощастило зі сучасними 
інтерпретаціями в нашому культурному 
просторі. Видання творів та 
дослідження радянського часу 
ідеологічно застаріли (та й були 
неповними, відцензурованими), зате 
принаймні академічно виваженими й 
респектабельними. Із тих часів нічого 
настільки ж вагомого не видано або 
опубліковано в малодоступних 
виданнях. Перевидання творів [4] годі 
знайти. Натомість те, що подано для 
широкого читача в підручнику з так 
званим міністерським грифом від 2007 
р. [5: 60–70] та тиражовано в численних 
інтернетних публікаціях, які найперше 
потрапляють на очі будь-кому при 
першому знайомстві з Брехтом, не 
витримує жодної критики.  

Мета дослідження – виявити 
характерні стереотипи й помилки 
інтерпретацій драми та творчості 
Б. Брехта й запропонувати власне 
прочитання тексту "Матінки Кураж", 
щоб уникнути недопустимих 
перекручень і викривлень у цій темі.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Подивимося, що 
знаходять молоді читачі, звернувшись 
до інтернетного пошуку науково-
критичних джерел. У коментарях 
неодноразово повторюються відомості 

про час створення п’єси, жанр 
("історико-алегорична драма (або драма-
пересторога)"), тему та ідею ("Основною 
темою твору, є тема війни. <…> Ідея – 
несумісність материнства, щастя з 
війною і насильством"), героїв тощо див.: 
[6; 1; зберігаємо правопис цитованих 
джерел]. Кричущі помилки, зрозуміло, 
залишаються поза увагою недосвідчених 
читачів, бо прийшли вони... зі вказаного 
підручника з грифом Міністерста освіти 
[5: 66].  

Розпочата в Данії, звідки Б. Брехт 
змушений був виїхати у квітні 1939 
року, п’єса "Матінка Кураж" була 
закінчена у Швеції восени того ж року, 
коли Друга світова війна вже вибухнула. 
Брехт був на той час відомим 
драматургом. У його рідній країні 
прийшли до влади нацисти, метою яких 
була війна за світове панування, а 
митець підняв свій голос проти війни як 
засобу забезпечення "арійців" життєвим 
простором, коли значна частина німців 
перебувала під впливом нацистської 
пропаганди. Брехт писав про 
співвітчизників та звертався до них, 
розуміючи, що потурання "простих 
людей" загарбницькій політиці 
гітлерівської кліки мусить вилитися у 
світову війну, про що й писав, відносячи 
події до умовного минулого: "Всяке добре 
діло починати тяжко; отак і війну. 
Зате вже коли розбуяє, не стримаєш" 
[2: 362], – каже Фельдфебель у першій 
сцені "Матінки Кураж". Передчуваючи 
катастрофу, цією п’єсою автор 
застерігав своїх співвітчизників від 
краху їхніх сподівань. 

Тридцятилітня війна, під час якої 
номінально розгортається дія п’єси, 
відбувалася в XVII столітті, а драматург 
проводив паралель між її подіями та XX 
століттям. Отже, визначення "історична" 
чи навіть "історико-алегорична" – 
останнє ще й просто алогічне – 
недоречні: письменник не мав на меті 
показувати й не показав жодної з 
історичних подій XVII століття, не 
відтворював історичного колориту, не 
вводив історичних персонажів тощо. Як 
писав про особливості експресіоністської 
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драми відомий англійський дослідник 
Джон Стайн, "сюжет і структура п’єси 
були, як правило, непослідовними. Вони 
складалися з епізодів, побічних подій та 
несподіваних сцен, кожна з яких 
виконувала власну функцію. <…> Ця 
структура пізніше стала підґрунтям для 
епічного театру Брехта, в якому 
важливу роль відігравали епізоди та 
ілюстрації" [11: 17]).  

Джерелом сюжету для Брехта 
послужила повість безпосереднього 
учасника Тридцятилітньої війни, 
німецького прозаїка барокової доби 
Ганса фон Ґріммельсгаузена "Докладний 
та дивовижний життєпис затятої 
брехунки й волоцюги Кураж" (Hans von 
Grimmelshausen, "Ausführliche und 
wunderseltsame Lebensbeschreibung der 
Erzbetrügerin und Landstörzerin 
Courage"), написана в 1670 році. Та 
якщо у Ґріммельсгаузена головна героїня 
– авантюристка, котра блудить із 
полковими офіцерами й багатіє, а потім 
переживає невдачі та перетворюється 
на зубожілу маркітантку, розплачуючись 
за недоброчесність, то Брехт у своїй п’єсі 
не збирався моралізувати з приводу її 
поведінки. Уже те, що він розділив долю 
й риси Кураж із першотвору між двома 
своїми персонажами – повією Іветтою 
Потьє та маркітанткою Анною Фірлінґ, – 
має підказувати читачеві думку про 
інакший задум зображення героїні. У 
Стокгольмі до твору Ґріммельсгаузена 
додалося ще одне джерело – історія 
маркітантки Лотти Свярд із циклу 
"Розповіді прапорщика Столя" фінсько-
шведського поета-романтика 
Ю. Л. Рунеберґа (Johan Ludvig 
Runeberg). На жаль, ні в радянських, ні 
в нинішніх українських дослідників не 
коментовано цей контекст.  

У першій редакції п’єса "Матінка 
Кураж" була поставлена в 1941 році 
учнем відомого режисера Ервіна 
Піскатора Леопольдом Ліндтберґом у 
Швейцарії, у цюрихському театрі 
"Шаушпільгауз"; у спектаклі були зайняті 
німецькі й австрійські актори-
емігранти. Критика п’єсу схвалила, але, 
на думку Брехта, не зрозуміла в ній 

головного. Із критичних відгуків у 
Брехта склалося враження, ніби театр 
представив "трагедію Ніобеї", що 
спонукало його написати нові варіанти 
окремих картин і зробити жорсткішим 
характер головної героїні. У новій 
редакції "Матінку Кураж" поставлено 
1949 року в Берліні, за безпосередньою 
участю автора, – із цього спектаклю 
почалася історія славетного 
брехтівського театру "Берлінер 
ансамбль".  

Варто підкреслити, що дія в Брехта 
цілком умовна: маркітантка Анна 
Фірлінґ, яку за зухвалий, бойовитий 
характер прозвали "Кураж", хоче 
торгувати на війні, тож їде за військом у 
фургоні, який тягнуть її молоді сини. 
Вона знає, що може втрапити в 
небезпеку, але готова ризикувати, бо як 
прожити інакше? Вона не бачить нічого 
дивного у своєму ремеслі: "Ми чесно 
торгуємо білизною і шинкою, ми люди 
мирні" [3: 366]. Вигадані події від 1624-
го до 1636 року вказано на початку 
кожної з дванадцяти картин: 
підзаголовок п’єси – "Хроніка з часів 
Тридцятилітньої війни" – відповідає цій 
побудові, однак не робить п’єсу 
"історичною хронікою". Усього лише ще 
одне авторське визначення умовного 
зображення. Власне, показано лише те, 
що стосується героїні та її дітей, які 
один за одним гинуть. Промовисті деталі 
("На плечах в одного солдата жіноча 
хутряна шубка" [2: 399]), знакові 
обставини ("Фургон матінки Кураж 
стоїть у розбитому ядрами селі" [2: 
399]) занепаду Німеччини та країн 
тодішньої Центральної Європи внаслідок 
Тридцятилітньої війни постають 
принагідно, переважно в авторських 
коментарях до кожної картини. Майже 
кожна з них пов’язана зі втратами та 
збитками й для головної героїні, однак 
Кураж не втрачає бойового духу й час 
від часу співає пісні-зонґи, які 
підкреслюють її завзяття. Вони суголосні 
з її улюбленою примовкою: "Завзятий 
усього доб’ється, хотіти – значить 
уміти, ми з цим ділом упораємося" (у 
кінці четвертої картини) [2: 398].  
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Матінка Кураж іноді говорить і про 
політику, повторюючи демагогічні тези, 
що люди, які страждають від війни, самі 
винні у своїх стражданнях. "Оцим 
полякам тут, у Польщі, не слід було 
втручатися. Щоправда, наш король 
удерся до них зі своїми людьми, кіньми 
та обозом. Але вони, замість 
додержуватися миру, полишили свої 
власні справи і напали на короля, хоч 
його військо, вступивши сюди, не 
порушило спокою. Значить, поляки самі 
зламали мир, і вся кров упаде на їхні 
голови" [2: 381], – розводить демагогію 
Брехтова маркітантка (він закінчив 
першу редакцію своєї драми саме в той 
час – 1939 р., – коли німецькі війська 
вдерлися в Польщу; репліка виявилася 
надзвичайно актуальною). Однак судити 
про її світогляд за подібними 
висловлюваннями не слід – щось подібне 
говорять і Кухар, і Фельдфебель, і 
Священник, оскільки Брехт наділяє 
кожного з них певною рисою цинізму та 
схильності до демагогії, щоб підкреслити 
суспільний стан, за якого війна стає 
неминучою. Ще раз процитуємо 
Дж. Стайна, який дав точну 
характеристику експресіоністським 
новаціям у способі творення 
персонажів, початим ще в перші роки 
зародження модерного театру: 
"Персонажі втратили свою 
індивідуальність, їх розрізняли лише 
безіменними позначеннями… Це були 
радше стереотипи і карикатури, ніж 
індивідуальні особистості; вони 
представляли певні соціальні групи, а не 
конкретних людей. У своїй безликості 
такі герої могли здаватися гротескними 
й нереальними" [11: 18].  

Головна героїня втілює цинічний дух 
війни самим способом життя, а не 
окремими висловлюваннями. Хто б не 
переміг у бою і хто б не потерпав, 
маркітантка все одно хоче отримати 
зиск, покладаючись на свою спритність 
та не гребуючи хитрістю, брехнею чи 
змовою з брехунами й шахраями. І 
часом-таки вигідно продає то каплуна 
кухареві голодного командувача, то 
набої солдатам, яким нічим відбиватися 

від ворога, бо їхні полковник з 
офіцерами пропивають увесь боєзапас 
батальйону (третя картина). Поки 
торгові справи йдуть добре, Кураж 
вважає війну годувальницею й 
переконана, що про мораль доречно 
говорити на ситий шлунок, а для 
голодного – шкідливо.  

Одначе під час подорожі Матінка 
Кураж втрачає своїх дітей, хоча заради 
них готова на найзухваліші вчинки: "Ви 
хочете повести його на заріз, знаю я вас, 
– заявляє вона Вербувальникові і 
Фельдфебелю у першій картині. – <…> Я 
вас порішу, падлюки! Я вам покажу, як 
гнати його на війну! " [2: 366]. Однак 
урешті програє в цьому нерівному 
змаганні. Старшого сина Ейліфа 
страчують свої, караючи за мародерство 
та розбій – ті самі, за які хвалили, поки 
тривали бойові дії. Але під час війни і 
під час перемир’я правила різні, а 
міняються блискавично. Анна, до речі, 
не знає про загибель старшого сина до 
самого кінця п’єси – їй просто не 
посміли чи не встигли про це сказати 
Кухар та Священник, а німа Катрін 
говорити не могла. Другий син, "дурний, 
зате чесний" Швейцеркас, був 
розстріляний католиками через 
материну завбачливість – вона надто 
довго торгувалася за його викуп, 
сподіваючись урятувати й сина, і 
фургон як запоруку від розорення та 
покладаючись на цинічні порядки в 
будь-якій армії: "Хвалити бога, вони не 
відмовляються від хабарів. Вони ж не 
вовки, і до грошей ласі. Продажність 
людська та милосердя господнє – це те 
саме. Наша єдина надія – це 
продажність. Доки вона є, 
ухвалюватимуть м’які вироки в суді, і 
навіть безвинний може сподіватися на 
милосердя" [2: 392–393], – міркує 
Матінка Кураж в епізоді перемовин про 
викуп, де посередницею стала Іветта.  

Німа донька Анни Фірлінґ – Катрін – 
була доброю та саможертовною. Вона 
жаліла людей, які потерпали від війни, 
дітей, які залишалися без батьків. І 
загинула, рятуючи від ворогів місто 
Галле. Намагаючись урятувати інших, 
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Катрін загинула сама, тож радянські 
критики писали про неї як про зразкову 
героїню, протиставляючи матері та всім 
іншим персонажам, кожен із яких дбає 
лише про себе. Парадоксально, що саме 
ці інтерпретації, породжені 
специфічною радянською міфологією 
героїзму, охоче повторюються й досі. 
Стереотипні спрощення аж до 
нісенітниць («Вона ціною свого життя 
рятує ціле місто. Це – красива смерть" 
[6]) читаємо на сучасному методичному 
сайті: "У своїй п’єсі Б. Брехт 
протиставляє жадібність Матусі Кураж 
доброті її дочки Катрін. Вона, об’їхавши 
з матір’ю пів Європи, зуміла зберегти в 
собі людські якості. Дівчина не стала 
торговкою. Вона ціною власного життя 
врятувала місто і сотні тисяч людських 
життів. Це була смерть на благо. Не 
менш емоційною була сцена загибелі 
Швейцеркаса. Анна Фірлінг щоб не 
видати себе не визнає тіло своєї вбитої 
дитини і його просто викидають на 
смітник" [1].  

Однак Брехтові персонажі умовні, а 
не реалістично життєподібні: жоден не є 
втіленням психологічно цілісного 
характеру реальної людини, кожен був 
для автора рупором певних ідей, 
критики суспільних вад і злочинів. До 
того ж Брехт уникав будь-якої героїзації 
й піднесення. Наприклад, у 2-й картині 
Матінка Кураж каже Кухареві, 
пояснюючи авторську логіку моральних 
та суспільних оцінок: "Цей командувач, 
мабуть, дуже поганий. <…> Бо йому 
потрібні відважні солдати, ось чому. 
Якби у нього стало глузду придумати 
добрий план походу, навіщо б тоді йому 
здались такі відважні солдати? Досить 
було б звичайних. І взагалі, де вже 
вдаються до високих чеснот, там щось 
не гаразд" [2: 374].  

За цією логікою, Матінка Кураж є не 
втіленням егоїзму та скнарості, а 
проголошує те, що критикує автор. 
Помилки інтерпретаторів зумовлені 
нерозумінням природи брехтівського 
"епічного театру", призначеного для 
інтелектуального аналізу показаного, а 
не емоційним переживанням та 

моралізуванням і розчуленням із 
приводу побаченого. Натомість у 
читацьких відгуках раз за разом 
читаємо щось прямо протилежне: "П’єса 
надзвичайно психологічна... Образ 
матері завжди був дуже чистим, мати 
на все піде заради своїх дітей, вона 
пожертвує останнім шматком хліба 
заради них, а тут все не зовсім так. 
Кожна людина думає тільки про себе, не 
проявляє милосердя до оточуючих, і я 
розумію, що виною всьому війна. Хоча 
якщо подивитися на наше життя в 
даний час, то, по суті, люди такі ж 
егоїсти, не всі готові віддати останнє 
заради іншого. П’єса допомагає 
відкрити очі не тільки на життя в 
цілому, а змушує оцінити себе, який ти 
герой цієї п’єси: великодушний і 
милосердний або скупий і жорстокий, а 
може бути ти ховаєшся за спини інших і 
не готовий на самостійні вчинки?!" [6].  

Якщо зводити все лише до банального 
моралізаторства, то до чого тут Брехт із 
його іронією, цинізмом, зухвалим 
перевертанням стереотипів та кліше?  

Матінка Кураж показана автором як 
пересічна добропорядна людина: весела, 
кмітлива, практична, гарна господиня, 
поміркована й спритна у стосунках із 
будь-якими людьми та смілива у своїй 
готовності змагатися за «свій виводок» (із 
репліки Фельдфебеля у першій картині), 
до того ж жінка з неабияким почуттям 
власної гідності та апломбом. Вона вміє 
поставити на місце будь-якого стрічного 
нахабу: "Говоріть зі мною пристойно і не 
базікайте при моїх малолітніх дітях, 
ніби я хочу закрутити вам голову. Не 
годиться так, і я вас знати не знаю. 
Обличчя порядної жінки – ось моя 
ліцензія у Другому полку, і якщо ви не 
вмієте читати такі ліцензії, то це не 
моя провина. А печатки на себе 
ставити я не дозволю" [2: 363], – каже 
вона Фельдфебелеві у цій сцені, де таки 
зуміла б відбитися від вербувальників 
"гарматного м’яса", якби старший син 
Ейліф, котрому закортіло проявити 
войовничий характер, сам не захотів у 
солдати. Анна Фірлінґ, цілком згідно з 
масовою логікою виживання та 
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пристосовництва, вважає, що її синам 
іти до війська не треба: "То хай чужі 
сини ідуть у солдати, а не мої" [2: 366].  

До речі, у першій картині Брехт 
дотепно висміює ще й обивательські 
стереотипні уявлення про жіночу 
доброчесність – у діалозі головної героїні 
зі брутальними Фельдфебелем та 
Вербувальником. Сини маркітантки 
здаються їм легкою здобиччю, однак 
жінка спритно обриває цих посланців 
війни, пишаючись своїми дітьми. Їм не 
вдається загнати Матінку Кураж на 
слизьке, допитуючись, чому це діти 
мають інакші прізвища, ніж їхня мати, 
та ще й різні. Анну це не бентежить: 
вона охоче розповідає про різних 
чоловіків, від яких народжені її діти – і 
це найбільший дар, який вона отримала 
від життя. Життєлюбство незнищенне в 
цій жінці, хоча з пісень-зонґів та 
коротких реплік між ними читачі 
розуміють, скільки їй довелося зазнати 
біди й звідки та банальна мудрість 
пристосуванців, яку вона бере на 
озброєння:  

Хоч відтоді й року не минуло,  
Досить наковталась я пілюль 

гірких.  
Двоє дітей на карку, а хліб такий 

дорогий, та й усякий харч.  
Скрізь мене мотало, в різні боки 

гнуло,  
Ґвалту я зазнала, кривд і мук 

тяжких.  
Треба жити в злагоді з людьми, рука 

руку миє, муру лобом не проб’єш [3: 
398]. А в попередній картині є ще 
більш провокативна заява в її репліці: 
"Утрачено саму тільки честь, і нічого 
більше" [2: 385]. Як не побачити тут 
авторської іронії? Однак гідності 
Матінка Кураж таки не втрачає: "Я не 
люблю війни, та й вона мене не дуже 
любить. Але гієною себе називати не 
дозволю. Я більше вас і знати не хочу" 
[2: 413], – каже вона Священникові, 
якому сподобалося жити її коштом, і не 
піддається на його умовляння "зійтися 
ближче" (6-а картина) [2: 407]. На себе 
й дітей вона заробляє щоденною 
працею (яку, попри все, вважає 

чесною), а не ганебним ремеслом повії, 
від якого прагне врятувати й дочку.  

Анна Фірлінґ терпима до людей і 
готова допомогти їм, якщо це не дуже 
обтяжує її власну кишеню й не зачіпає 
безпеки. Але в умовах війни вона 
щораз програє, бо найкращі людські 
якості не дають змоги вижити, – рятує 
(хоч і не надовго) або щасливий 
випадок, або спритність за рахунок 
інших. Матінка Кураж проходить через 
війну тривалістю 12 років 
(інтерпретатори чомусь указують усі 
тридцять років реальної війни [9: 183], 
хоча в Брехта вказані конкретні дати 
на початку і в кінці, а війна триває й 
поза подорожжю головної героїні), так і 
не навчившись уникати небезпек та не 
зрозумівши, що саме війна їх породжує 
– тобто на Анниному місці ніхто не зміг 
би їх уникнути. У свідомості жінки усе 
перевернуте з ніг на голову настільки, 
що вона навіть бачить у війні 
можливість більш заможного життя, 
ніж у мирний час. "Не ганьте війни, я 
не дозволю. Кажуть, вона знищує 
кволих, але вони і в мирний час гинуть. 
Зате своїх людей вона годує краще" [2: 
408], – заявляє Кураж на початку 7-ї 
картини, хоча щойно в попередній 
проклинала її, утративши сина 
Швейцеркаса й побачивши спотворене 
обличчя дочки: "Бодай вона запалась, 
ця війна" [2: 408].  

Покладання надій на війну – та сама 
ідея, яку гітлерівці вкладали в голови 
німців перед початком Другої світової 
війни. Навіть утративши все, Матінка 
Кураж не розуміє, чому й що з нею 
сталося найгірше та як рятуватися. У 
фіналі п’єси вона тягне свого воза 
сама, збираючись знову 
налагоджувати торгівлю. "Я мушу 
торгувати далі, – каже вона сама до 
себе, доручивши врятованим (завдяки 
самопожертві Катрін) селянам 
поховати загиблу дочку. – <…> 
Візьміть мене з собою! " [2: 431], – 
кричить солдатам, які проходять мимо. 
Промовистим символічним мотивом 
п’єси є рух фургона маркітантки у 
замкнутому колі: "Минуло два роки. 
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Війна поширюється на все нові краї. Не 
спиняючись, маленький фургон 
матінки Кураж колує по землях 
Польщі, Моравії, Баварії, Італії і знов 
повертається в Баварію" (ремарка на 
початку 5-ї картини) [2: 399].  

Поширений читацький стереотип 
сприймання образу Кураж як "поганої 
матері", протиставленої нібито її дочці-
героїні, спотворює авторський задум 
п’єси до невпізнання. Брехт від першої 
картини послідовно показував Матінку 
Кураж як цілком доброчесну жінку – у 
звичайному, обивательському 
розумінні цього поняття. Хай недалеку 
у своєму егоїстичному налаштуванні на 
те, що треба повсякчас дбати про 
вигоду в торгівлі, однак нічим не гіршу 
від найвідданіших своїм дітям матерів. 
Підтверджує це йй блискуче виписана 
сцена з Кухарем, який пропонує Анні 
поїхати з ним до Утрехта, де їх обох 
чекає спокійна старість у шинкові, 
успадкованому від його померлої 
матері. Кухар змушений додатково 
роз’яснити, що для Катрін там немає 
місця, – Анна після його пропозиції 
передусім почала планувати своє 
майбутнє з дочкою та вмовляти її: "Ти б 
мала там постійний кут і могла б з 
кимось познайомитися. Не кожен 
любить молоденьких, личко – це ще не 
все. <…> А ти б мала своє ліжко. Чим 
погано, га? Хіба це життя – весь час на 
вулиці. Так і пропасти можна. Тебе 
вже он нужа заїдає. <…> Вирішуймо, 
Катрін" [2: 420].  

Після відмови Кухаря взяти Катрін 
до Утрехта рішення Анни 
безповоротне: "Мені нема чого думати. 
Я її тут не покину" [2: 423]. Тарілку 
юшки, яку їй вдалося вижебрати в 
негостинному домі, вона поспішає 
винести дочці й тут же мусить 
рятувати від необачного вчинку – 
Катрін зібралася втікати геть від 
матері та її супутника. Кураж говорить 
щось протилежне попереднім 
умовлянням: "Я ж йому сказала, що не 
поїду в Утрехт, не треба мені його 
паршивого шинку, чого ми там не 
бачили? На біса нам з тобою шинок! 

Стане для нас діла на війні. <…> Не 
думай, що я дала йому гарбуза через 
тебе. Через фургон – ось чому. <…> 
Тепер він вийшов з нашої спілки, і ми 
більш нікого не приймемо" [2: 424]. Цей 
монолог показує, як гарячково, не 
переймаючись логікою, Анна вибирає 
аргументи для чутливої дочки, щоб та 
не відчувала себе тягарем. Слова про 
фургон – просто відмовка, та й усе 
інше не надто узгоджується з 
попередньо сказаним, але цілком 
притаманне мисленню Матінки Кураж: 
вона не схильна довіряти почуттям, 
посилатися на «благородні» мотиви й 
альтруїзм – у її очах усе це не має ціни 
(бо люди повсякчас брешуть, та й не 
можна очікувати від них благородства 
та високого духу), тому прикривається 
своєю головною "цінністю", через яку 
нібито відмовила Кухареві.  

Розповідаючи в ремарках про події 
умовного XVII століття, Б. Брехт 
показував своїх сучасників та 
співвітчизників, апелював до їхнього 
розуму, адже їхня сліпота та егоїзм в 
умовах популістської демократії 
привели до влади гітлерівців. П’єса 
«Матінка Кураж та її діти» – про 
необхідність подолання інерції "роби, 
як усі" або "роби, як вигідно" та німоти 
у свідомості простих людей (її зуміла 
подолати – ось ще один зразок 
блискучої й гіркої іронії Брехта – лише 
німа Катрін). Це також п’єса про 
неминучу розплату за спробу зжитися з 
війною, зробити її способом життя, 
джерелом наживи. Матінці Кураж, як і 
всім прихильникам воєнної демагогії 
("Мир – це безладдя. Тільки війна 
творить лад. Мирного часу людство 
переводиться нінащо. І люди, і худоба 
розбещуються вкрай" [2: 361], – каже 
Фельдфебель до Вербувальника у 
першій сцені), лише здавалося, що 
вона не може прожити без війни. 
Намагаючись ще й розжитися 
("Трошки передбачливості, трошки 
обережності, і я підторгую грошенят" 
[2: 378]), вона втратила все, заради 
чого жила.  
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Б. Брехта часто звинувачували за 
те, що його героїня так і не прозріла. А 
письменник бачив своє завдання в 
тому, щоби змусити глядача бачити 
себе (за відомим євангельським 
висловом: бачити колоду у своєму оці 
замість шукати смітинку в чужому [Мт. 
7:3-4]). Він ставив питання про 
відповідальність простих людей за хід 
історії, за майбутнє покоління. 
Наголошував на тому, що неможливо 
залишитися осторонь вселенської біди, 
якщо йдеш на компроміс із власною 
совістю, дбаючи про свою маленьку 
вигоду.  

Матінка Кураж може сприйматися 
як алегоричний образ Німеччини 1930-
х років і водночас утілює образ 
обманутої воєнною пропагандою 
спільноти та окремої людини будь-
якого часу. Розпочинаючи війну, 
засліплені нацистською пропагандою 
німці вірили, що можуть розбагатіти, 
завоювавши належний "арійській расі" 
життєвий простір; утрачаючи своїх 
дітей у боях, вважали, що ті гинули за 
велику ідею та обожнюваного фюрера. 
Німеччина пройшла через великі 
втрати, але, на відміну від Матінки 
Кураж, її народ зробив висновки.  

П’єса Брехта показує не лише те, що 
відбулося свого часу в Німеччині, але й 
те, що може відбутися в будь-якій 
країні. Автор пророчо, а водночас 
звичними повсякденними словами й 
дотепними ситуаціями, у яких 
показана стереотипна поведінка 
"маленької людини", застерігав 
людство від захоплення облудними 
ідеями, показував страшні сторони 
війни. Адже той, хто думає прожити 
війною, повинен платити криваву ціну 
– тут Брехт вживає дотепну стару 
приказку (в устах Священника): "Хто 
хоче снідати з чортом, хай запасеться 
довгою ложкою!" [2: 413].  

Творчість Б. Брехта – поета й 
драматурга – завжди викликала 
суперечки, як і його теорія "епічного 
театру", і його політичні погляди. Уже в 
1950-х роках його п’єси міцно увійшли 
в європейський театральний репертуар; 

його ідеї в тій чи іншій формі були 
сприйняті багатьма драматургами – 
молодшими сучасниками, зокрема 
Максом Фрішем, Фрідріхом 
Дюрренматтом, Артюром Адамовим, 
Гайнером Мюллером [див.: 11: 210–226]. 
Теорія "епічного театру", у повоєнні 
роки втілена в практику Брехтом-
режисером, відкрила принципово нові 
можливості сценічного мистецтва та 
справила значний вплив на розвиток 
театру XX ст.  

Висновки й перспективи 
дослідження. Драматургію Брехта 
вважають прикладом політично 
заангажованого мистецтва у XX ст. 
Однак Брехт ніколи не опускався до 
театру догматичного, не був по-
сектантськи відданим одній 
ідеологічній доктрині; його мистецьке 
мислення не вміщається, до речі, у 
рамки соціалістичного реалізму, куди 
його повсякчас відносили в 
радянський час. Він був скептиком і 
будь-яку ідеологію піддавав сумніву – 
це очевидно, зокрема, у п’єсі 
"Принцеса Турандот", де висміяно 
радянський тоталітарний устрій. Але й 
у "Матінці Кураж" він руйнував 
стереотипне сприйняття патріотизму, 
героїзму, самовідданості та 
жертовності, на яких нібито має 
триматися суспільне благополуччя. 
Безжально висміяв спрощені уявлення 
про доблесті й чесноти, про 
добропорядність та благородство. Гірко 
іронізував над безсиллям німих жертв 
насильства та брехні, на яких не 
зважають спритніші та завбачливіші 
представники людської спільноти, 
однак кожна найупослідженіша 
жертва здатна не втратити власної 
гідності й повстати за свої цінності, як 
Катрін.  

Конфлікти в п’єсах Б. Брехта – 
типові конфлікти ідей, однак 
розроблені віртуозно. Розгортання 
конфлікту, як правило, парадоксальне 
(всупереч очікуванням глядачів), 
розв’язка – відкрита, несподівана. 
Інтелектуальна драма Брехта цілком 
інакша, ніж у його попередників: 
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Б. Шоу, Л. Піранделло, хоча й у них він 
багато чого запозичив: наприклад, 
спосіб вибирати сюжет та обставини 
дії для своїх драм – брати чужі твори, 
переносити дію в інше місце й час, у 
нові обставини тощо. Визначальними 
принципами постановки Брехт вважав 
свіжість думки, природність 
поведінки, віртуозність їхнього 
сценічного втілення, підкреслену 
різноманітними засобами акторської 
майстерності.  

Формальні пошуки для Брехта 
ніколи не були самоціллю. У деяких 
своїх експериментах, ідучи умоглядним 
шляхом, він не уник раціональної 
сухості, схематизму, 
сконструйованості. Прагнучи добитися 
агітаційно-пропагандистського ефекту, 
іноді створював зразки "навчальних 
п’єс" – рецепторіїв прикладної моралі, у 
яких переважає повчальність. І все-
таки його шедеври не сходять зі сцен і 
досі. П’єса "Матінка Кураж та її діти" – 
серед них, що й зумовлює актуальність 
її дослідження в  майбутньому.  
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FEMALE RECEPTION OF PRISON EXPERIENCE (A CASE STUDY: THE NOVEL 
"ROSES BEHIND THE BARS. CONFESSION ABOUT THE WOMEN'S PRISON" 

BY IRYNA AHAPIEIEVA) 

O. O. Yurchuk*  

A prison issue within literary female reception is exotic for Ukrainian literature. Therefore, the novel 
"Roses behind the Bars. Confession of a women's prison" by Iryna Ahapieieva is a conceptually new 
artistic and receptive model of prison experience. The author chooses the art form that we have seen in 
the texts of Ukrainian modernists before, such as confession (thought, appeal, stream of consciousness). 
But we have exclusively female space manifested by the specifics of the female body, female psychology 
and female language. 

In the study under analysis the main ideas will focus on two key discourses: "prison" and "prison – 
female corporality". In both cases the article will deal with a traumatic experience of imprisonment 
directly or indirectly marked by the human body. 

From the novel we learn that, on the one hand, the Ukrainian prison operates on the principles of 
other European penal institutions. It is hierarchical and is based on what the French thinker Michel 
Foucault calls the "art of distribution". Its basic principles are secrecy, discipline, controlled activity, order 
and so on. On the other hand, the Ukrainian prison built on the principle that remains a mystery to the 
main character. It is the principle of body torture that is not standardized but serves as a prison reality 
by default. 

In the novel the prison appears as a monstrous metaphor for the world that has not lost its sadistic 
desire to punish mainly the human body. However, the novel by Iryna Ahapieieva is a text not only 
about prison but also about a trauma. That’s why one sees a post-traumatic letter letting the author 
reflect on / recollect (textualize) the trauma thus getting rid of it. 
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ЖІНОЧА РЕЦЕПЦІЯ ТЮРЕМНОГО ДОСВІДУ (ЗА РОМАНОМ ІРИНИ 
АГАПЄЄВОЇ "ТРОЯНДИ ЗА КОЛЮЧКОЮ. СПОВІДЬ ПРО ЖІНОЧУ ТЮРМУ") 

Юрчук О. О. 

В’язнична тема в художній жіночій рецепції екзотична для української літератури. Тому 
роман Ірини Агапєєвої "Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму" є концептуально новою 
художньою рецептивною моделлю тюремного досвіду. Авторка обирає художню форму, що ми її 
бачили попередньо в текстах українських модерністок, – сповідь (думка, звернення, потік 
свідомості), але перед нами вже винятково жіночий простір, що оприявнений специфікою 
жіночого тіла, жіночої психології, жіночої мови.  

У пропонованій студії основні думки будуть фокусуватися навколо двох наріжних дискурсів: 
"тюрма" та "тюрма – жіноча тілесність". В обох випадках буде йти мова про травматичний 
досвід несвободи, що безпосередньо або опосередковано маркований людською тілесністю. 

З роману дізнаємося, що, з одного боку, українська тюрма діє за принципами й інших 
європейських, і не тільки, карних установ. Вона ієрархічна й має підґрунтям те, що 
французький мислитель Мішель Фуко називає "мистецтвом розподілу", базисними для неї є 
закритість, дисципліна, контрольована діяльність, розпорядок тощо. З іншого боку, українська 
в’язниця, побудована й на принципі, який так і залишається загадкою для головної героїні, – це 
принцип збиткування (тортур) над тілом, що нічим не унормований, але є тюремною 
реальністю за замовчуванням. 

У романі тюрма постає як монструозна метафора світу, що так і не позбувся садистького 
бажання карати насамперед тіло людини. Однак твір Ірини Агапєєвої – це твір не тільки про 
тюрму, а й про травму, а отже, перед нами посттравматичне письмо, що дає  змогу авторці 
відрефлексувати / пригадати (текстуалізувати) травму, тим самим звільнитися від неї. 

 
Ключові слова: жіноче письмо, маргінальність, жіноча в’язнична проза, посттравматичне 

письмо, тілесність. 
 

Introduction. It is impossible to start 
a conversation about an artistic 
reception of female prison experience 
without touching upon the marginal 
problem, which, according to Solomiia 
Pavlychko, "is debated by almost all 
humanities and social sciences: 
philosophy, anthropology, history, 
literature, sociology, psychology and 
others" [5: 611]. This is a double 
marginality in the context of female 
prison prose. Until recently, a binomial 
"woman and literature" ("female prose", 
"female poetry", "female drama") was 
perceived as something specific without 
claiming to universality. It was a marker 
of male experience. The thematic range 
of female prose also determined a 
marginal status of women’s writing. 
What should a woman write about? 
Probably about her life but it's not easy 
here either. The patriarchal tradition 
expected from women's writing rank is 
associated with the incarnation of a 
morally perfect object, whose vocation 
was to become the guardian of the family 

or the whole nation in the future. 
Everything beyond this rank was taboo. 
It mainly deals with the female body and 
the range of problems around it (sex, 
sexual violence, pregnancy, 
menstruation, etc.). In this regard, the 
issue of women's imprisonment or 
women and prison is also marginal. 
Thus, women writers referred to the 
"prison experience", but exclusively as a 
man's prerogative (for example, the 
unfinished story of Larysa Kosach "A 
mistake. Thoughts of the arrested", the 
story by Olha Kobylianska "Letter of a 
sentenced to death soldier to his wife"). 
Oksana Zabuzhko reflecting on the 
specifics of the women's camp memoirs 
makes a reasonable assumption that 
there were moral standards of the female 
body that did not allow women prisoners 
to leave candid female testimonies about 
the Gulag: "… as far as sexual 
exploitation situations are concerned, all 
the memoirs of former female prisoners 
are unanimously full of omissions, 
ellipses and litotes…" [4: 157]. 
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Analysis of basic research and 
publications. Historically, women's 
research has provided the theoretical 
discourse for the study of female writing 
(V. Aheieva, A. Bila, T. Hundorova, O. 
Zabuzhko, N. Zborovska, L. 
Tarnashynska, L. Taran, R. Kharchuk, S. 
Filonenko). L. Demska, I. Zhylenko, O. 
Zabuzhko, Ye. Kononenko, S. 
Maidanska, M. Matios, H. Pahutiak, H. 
Tarasiuk present their axiological and 
existential experience praxeologically. 

The purpose and tasks of the 
article. In the proposed study we will 
focus on two major modes: "prison" and 
"prison as the female body". In both 
cases, it will be a traumatic experience of 
imprisonment, directly or indirectly 
marked by the human body. 

The оbject of the study is the novel 
"Roses behind the Bars. Confession 
about a Women's Prison" by Iryna 
Ahapieieva. Let us note that the prison 
issue is not sudden for Iryna Ahapieieva. 
The author decided to tell readers about 
the life of women in prison referring to 
her own biography: "I was imprisoned in 
Simferopol (1999). Prior to that, I studied 
at the institute planning to become a 
philologist. But then my life changed 
dramatically. My brother and I were 
accused of a crime causing bodily harm 
to the officials of the Organized Crime 
Control Department" [2]. This event 
changed Iryna's life because after being 
released from prison, she gave up her 
dream of philological education and 
obtained a law degree. Although 
philology remains a part of her life, 
nowadays she is the author of a number 
of fiction books. 

Presentation of the main research 
material.  

In his work "Discipline and Punish: 
The Birth of the Prison" Michel Foucault 
comes to the unoptimistic conclusion 
comprehending the history of criminal 
justice institutions "… in the modern 
mechanisms of criminal justice there 
remains a "torture basis" – a basis that 
has not yet been finally broken despite 
the fact that it is increasingly 

surrounded by a criminal system of non-
corporeal nature" [6 : 26]. The 
philosopher mainly bases his statements 
on the historical and analytical analysis 
of the Western European penitentiary 
system. A close look at the institution of 
the Ukrainian prison provokes not even 
pessimism but cognitive dissonance and 
doubts that this is possible today, here 
and now. But the testimony of the novel 
protagonist (we understand the author’s 
thoughts) leaves no room for doubt. In 
the novel "Roses behind the Bars. 
Confession about a Women's Prison" the 
Ukrainian prison appears as a 
monstrous metaphor for the world that 
has not lost its sadistic desire to punish 
the human body primarily. 

From the novel we find out that, on 
the one hand, the Ukrainian prison 
operates on the principles of other 
European penal institutions. It is 
hierarchical and is based on what the 
French thinker calls "the art of 
distribution" being characterized by 
secrecy, discipline, controlled activity, 
order, and so on. Michel Foucault notes: 
"The prison network of society provides 
both real captivity of the body and its 
stay under constant surveillance…" [6: 
444]. Is there a place for torture in this 
process? No. On the other hand, the 
Ukrainian prison is built on the principle 
that remains a mystery to the 
protagonist. This is the principle of harm 
(torture) to the body that is not 
standardized being a reality prison by 
default: "My imprisonment began a week 
ago. I was first taken to the local police 
department. The absolutely inhumane 
conditions I found myself in seemed 
unreal. Nothing was adapted for more 
than three hours. They held me for three 
days since no one was responsible for a 
number of reasons that were not clear to 
me then or now. Humane civilized 
society remained outside these walls" [1: 
8]. 

In the novel the hierarchical model of 
the Ukrainian prison is characterized by 
the following attributes: dirt, cold, 
inability to maintain good hygiene, 
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hunger. Moving the main character from 
place to place creates a feeling of deja vu 
because each subsequent location 
almost duplicates the previous one 
leaving her no chance to escape from 
this strange coordinate system. The fact 
is that moving through this prison 
looking glass she continues to wonder, 
but in the course of time, as if becoming 
part of it, she gets used to this world and 
starts playing by the rules. 

The Simferopol regional police 
department reminds her a medieval 
prison she watched in the movies: 
"Premises – one and a half meters, bare 
plastered walls. The furniture in this 
room was built into the wall with wooden 
benches forty centimeters wide, maybe 
even narrower. The wall served as a 
back. All! There was not even a light bulb 
burning and blind darkness prevailed! It 
was a concrete well" [1: 9]. But the next 
location or TDC (temporary detention 
center) seems "a room in a cheap hotel" 
from a girl’s perspective. In three days, a 
person who was pulled out of the zone of 
her physical comfort feels an incredible 
elation because there is an armored net 
bed, a heat pipe and light: "It's amazing 
how a fighting light can be raised by a 
dim light bulb that barely illuminates a 
room through a layer of dust!" [1: 13]. 

The pre-trial detention center becomes 
a test for the main character. She enters 
the cell where out of six three-story 
bunks she is looked at by "twenty pairs 
of eyes – dissatisfied, surprised, sleepy, 
indifferent…" [1: 26]. And here we see 
that the "art of distribution" works not 
only outside – different punitive 
institutions for different needs but also 
in the middle of the prison cell. 
Moreover, the prisoners themselves 
provide this hierarchy and this artistic 
division. The prison system hides itself, 
displaces its punitive nature, sublimates 
into the interior making possible the 
body torture, internal discipline (self-
control), the distribution of power 
between prisoners. First, the main 
character gets to the "third floor", thus 
obtaining the lowest hierarchical status: 

"Now I knew what horror was – to be at 
such a height among a crowd of people 
indifferent to you. Very high and very 
scary" [1: 29]. But the "transfer" of food, 
cigarettes and what not becomes her 
pass to the "second floor", and, 
consequently, raising her own status: 
"Here, on the second floor there was a 
completely different world and a different 
life. I ended up in the center of all 
entertainment, laughter, gossip and talk. 
The contingent was different than on the 
third floor where the old and 
disadvantaged people lived" [1: 52].  

We notice how metamorphoses of 
human perception take place when fear 
and uncertainty are replaced by feelings 
of vital force and a kind of justice. Iryna 
openly claims: "I didn't want to think 
about what they live on up now. The 
world is like this –youth, wealth and luck 
give someone privileges, others are 
waiting for their turn. Did I feel sorry for 
them? Sometimes, however, not too 
often" [1: 52]. In addition, the heroine 
quickly becomes a part of the world 
unknown to her until recently. She 
familiarizes herself with a specific 
hierarchy, language. The protagonist 
starts using new concepts and 
phenomena ("monastery" – the female 
area of the prison, "juvenile" – cells with 
minors, "adult" – a prison with men). 
She quite consciously accepts that the 
cell needs a "watcher" and even 
sympathizes with purposeful Zhenia: 
"Everything was simple in the cell itself". 
The "watcher" was not chosen by us. She 
was a head office protege among those 
who had already been convicted. She 
kept order in the cell, distributed 
sleeping places and acted as a mediator 
between the prisoners and the PTDC 
authorities" [1: 93]. 

"Our Zhenia did everything gently 
without pressure, she made friends with 
everyone and everyone loved her too" [1: 
94]. 

It is unbelievable, but a prison can be 
associated with "home" or own place and 
fit into the coordinate system "your 
space – someone else's space". Coming 
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back from the Dnipropetrovsk prison 
(transit), a labor colony and being not 
sure of her own fate, Iryna, however, 
rejoices: "I shone like a polished copper 
coin… (…) Why rejoice here? But, 
probably, always, at all ages a person 
feels something similar when coming 
back home. I don't know what can be 
called "home" at all, it's a too broad 
concept, too big and comprehensive. In 
different circumstances, it can change, 
everyone finds something peculiar here. 
For me today, here and now, my 
hometown and pre-trial detention center 
were my home" [1: 200]. 

It's unbelievable but after being 
imprisoned, your home may seem "weird" 
or "strange." The main character feels 
not only uncomfortable among bright 
things, clean linen and pot flowers but 
also scared. We have a few conversion 
statements for a non-prisoner that are 
quite logical and understandable for a 
prisoner. Being in prison Iryna notes the 
lack of fear of this place: "People used to 
live within these walls and did not see 
anything terrible here" [1: 202]. 
Meanwhile open space, barred windows 
and even comfort scare her: "The sofa is 
too soft. I sat on it and sank - this 
feeling, contrary to expectations, was not 
pleasant, rather the opposite, as if hiding 
a threat" [1: 236].  

The author comes to the rather 
disappointing idea that the prison is 
really becoming a home for former 
prisoners where everything is familiar 
and understandable while the world 
behind bars scares and repulses: "Now I 
understand why many people have 
committed crimes again and again – they 
were no longer afraid "[1: 202]. 

Prison evokes ambivalent feelings in 
the main character. She says she doesn't 
know a scarier place, but always 
compares the prison to the outside world 
finding common ground. It seems that 
the prison is a micro world built on the 
rules of the macro world of "free people": 
"… Prison is a world in miniature 
enclosed in one small cell ..." [1: 59]. 
Intuitively or through the prism of 

experience Iryna verbalizes the same 
thing that Michel Foucault proves in his 
work considering a network of different 
institutions: army, school, prison based 
on a single principle of power and 
discipline (sic! And here the axiological 
dimension is not important at all when it 
comes to control of the person). 

The story of prison in the novel "Roses 
behind the Bars. Confession about a 
Women's Prison" is mainly a story of an 
imprisoned female corporality when the 
ontological problem of the spirit is 
intertwined with the ontology of non-free 
body. Reflecting on the concept of 
"discipline", Michel Foucault speaks of 
its basic components – the art of 
distribution, activity control, 
organization of formations, the 
composition of forces. All this in the 
complex should contribute to the 
achievement of the goal, namely: the 
humility of the body ("submissive 
bodies") [6]. Is there a place for physical 
violence in this process? Unlikely. It is 
primarily a question of violence not 
against the body but over the spirit 
because according to the obvious rules of 
the "game of society" power over man 
and his imprisonment are hidden. All the 
above mentioned components constitute 
the immanent organization of the 
Ukrainian prison. However, the obvious 
fact cannot be omitted. It is not only a 
place of imprisonment but also of body 
torture. 

The protagonist having appeared in 
the regional police department and 
moving further along the hierarchy of 
institutions of the punitive system, first 
of all suffers from intolerable conditions 
for human physiology. Already in the 
first cell, she states: "The darkness was 
terrible, but a person probably cannot 
suffer from everything at once" [1: 9]. 
What is it about? In the "concrete well" 
Iryna's body has to react to the cold at 
the same time ("Fingers are constantly 
cold, cold pierced to the bone, I was 
shaking" [1: 9]), hunger and thirst ("No 
food and water" [1: 9]), impossibility to 
satisfy physiological needs ("They took 
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me to the toilet twice a day, in the 
morning and in the evening. Like a dog 
for a walk…" [1: 9]). In addition, the girl 
is ashamed to voice the needs of her own 
body: "There were only men around and I 
could not tell them about my 
physiological problems" [1: 10]. 

We see that the penitentiary system 
first subdues the body when the failure 
to satisfy physiological needs and 
suffering from it force the human body to 
respond exclusively to "animal desires" 
leaving aside the spiritual needs. That is 
why it is not surprising that the lion's 
share of the novel is the "history" of the 
female body. At first, Iryna suffers from 
dirt, lack of minimal comfort: "A 
nauseating mixture of odors hit my nose: 
dirty bodies, cooking food and the toilet" 
[1: 27]. Later she has to get used to 
systemic punishments when her body 
can be locked in a metal locker ("You sit 
in a locker and watch someone 
rummaging through your things" [1: 
159]) or beat ("When we came back from 
the walk we had to go with our hands 
clasped behind our backs. Turning a 
head was regarded as an attempt to 
escape and was punished by an 
immediate blow with a truncheon" [1: 
163]). 

The novel also reveals the 
metamorphosis of corporality when a 
woman loses the right to personal 
physiological intimacy. In this regard, it 
is worth talking about the female body in 
the sense of two dichotomies: "female 
body and prison as outer space" 
including "female body and prison as 
inner space". In the first case, it is a 
prison as an external system or a system 
outside the cell and it is the male world. 
The female body not only loses the right 
to intimacy but also becomes a part of 
the male game of harm. In the temporary 
detention facility Irina realizes her 
physiological insecurity for the first time: 
"When they brought me tea in an 
aluminum mug covered with grease, I 
drank it quickly and poured water from a 
pipe into this mug to wash myself 
somehow. The guards are exclusively 

men. They could open the window for 
food at any time admiring how you 
satisfy your biological needs "[1: 19]. 

In the second case, it is a prison as an 
internal system or a female cell. The 
toilet is the biggest challenge for a girl as 
well as the fact that she has to satisfy 
her needs in public: "Trying not to show 
my embarrassment I went to the toilet on 
inflexible legs. I was accompanied by 
millions of eyes" [1:30]. By the way, it is 
the needs of the body becoming the 
reason for the creation of unique rituals 
that must be strictly observed by every 
prisoner. This inevitability is motivated 
by the lack of physiological intimacy and 
the need to adapt to the biological needs 
of the people around. The main character 
states: "Visiting the toilet was probably 
the biggest inconvenience. There was 
even a whole ritual. First, the person had 
to say out loud that he/she was going 
there so that no one would eat at that 
moment… (…). It was necessary to burn 
newspapers while sitting in the toilet, so 
that the smell would not kill the 
inhabitants of the cell" [1: 43].  

The issue of food can be regarded as a 
separate topic. At first, food is not an 
urgent need for Iryna. Only after getting 
from the regional department to the 
temporary detention facility (TDF) she 
realizes that she has not eaten for three 
days: "Tea played a bad joke on me – it 
whetted my appetite. While I was 
suffering from the cold in the regional 
department, I could not think of 
anything but heat. Excitement and 
cigarettes had quenched my hunger and 
it became clear that the last time I ate 
was three days ago "[1: 13]. In the course 
of time, food, its quality and quantity 
become an important attribute of a 
prisoner's life. After receiving the first 
food package Iryna not only stopped 
starving ("Food! I finally had food" [1: 50]) 
but also changed her "social status" in 
the cell ("Zhenia immediately decided to 
move me to the second floor looking at 
my "income". And on the bunks above 
her (she slept on the first) that had just 
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become vacant. It made me a privileged 
person" [1: 51]). 

The difference in nutrition also reveals 
the hierarchy of the system itself. Being 
on the "kasachka" (not real prison), Iryna 
even enjoys good food. She describes the 
first and second courses in a detailed 
way and repeatedly emphasizes "and it 
was delicious". It is dissonant to realize 
that the prisoners themselves are 
starving in the camp: "Quality food is 
only on the "kasachka" because we can 
tell that we saw the famine with our own 
eyes" [1: 174]. 

The novel by Iryna Ahapieieva deals 
not only with food in prison but also 
relevant eating disorders when the 
process of eating either signals a 
psychological problem or becomes a kind 
of sublimation. On the one hand, the 
protagonist does not understand how 
you can eat prison food, on the other 
hand, she notices that for some people 
such poor-quality food becomes a sense 
replacing everything else. Such women 
were nicknamed "banderlohs" in prison. 
Iryna notes that these women are greedy, 
they do not smarten themselves up: 
"Food lovers did not like to wash, keep 
up their appearance and fight for their 
fate" [1: 55]. 

Although she sincerely admits herself 
that appreciating the good food that 
Zhenia cooks, she tends to eat all the 
time: "We always wanted to eat. Since 
there was nothing to do, snacks were a 
rather common occurrence. Every hour I 
wanted to chew something just out of 
boredom. That’s why we were constantly 
drinking tea with crackers" [1: 58]. 

The last chapter of the novel is 
important in the context of the modified 
female body. Having left alone at home 
the protagonist begins to notice the 
metamorphoses that have occurred with 
her appearance. What looked normal and 
adequate in prison takes on monstrous 
forms outside. Only fresh air allows you 
to feel the stench of clothes, poorly 
washed body: "Here outdoors I smelled 
my clothes. The old smell of cigarettes 

penetrated the fabric, hair and skin" [1: 
236].  

Hygiene products seem unusual (hot 
water, soap, shampoo, cream jars). 
Reflection in the mirror forces Iryna to 
distinguish two identities – a lost woman 
("I'm not used to being a woman!" [1: 
237]) and a prisoner ("In the mirror I saw 
myself in full growth for the first time in 
a year. Stupid clothes do not sit well on a 
thin body, too pale skin like a real 
convict has" [1: 237]). External changes 
themselves provoke the main character 
to think about the phenomenon of 
human freedom. From her 
perspective, freedom is primarily 
connected with the body but not with the 
spirit. Freedom acquires an axiological 
dimension when the body's independent 
activity is possible without supervision 
including movement, touch, taste, smell, 
physical fatigue, comfort or discomfort. 
In this context Iryna states: "There is 
land and grass out there, you can go to 
the forest and freeze there well, get a lot 
of mosquito bites and wet your feet in a 
dirty puddle. Every time I feel discomfort, 
I can enjoy it and be happy" [1: 238]. 

Conclusions and research 
prospects. So, the novel "Roses behind 
the Bars. Confession about the Women’s 
Prison" is the first attempt to 
comprehend women’s imprisonment 
within a literary form in Ukrainian 
literature. The story uniqueness is that 
the author tells readers about a life of 
women in prison referring to her own 
experience. In the novel the prison 
appears as a monstrous metaphor of the 
world that has not lost its sadistic desire 
to punish the human body first. The 
novel by Iryna Ahapieieva is a text not 
only about prison but also trauma. 
Therefore, we observe a post-traumatic 
letter that enables the author to 
reflect / recollect (textualize) trauma 
getting rid of it. 
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ПОЛІСЬКО-СЛОБОЖАНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ 
ПОСУДУ ТА КУХОННОГО НАЧИННЯ) 

М. О. Волошинова* 

У статті порушено актуальну проблему міжговіркової взаємодії. На матеріалі лексики 
назв посуду й кухонного начиння, записаних у 61 говірці на території Східної Слобожанщини, 
і відповідних маніфестантів, що входять до реєстру трьох діалектних словників Полісся, 
здійснено структурно-семантичний аналіз спільних і відмінних рис старожитнього 
та новоствореного діалектних континуумів.  

Наголошено, що міжговіркові зв’язки неодноразово ставали предметом дослідження в 
багатьох наукових студіях. У статтях, присвячених цій проблематиці, учені зосережили 
увагу на виявленні та особливостях функціювання лексичних паралелей у суміжних або 
дистантних діалектних системах. На прикладі різноманітних тематичних груп науковці 
розглядають семантичні відношення лексики зіставлюваних говорів, особливості творення 
паралельних репрезентантів, відстежують їхні специфічні риси. 

Під час порівняльного аналізу заявлених сегментів лексики встановлено, що її можна 
умовно розподілити на кілька груп, до яких віднесено семантично тотожні назви; лексеми 
з близьким значенням; маніфестанти з відмінним семантичним наповненням. З’ясовано, що 
зафіксовані в східнослобожанських говірках найменування нерідко пов’язані з назвами, 
характерними для поліського діалектного ареалу, відношеннями варіантності. Зокрема, 
простежено численні випадки лексичних паралелей, репрезентанти яких при спільній 
семантиці не мають відмінностей у формальній структурі. Проте іноді номени 
з тотожною семантикою можуть відрізнятися фонетичними, граматичними, 
словотвірними особливостями. Зрідка трапляються випадки, коли маніфестанти 
аналізованих сем демонструють і семантичні розбіжності, і відмінності у формальному 
оформленні.  

 
Ключові слова: східнослобожанські говірки, поліські говірки, тематична група лексики 

"Назви посуду", зіставлення, номен, семантика, діалектний континуум, формальна 
структура. 
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POLISSYA AND SLOBODA LEXICAL PARALLELS (A CASE TUDY OF THE 
NAMES OF DISHES AND KITCHEN UTENSILS) 

Voloshynova M. O. 

The article raises a topical problem of intercultural communication. On the basis of the vocabulary 
of the names of dishes and kitchen utensils, recorded in 61 dialects in the territory of the Eastern 
Sloboda, and the included in the register of three dialect dictionaries of Polissya, a structural-
semantic analysis of the common and distinctive features of the ancient and the new dialectal 
continuum has been carried out. 

It is noted that intercultural relations have repeatedly become the subject to many scientific 
studies. In articles devoted to this issue, scientists focus on the identification and functioning of 
lexical parallels in adjacent or distant dialect systems. On the example of various thematic groups, 
scientists consider the semantic relations of the vocabulary of comparable dialects, the features of 
the creation of the identified parallel representatives, and track their specific features. 

In a comparative analysis of the declared segments of the vocabulary, it was found that it can be 
conditionally divided into several groups, which include semantically identical names; lexemes with 
close meaning; demonstrators with different semantic content. It has been established that the 
names recorded in the Eastern Sloboda dialects are often associated with the names characteristic 
of the Polissya dialect area, with variance relations. Thus, numerous cases of lexical parallels have 
been traced, the representatives of which with common semantics do not have differences in the 
formal structure. However, sometimes units with identical semantics may differ in phonetic, 
grammatical, and word-formation features. Occasionally, there are cases when the demonstrators of 
the semes in question demonstrate both semantic differences and differences in formal design. 

Keywords: East Sloboda dialects, Polissya dialects, thematic vocabulary group "Names of 
dishes", comparison, unit, semantics, dialect continuum, formal structure. 

 
Постановка наукової проблеми. 

Установлення міждіалектних зв’язків 
лексики східнослобожанських говірок, 
територію поширення яких 
розглядають як новозаселений 
говірковий масив, із говірками інших 
діалектних континуумів, приміром, зі 
старожитнім поліським, вважаємо 
актуальним завданням сучасної 
мовознавчої науки, оскільки давню 
лексику Полісся, зокрема 
східнополіських говірок [3], варто 
розглядати як одне з джерел 
формування номінативної бази 
слобожанського говору.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Досвід вивчення 
міжговіркових лексичних паралелей 
відображено в працях таких 
діалектологів, як З. Бичко 
(опрацьовано предметну лексику 
наддністрянського та лемківського 
говорів) [2], Г. Гримашевич (описано 
середньополісько-слобожанські 
паралелі назв взуття) [4], Г. Краєвська 
(лексику народних ремесел зіставлено в 
межах поліського й подільського 
говорів) [7], В. Лєснова (на матеріалі 

оцінної лексики проаналізовано 
лексичні паралелі слобожанських 
і поліських говорів) [8], Т. Тищенко 
(простежено східноподільсько-
західнополіські лексичні паралелі 
на прикладі лексики рибальства) [13], 
Н. Хібеба (розглянуто бойківсько-
лемківські паралелі у весільній лексиці) 
[15] та ін. Згадані дослідження 
репрезентують зіставний аналіз 
лексики окреслених тематичних груп 
на прикладі дистантних і суміжних 
діалектних континуумів. Дослідники 
акцентували увагу на спільних і 
відмінних елементах у порівнюваних 
діалектних системах, виокремлювали 
їхні специфічні риси.  

Лексика посуду й кухонного 
начиння неодноразово ставала 
об’єктом комплексних досліджень 
українських науковців. Е. Ґоца 
проаналізувала назви кухонного 
начиння, що функціонують у межах 
українських карпатських говорів [5]. У 
праці також з’ясовано співвіднесеність 
досліджуваних говорів з українською 
літературною мовою та з іншими 
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українськими діалектами в обсязі 
зазначеної лексики. 

Назви кухонного начиння в 
південних ужансько-латорицьких 
угорських говірках Закарпатської 
області системно описав Л. Ур [14]. 
Дисертацію присвячено лексико-
етимологічному аналізу зафіксованих 
лексем, визначенню основних способів 
номінації окреслених тематичних груп 
лексики, виявленню нових значень 
лексем, зібраних на досліджуваній 
території. 

В. Різник дослідила склад, шляхи 
формування й ареальну поведінку 
лексики на позначення посуду та 
кухонного начиння на прикладі 
говірок надсянсько-наддністрянського 
суміжжя [11]. Серед інших завдань – 
опрацьовано й міждіалектні зв’язки 
лексики надсянсько-наддністрянського 
діалектного суміжжя з лексикою інших 
говорів української мови, передусім 
південно-західного наріччя. 

Мета дослідження. Мета статті – 
здійснити порівняльний аналіз лексики 
на позначення посуду й кухонного 
начиння українських 
східнослобожанських говірок із 
лексикою відповідних тематичних груп 
поліського ареалу. Матеріалом для 
дослідження слугували власні польові 
записи авторки статті, зібрані 
в Луганській області (61 населений 
пункт – далі н.п.), і такі 
лексикографічні джерела: "Словник 
західнополіських говірок" Г. Аркушина 
[1], "Словник поліських говорів" 
П. Лисенка (1974 р.) [10], "Словник 
діалектної лексики середнього і 
східного Полісся" П. Лисенка (1961 р.) 
[9]. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Тематичну групу лексики (ТГЛ) "Назви 
посуду" наповнюють кілька лексико-
семантичних груп (ЛСГ), на прикладі 
яких ми проаналізували зв’язки 
лексики східнослобожанських говірок 
із відповідною лексикою поліського 
говору.   

Для ЛСГ на позначення назв посуду 
для варіння їжі виявлено спільні 
репрезентанти, наприклад: сх.-слоб. 
ч’а|вун ‘велика посудина (на 10–15 
літрів), у якій варять страву’ (н. пп. 1, 
5, 7, 8, 10, 12, 18, 21, 22, 26, 30, 37 – 
39, 40, 43, 47, 52, 54, 56, 58, 59) – зх.-
поліс. чиву́н, чигу́н, чигуне́ц’ ‘банєк’ [1: 
2: 251]. Як бачимо, поліські паралелі 
представлено фонетичними 
і словотвірним варіантом, що виникли 
на власній діалектній основі. Назва 
чаву́н мотивована найменуванням 
матеріалу, із якого виготовлено цей 
вид посуду, потрапила в говіркове 
мовлення з літературної мови.  

Для семи ‘череп’яна посудина, у якій 
варили страву в печі для однієї сім’ї’ 
семантично близькими для 
зіставлюваних говірок є маніфестанти 
гор|шок (н. пп. 2, 4, 17, 27, 29, 36, 43, 
47, 50, 55, 60), |горшик (н. пп. 8, 28, 
39, 56) – пор. зх.-поліс. горшо́к, го́ршик 
‘глиняний посуд, у якому варять їсти’ 
[1: 1: 104], для яких спостерігаємо 
відсутність відмінностей у формальній 
структурі.  

Для репрезентанта аналізованої 
семи ба|н’ак (н. пп. 14, 26, 28, 57, 60) 
у західнополіських говірках 
зафіксовано семантично близьку 
назву, яка не відрізняється 
формальним оформленням: зх.-поліс. 
баня́к ‘чавунний горщик будь-якої 
місткості’ [1: 1: 10]. Проте в реєстрах 
діалектних словників поліських говорів 
наявні й лексеми з розбіжною 
семантикою, пор.: поліс. баня́к ‘велика 
фарфорова або скляна посудина для 
води або молока’ [9: 17], баня ́к 
‘чавунний горщик з ручкою, в якому 
варять картоплю тощо’ [10: 29].  

Східнослобожанській назві 
ма|к·ітра (н. пп. 3, 21–24, 29, 35, 37, 
49) відповідає поліська макатьо ́р 
‘велика макітра’ [9: 41] з указівкою 
на розмір реалії й відмінністю в 
граматичній категорії роду.  

Для ЛСГ "Назви посуду для смаження 
й тушіння" виявлено низку семантично 
спільних репрезентантів, пор.: сх.-слоб. 
па|тел’н’а (н. пп. 14, 38, 43, 48, 60) – 
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зх.-поліс. пате ́льня ‘сковорода’ [1: 2: 
32]; сковоро|да (н. пп. 1, 2, 5–8, 10, 13, 
14, 16–19, 21, 25–28, 32, 33, 36, 37, 39–
42, 45, 47, 49, 51–53, 55, 56, 58, 59, 
61), с|коворода (н. п. 23) – зх.-поліс. 
сковорода́  ‘неглибока посудина для 
пряження сала’, де в репертуарі 
представлено й фонетичний варіант 
шко́ворода ‘сковорода’ [1: 2: 151, 268].  

Для назви жаро ́вня фіксуємо 
варіативність семантики, пор.: сх.-
слоб. жа|роўн’а (н. пп. 1–3, 5, 7–12, 14, 
15, 18–22, 26–28, 30, 33, 34, 37–42, 47– 
61) ‘посудина, у якій готують 
тушковане м’ясо’ – зх.-поліс. жаро ́вня 
‘сковорода’ [1: 1: 153]. 

ЛСГ "Назви посуду для приймання 
їжі". Для семи ‘неглибока 
череп’яна/металева миска’ фіксуємо 
паралельні назви з тотожним 
значенням: по|лумиесок (н. пп. 3, 5–13, 
16, 17, 20, 21, 23–34, 37–42, 44, 46, 49, 
51–53, 56, 57) – зх.-поліс. полу́мисок 
‘неглибока миска’ [1: 2: 68]. До 
словника західнополіських говірок 
уміщено й акцентуаційний варіант 
полуми́ска ‘неглибока миска’ [1: 2: 68], 
що має відмінності в граматичній 
категорії роду. 

Для семи ‘череп’яна посудина, схожа 
на широку чашку, у якій звичайно 
подають страву до столу’ виявлено 
загальновживаний номен |миска 
(н. пп. 1–5, 8–12, 14, 16, 17, 20–26, 28–
30, 33, 35–40, 42, 44, 46–54, 56, 57, 59, 
61), якому відповідають 
західнополіські словотвірні варіанти 
ми ́са ‘велика миска’ [1: 1: 312] і 
ми ́счина ‘невелика миска’ [1: 1: 313], 
значення котрих фіксують указівки на 
розміри реалій. У східнослобожанських 
говірках зменшений розмір реалії 
реалізовано демінутивними 
утвореннями із суфіксом -очк-: 
|мисоч’ка (н. пп. 4, 46, 50), миесоч’|ки 
(н. п. 47). 

ЛСГ "Назви посуду для пиття". Сему 
‘металева або череп’яна посудина 
з вушком, із якої п’ють чай, каву’, крім 
інших, наповнюють репрезентанти 
к|рушка (н. пп. 1–5, 7–14, 16, 20–26, 
29–35, 37–45, 47, 49, 52–54, 56, 58, 59, 

61), к|варта (н. п. 56), які при спільній 
семантиці не мають відмінностей і у 
формальній структурі, пор. зх-поліс. 
кру́шка ‘кухоль’ [1: 1: 260], зх.-поліс. 
ква́рта ‘кухоль’ [1: 1: 216]. 

Семантично тотожними для 
зіставлюваних діалектних континуумів  
є й лексеми |ч’арка (н. пп. 4, 5, 14, 17, 
18, 25, 30, 33, 37–39, 41, 47, 50, 52) 
с|топка (н. пп. 1, 8, 11, 12, 16, 21, 23, 
24, 28, 34, 37–39, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 
56, 61), сто|пар’ік (н. п. 3) – 
репрезентанти семи ‘невеличка скляна 
посудина, з якої п’ють горілку та інші 
спиртні напої’. Пор. зх.-поліс. ча́рка 

‘невеличка посудина для пиття вина’ 
[1: 2: 246], сто ́пка, стопа ́рик ‘склянка 
місткістю 100 грам’ [1: 2: 175, 176]. 

ЛСГ "Назви посуду для зберігання 
рідини". Сему ‘металева посудина 
циліндричної форми з герметичною 
кришкою для зберігання молока, води, 
меду’ в східнослобожанських говірках 
репрезентовано фонетичними 
варіантами: б·і|дон (н. пп. 1 – 3, 5, 6, 8, 
14, 18, 21, 30, 35–41, 43, 46, 49, 50, 52, 
53, 56, 57, 59), бие|тон (н. пп. 4, 5, 7, 
8, 13, 16, 18, 20–23, 27, 42), б·і|тон 
(н. пп. 1, 12, 15, 16, 33, 47, 54, 55, 58), 
бие|дон (н. пп. 9, 19, 23, 26) – пор. зх.-
поліс. бито ́н2 ‘бідон’ [1: 1: 19]. Водночас 
у поліському континуумі виявлено 
назву, яка при спільному формальному 
оформленні має відмінне семантичне 
наповнення щодо східнослобожанських 
говірок, наприклад: поліс. бито ́н 
‘цементне кільце, що використовується 
у зрубі колодязя’ [10: 32]. 

Семантично спільну пару становлять 
такі лексеми цієї семи:  
сх.-слоб. ба|лон (н. п. 51) – зх.-поліс 
бало́н ‘скляна або металева посудина 
для зберігання рідини чи газу’ [1: 1: 9].  

У мікропарадигмі ‘металева 
посудина з дужкою для носіння 
та зберігання води’ паралельні назви 
при повній відповідності формальної 
структури мають розбіжності в 
значенні: пор. сх.-слоб. |цебеир (н. п. 2) 
– зх.-поліс. це́бер ‘невисока посудина з 
клепок, у якій для домашніх тварин 
готують їжу’ [1: 2: 238]. Інша пара 
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лексем має і граматичні, і семантичні 
невідповідності: цеи|берка (н. пп. 1, 2, 
5, 6, 11, 14, 20–25, 28, 29, 32–34, 38, 
42, 47, 50, 56 – зх.-поліс. цебе́рко 
‘невелике дерев’яне відро з клепок біля 
колодязя’ [1: 2: 264].  

У процесі зіставлення маніфестантів 
семи ‘невелике відро з дужкою, у яке 
доять молоко’ спостерігаємо 
семантично тотожні відповідники, що 
не мають відмінностей у формальному 
оформленні: наприклад: сх.-слоб. 
до|йонка (н. пп. 3, 20, 28, 33, 35, 43, 
46, 51–53) – поліс. дойо́нка ‘дійниця’ 
[10: 68], сх.-слоб. доĭ|ниц’а (н. п. 8) – 
зх.-поліс. дойни́ця ‘посудина для доїння 
корів’ [1: 1: 137]. Водночас виявлено 
й семантичні відповідники, які мають 
відмінності у формальній структурі: 
сх.-слоб. до|йінка (н. п. 35) – поліс. 
дайо ́нка [10: 64]. 

Для семи ‘скляна трилітрова банка’ 
фіксуємо паралелі, які при повному 
фонетичному збігові мать різне 
значення, пор.: сх.-слоб. |бутиел’ 
(н. пп. 5, 6, 11, 15, 16, 19, 22, 24–29, 
39, 41, 43, 46, 47, 56), с|лойік (н. п. 21) 
–  
зх.-поліс. бу ́тель ‘скляна посудина з 
високою шийкою, місткістю 2–5 л’ [1: 
1: 40], поліс. бу́тиль ‘череп’яна 
посудина з вузькою шийкою, 
призначена для доставки питної води 
на поле’ [10: 38], зх.-поліс. сло́їк ‘скляна 
банка місткістю 0,5–3 літра’ [1: 2: 156]. 
Як свідчить діалектний матеріал, 
паралельні назви на Поліссі вживають 
на позначення ємності більшої 
місткості або череп’яної посудини.  

Для номена банка не виявлено 
семантичних розбіжностей: сх-слоб. 
|банка (н. пп. 1, 8, 10–13, 17, 18, 21, 
23, 29, 35, 42, 47, 56–61) –  
зх.-поліс. ба́нка ‘скляний слоїк’ [1: 1: 
10]. 

Серед реалізаторів семи виявлено й 
паралельні назви, для яких характерні 
відмінності у вираженні граматичної 
категорії роду, фонетичні 
невідповідності, при цьому вони мають 
спільну семантику: сх.-слоб. 
тр’охл’іт|роўка (н. пп. 30, 37, 39) – зх.-

поліс. трохлітро ́вец ‘скляна банка 
місткістю 3 літра’ [1: 2: 210]. Творення 
цих лексем мотивовано об’ємом реалії. 

Для семи ‘пляшка’ в зіставлюваних 
діалектних системах фіксуємо 
наявність семантичних відповідників: 
сх.-слоб. бу|тилка (н. пп. 1, 8–11, 15, 
21, 26, 29, 33, 35, 37, 42, 45, 47 – 49, 
52, 56) – поліс. бути ́лка ‘пляшка’ [10: 
38], у межах західнополіських говірок 
із фонетичним варіантом буте ́лька 
‘пляшка’ [1: 1: 40].  

Відомо, що диференційною ознакою 
в найменуваннях посуду може 
слугувати його розмір. На позначення 
малої пляшки фіксуємо семантично 
тотожні фонетичні варіанти: сх.-слоб. 
ч’і|кушка (н. пп. 1, 2, 5, 6, 9–12, 14–17, 
21–23, 25, 26, 28, 32, 33, 36–38, 45, 47, 
50, 56) – зх.-поліс. чику́шка ‘пляшка, 
місткістю 0,25 л’ [1: 2: 252].  

Сему ‘велика дерев’яна циліндричної 
форми посудина, часто випукла 
посередині, з двома пласкими 
днищами’ представлено 
відповідниками, для яких при спільній 
семантиці не фіксуємо відмінностей у 
формальній структурі, пор.: сх.-слоб. 
|боч’ка (н. пп. 1–4, 7, 8, 11, 12, 14–16, 
18, 20–22, 26, 28–30, 32, 33, 37, 38, 41, 
42, 44–47, 49, 56, 58, 60, 61), бо|ч’онок 
(н. пп. 11, 18, 32, 46), ка|душка 
(н. пп. 1, 2, 6, 7, 13, 25, 29, 32, 33, 37, 
38, 46, 47, 51) – зх.-поліс. бо́чка, 
бочо́нок ‘дерев’яна посудина з клепок 
для зберігання зерна чи муки’ [1: 1: 29], 
каду́шка ‘бочка для соління городини’ 
[1: 1: 204]. Інша пара лексем 
демонструє розбіжність значення: сх.-
слоб. |д’ішка (н. пп. 1, 4–11, 13, 14, 16–
24, 26–29, 31, 33–37, 39–43, 46–57, 59, 
61) – зх.-поліс. ді́жка ‘дерев’яна 
посудина з клепок, у якій готують тісто 
на хліб’ [1: 1: 135]. 

ТГЛ "Назви кухонного начиння". ЛСГ 
"Назви начиння для приймання їжі". 
Серед інших репрезентантів семи 
‘предмет столового прибору, 
за допомогою якого їдять рідку страву’ 
східнослобожанська назва |ложшка 
(н. пп. 1–21, 23–30, 32–35, 37–56, 58, 
59, 61) виявляє повну семантичну 
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відповідність західнополіській: ло́жка 
‘предмет столового прибору для 
набирання рідкої страви’ [1: 1: 290], 

ЛСГ "Назви начиння для механічної 
обробки харчових продуктів". Денотат 
‘пристрій для роздрібнювання 
переважно овочів, просовуючи їх по 
шорсткій поверхні’ ілюстровано 
номенами |т’орка (н. пп. 1–4, 7, 8, 10–
23, 25, 26, 28–33, 35, 37–53, 56–59, 61), 
|терка (н. пп. 6, 8, 18, 34, 47, 56), 
словотвірним варіантом теир|тушка 
(н. пп. 1, 2, 5, 9, 11, 18, 21, 24, 27, 46, 
49, 52, 54, 55). Семантичними 
відповідниками, для яких не виявлено 
відмінностей у формальному 
оформленні, є західнополіські лексеми 
те ́рка, теирту ́шка ‘тертка для овочів’ 
[1: 2: 196]. Лексема те ́рка, характерна 
для зіставлюваних діалектних систем, 
на думку дослідниці Е. Ґоци, 
утворилася від літературної те ́ртка 
шляхом спрощення приголосних [6: 
119]. 

ЛСГ "Назви начиння, що 
використовують під час приготування 
їжі". Для семи ‘пристрій для 
розкочування тіста’ на території 
Східної Слобожанщини зафіксовано 
найменування ка|ч’алка (н. пп. 1–5, 7, 
8, 10, 11, 13–23, 25, 27–40, 42–55, 57, 
59, 61). Записані в західнополіських 
говірках репрезентант кача́лка та його 
варіант кача́лко, демонструють 
семантичну тотожність: ‘кругла палиця 
для розкачування білизни або тіста’ [1: 
1: 214]. Подібна полісемантичність 
назв, яка, до речі, притаманна й 
східнослобожанським говіркам, 
зумовлена подібністю функційного 
призначення предметів. В основі 
номінації цих лексем – дія, за 
допомогою якої готують тісто або 
вироби з нього до випікання, пор.: 
розка́чувати, розкача́ти 
‘розпліскуючи, розплющуючи, робити 
що-небудь плоским, тонким’ [12: 8: 
691]. 

Аналізовану сему наповнює й номен 
с|калка (н. пп. 2, 3, 8, 9, 12, 14, 21, 24, 
26, 39, 41, 47, 58–60). Поліські 
діалектні словники фіксують лексему 

ска́лка із семантикою, яка не 
збігається зі значенням, притаманним 
східнослобожанським говіркам: поліс. 
‘камінець для кресала’, ‘кремінь для 
кресала’ [9: 60; 10: 195]. 

Сему ‘знаряддя у вигляді 
насадженого на держак залізного 
прута з розплесканим загнутим кінцем 
для перемішування палива в печі 
й вигрібання з неї жару, попелу’ на 
Слобожанщині репрезентовано 
фонетичними варіантами коч’і|р’ошка 
(н. пп. 3, 11, 21, 23, 32, 38, 51, 55, 56), 
коч’еі|р’ошка (н. пп. 7–9, 19, 43, 47), 
коч’еі|решка (н. п. 35), 
акцентуаційними варіантами ко|ц’уба 
(н. пп. 8, 14, 46), коц’у|ба (6, 60) 
та назвою ко|в·ін’ка (н. п. 26). При 
спільній семантиці назви, записані 
на Поліссі, можуть не відрізнятися 
формальним оформленням: зх.-поліс. 
коцюба́ [1: 1: 248], мати фонетичні 
особливості – зх.-поліс. кочеро́шка [1: 1: 
248] або словотвірні – поліс. кавеня́, 
ковеня́ [9: 33]. 

Сему ‘довгий дерев’яний держак із 
двома металевими заокругленими 
ріжками на кінці, якими беруть і 
ставлять у піч або виймають з неї 
горщики, чавуни’ представлено 
номенами ро|гач’ (н. пп. 1, 2, 4–6, 8–11, 
13, 16, 17, 19–27, 29–44, 46, 47, 49–61), 
рога|ч’і (н. пп. 3, 7, 10–12, 14, 26, 42, 
47, 48, 56, 59), ух|ват (н. пп. 17, 19, 
32, 44), які мають семантичні 
відповідники в поліському ареалі: 
рогачі́ ‘рогач’ [10: 186], ухва́т ‘рогач’ 
[10: 221]. Іноді лексеми відрізняються 
фонетичним оформленням, пор.: зх.-
поліс. рогалі́ ‘рогачі для виймання 
з печі горщиків’ [1: 2: 122].  

Імовірно, унаслідок перенесення 
найменування із загальнонародного 
ви́ла (зменш. ви ́лка́) – 
‘сільськогосподарське знаряддя з 
кількома довгими зубцями на держаку, 
що використовується для піднімання, 
розтрушування сіна, соломи й т. ін.’ 
[12:  1: 419, 424] у діалектному 
мовленні як реалізатори семи з’явилися 
номени |вила (н. п. 1) і |вилошниек 
(н. п. 14), які зі спільною семантикою 
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відомі й у поліських говірках (разом 
з акцентуаційними варіантами): поліс. 
вило́шник, вило́чник, вили́шник ‘рогач’ 
[9: 21], ви́ла ‘рогач’ [10: 44]. 

Маніфестанти семи ‘хлібна лопата’, 
характерні для обох зіставлюваних 
говіркових масивів, зараховуємо до 
групи репрезентантів, які при спільній 
семантиці не мають відмінностей і у 
формальному оформленні: сх.-слоб. 
ло|пата (30 говірок – н. пп. 2, 4, 5, 7, 
15–19, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 
39–46, 50, 53, 55, 56, 61) – зх.-поліс. 
лопа́та ‘знаряддя з довгим держаком і 
широким плоским кінцем для 
саджання хліба у піч’ [1: 1: 291]. 

ЛСГ "Назви допоміжного кухонного 
начиння". Семантично близькими для 
східнослобожанських і західнополіських 
говірок вважаємо лексеми ко|пистка 
(н. пп. 3, 23, 29, 31, 35, 38–40, 47, 54) 
‘паличка, якою збивають масло’ та 
копи́стка ‘лопатка для розмішування 
рідкої страви’ [1: 1: 242]. Обидва 
значення суголосні 
загальновживаному: копи́стка 
‘дерев’яна лопатка для розмішування 
чого-небудь’ [12: 4: 281].  

Сему ‘велика розливна ложка’ в 
східнослобожанських говірках 
репрезентовано назвою опо|лониек 
(н. пп. 1 – 12, 14 – 24, 26 – 54, 57, 58, 
60), безпрефіксним утворенням 
по|лониек (н. пп. 3, 25) і лексемою 
по|лоўниек (н. пп. 14, 46, 61). У 
зіставлюваному діалектному 
континуумі зі спільною семантикою 
зафіксовано паралелі, які не 
відрізняються формальними ознаками, 
пор.: зх.-поліс. поло́вник, поло́ник 
‘велика ложка для розливання рідких 
страв’ [1: 2: 67], ополо ́ник ‘черпак’ [1: 2: 
15].  

Повну невідповідність формальної 
структури при спільній семантиці 
демонструють назви, що, крім інших, 
наповнюють мікропарадигму ‘щіточка 
для змащування сковороди’, пор.: сх.-
слоб. пома|зок (н. пп. 1, 5, 6, 8, 19, 21, 
37), ма|зок (н. пп. 14, 26, 28) – поліс. 
мази ́ло ‘мастило, яким змащують посуд 
для випічки’, ма́зка ‘квач для 

змащування сковороди жиром’, 
пу́дмазка, пу́дмазок ‘квачик або 
шматок сала для змащування 
сковороди’ [10: 120, 178]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, у зіставлюваних 
діалектних континуумах у межах ТГЛ 
"Назви посуду" та "Назви кухонного 
начиння" виявлено чимало спільних рис.  

Серед найменувань, які мають 
відповідники в поліському континуумі, 
виокремлюємо кілька груп. До першої 
відносимо назви, значення яких 
повністю збігаються з наявними в 
східнослобожанському говірковому 
масиві, другу становлять семантично 
близькі номени, третю – лексичні 
одиниці з відмінним значенням.  

Зафіксовані в східнослобожанських 
говірках найменування нерідко 
пов’язані з назвами, що побутують у 
поліському діалектному ареалі, 
відношеннями варіантності. Зокрема, 
численні паралельні назви, виявлені 
в говірках Східної Слобожанщини й на 
Поліссі, функціюють із тотожною 
семантикою, не маючи при цьому 
відмінностей у формальній структурі 
лексем. Трапляються випадки, коли 
при спільній семантиці лексичні 
одиниці можуть відрізнятися 
фонетичним оформленням, мати 
граматичні відмінності, різну 
словотвірну структуру. Зрідка 
аналізовані репрезентанти 
демонструють і відмінності в 
семантиці, і відмінності формальної 
структури.  

Усе викладене вище свідчить про 
тісний зв’язок зіставлених діалектних 
систем. Перспективи досліджень 
убачаємо у вивченні полісько-
слобожанських лексичних паралелей на 
прикладі інших тематичних груп 
лексики. 
СПИСОК ОБСТЕЖЕНИХ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ  
(згідно з районуванням до реформи 

2020 р.) 
1. смт Троїцьке; 2. с. Привілля, 

Троїцький р-н; 3. с. Червоноармійське, 
Білокуракинський р-н; 4. с. Солідарне, 
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Білокуракинський р-н; 5. с. Новобіла, 
Новопсковський р-н; 6. с. Березівка, 
Новопсковський р-н; 7. с. Павленкове, 
Новопсковський р-н; 8. смт Білолуцьк, 
Новопсковський р-н; 9. с. Височинівка, 
Марківський р-н; 10. с. Тарасівка, 
Троїцький р-н; 11. с. Новочервоне, 
Троїцький р-н; 12. с. Попівка, 
Білокуракинський р-н; 13. с. Павлівка, 
Білокуракинський р-н; 14. смт 
Білокуракине; 15. с. Осинове-1, 
Новопсковський р-н; 16. с. Донцівка, 
Новопсковський р-н; 17. с. Просяне, 
Марківський р-н; 18. смт Марківка; 19. 
с. Веселе, Марківський р-н; 
20. с. Оборотнівка, Сватівський р-н; 
21. с. Куземівка, Сватівський р-н; 
22. с. Нижня Дуванка, Сватівський р-
н; 23. с. Закотне, Новопсковський р-н; 
24. с. Коломийчиха, Сватівський р-н; 
25. с. Мілуватка, Сватівський р-н; 26. 
м. Сватове; 27. с. Петрівка, 
Сватівський р-н; 28. с. Караван-
Солодкий, Марківський р-н; 
29. с. Бондарівка, Марківський р-н; 
30. с. Морозівка, Міловський р-н; 
31. с. Півнівка, Міловський р-н; 32. 
с. Зориківка, Міловський р-н; 
33. с. Великоцьк, Міловський р-н; 
34. с. Стрільцівка, Міловський р-н; 
35. с. Калмиківка, Міловський р-н; 36. 
с. Лиман, Старобільський р-н; 
37. с. Підгорівка, Старобільський р-н; 
38. с. Піщане, Старобільський р-н; 
39. м. Старобільськ; 40. с. Чмирівка, 
Старобільський р-н; 41. с. Бутове, 
Старобільський р-н; 42. с. Литвинівка, 
Біловодський р-н; 43. с. Кононівка, 
Біловодський р-н; 
44. с. Новолимарівка, Біловодський р-
н; 45. с. Семикозівка, Біловодський р-
н; 46. с. Плугатар, Біловодський р-н; 
47. смт Біловодськ; 48. с. Макіївка, 
Кремінський р-н; 
49. с. Червонопопівка, Кремінський р-
н; 50. м. Кремінна; 51. с. Варварівка, 
Кремінський р-н; 52. с. Шпотине, 
Старобільський р-н; 53. с. Малохатка, 
Старобільський р-н; 54. с. Колядівка, 
Новоайдарський  
р-н; 55. с. Побєда, Новоайдарський р-
н; 56. смт Новоайдар; 

57. с. Смолянинове, Новоайдарський 
р-н; 58. с. Новоохтирка, 
Новоайдарський р-н; 59. с. Дмитрівка, 
Новоайдарський р-н; 
60. смт Станично-Луганське; 
61. с. Миколаївка, Станично-
Луганський р-н. 
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ФЕНОМЕН ПИСЕМНИХ ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ (НАЇВНА ПОЕЗІЯ 
ПІВНІЧНОГО ПІДЛЯШШЯ) 

Ю. І. Бідношия* 

У статті розглянуто питання творів наївної літератури як писемних пам’яток 
діалектної мови. За матеріалами етнолінгвістично-діалектологічної експедиції 2005 року 
введено в науковий обіг та проаналізовано в мовно-тематичному плані 9 віршів двох авторів 
з околиць Більська-Підляського – Ольги Онацик (1921 р.н., с. Яґуштово) та Володимира Сосни 
(1937 р.н., с. Пашківщина). З психологічного погляду бажання віршувати виникало у 
численних наївних поетів Північного Підляшшя не в останню чергу через прагнення 
заповнити своєрідну лакуну, пов’язану з функціональним обмеженням рідної мови. У випадку 
таких поетів, зазвичай селян-пенсіонерів, цінність їхніх творів для гуманітаристики 
визначається не тільки представленням селянської картини світу, але й (чи насамперед) 
мовою. Використовувані ними архаїчні говірки як одна з найважливіших частин 
етнокультури заслуговують на особливу увагу. Тематика та стилістичні засоби поданих 
творів підтверджують висновок дослідників про те, що така поезія «стоїть між 
літературою й фольклором». Твори обох поетів-аматорів представлено за рукописами та 
паралельною аудіофіксацією (авторським читанням) – такий підхід дозволяє уникнути 
суб’єктивізму при оцінці діалектних явищ, насамперед фонетичних. Описано деякі унікальні 
діалектні риси в рукописах. Запропоновано засади публікації творів підляської наївної 
літератури, записаних латиницею: точну передачу рукописів, паралельну транслітерацію 
кирилицею, коментування малозрозумілих лексем (вузьколокальних діалектизмів, 
запозичень). Підкреслено важливість збереження етнокультурних надбань українців 
Північного Підляшшя. Системні дослідження, публікація етнолінгвістичних описів, 
діалектних текстів та словників дадуть  змогу створити достовірну картину 
теперішнього стану говірок межиріччя Бугу та Нарви, останнього на території Польщі 
ареалу компактного проживання українців.  
 

Ключові слова: Північне Підляшшя, етнолінгвістика, писемні діалектні тексти, наївна 
література, текстологія 
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THE PHENOMENON OF WRITTEN DIALECT TEXTS (NAIVE POETRY OF 
NORTHERN PODLACHIA) 

Bidnoshyia Yu. I. 

The article examines the issue of works of naive literature as written monuments of the dialect 
language. Based on the materials of the ethnolinguistic-dialectological expedition of 2005, nine 
poems of two authors from the vicinity of Bielsk Podlaski – Olha Onatsyk (born in 1921, Yagushtovo 
village) and Volodymyr Sosna (born in 1937, Pashkivshchyna village) – were introduced into 
scientific circulation and analyzed in linguistic and thematic terms. From a psychological point of 
view, the desire to write poetry arose among numerous naive poets of Northern Podlachia mainly 
because of the desire to fill a kind of lacuna associated with the functional limitation of the native 
language. In the case of such poets, usually retired peasants, the value of their works for 
humanitarian studies is determined not only by the representation of the peasant picture of the 
world, but also (or primarily) by the language itself. The archaic dialects used by them deserve the 
special attention as one of the most important parts of ethnoculture. The themes and stylistic means 
of the presented works confirm the researchers' conclusion that such poetry "stands between 
literature and folklore". The works of both amateur poets are presented according to manuscripts 
and parallel audio recording (author's reading) – this approach allows to avoid subjectivism when 
evaluating dialectal phenomena, primarily phonetic ones. Particular attention is paid to the unique 
dialect features in the manuscripts. The principles of publishing works of Podlachian naive literature 
written in Latin graphics are proposed: accurate transmission of manuscripts, parallel transliteration 
in Cyrillic, commenting on unclear lexemes (narrow-local dialectisms, borrowings). The importance of 
preserving the ethno-cultural heritage of the Ukrainians of Northern Podlachia is emphasized. 
Systematic research, the publication of ethnolinguistic descriptions, dialect texts and dictionaries 
will allow us to create a reliable picture of the current state of the dialects of the Buh and Narva 
interfluve, the last area where Ukrainians live compactly on the territory of Poland. 
 
Keywords: Northern Podlachia, ethnolinguistics, written dialect texts, naive literature, textology 
 

Постановка проблеми. Північне 
Підляшшя, цю крайню північно-
західну частину української мовно-
етнічної території, через певні 
геополітичні чинники протягом 
десятиліть було відірвано від 
"материкової" України, тому нині цей 
регіон потребує посиленої уваги з боку 
української гуманітарної науки. 
Складним проблемам національно-
мовної самоідентифікації 
православного східнослов’янського 
населення Підляшшя присвячено 
дослідження лінгвістів Григорія 
Аркушина [2], Михайла Лесіва [9], 
історика та публіциста Юрія 
Гаврилюка [18; 19; 20], соціолога 
Анджея Нікіторовича [22] та ін. Межу 
між українськими та білоруськими 
говірками в цьому регіоні окреслено в 
резонансній статті Міхала Саєвича [23] 
(на основі даних "Атлacу 
східнослов’янських говірок 
Білосточчини" [17]). 

У 1980-х роках в умовах 
демократизації Польщі на Північному 
Підляшші почалося українське 
відродження. Важливою частиною 
його стала поява групи українських 
поетів, котрі писали як літературною 
мовою, так і місцевими говірками: 
Ірина Боровик, Софія Сачко, Іван 
Киризюк, Ольга Підляшанка, Євгенія 
Овсянюк-Мартинюк, Юрій Баєна, 
Павло Киризюк, Юрій Гаврилюк, 
Євгенія Жабінська, Іван Хващевський, 
Степан Троц та інші [16]. Деякі з них 
стали членами Спілки письменників 
України. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Крім "професійних" 
поетів, на Підляшші широко 
представлена творчість т. зв. народних 
поетів. Українська гуманітаристика 
віддавна звертала увагу на цей 
різновид мовотворчості. Ще 1971 року 
Орест Зілинський, публікуючи 35 
віршів "талановитого селянина-
емігранта" Григорія Олійника, 
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написані у 1908–1910 роках у США й 
Канаді, зазначав: "За своїм стильовим 
характером вірші Олійника стоять між 
літературою й фольклором. Автор 
щедро черпає з традиції народної 
пісні, використовує ряд народних 
мотивів і символів, керується нормами 
народної стилістики й версифікації" [8: 
467]. О. Зілинський закликав 
продовжувати публікацію таких 
матеріалів: "Було б добре, якби дальші 
розшуки допомогли знайти більше 
таких невиявлених, скромних героїв 
рідного слова" [8: 467]. 

Оскільки поняття "народний поет" є 
дещо двозначним, упродовж останніх 
десятиріч дослідники частіше пишуть 
про наївних поетів / наївну літературу. 
Термін "наївна література", теж не в 
усьому прийнятний, виник за аналогією 
до наївного малярства, яке вже давно 
стало об’єктом вивчення та важливим 
сегментом мистецького життя. 

Публікуються як наукові дослідження, 
так і тексти наївної літератури. 
Наприклад, у 2011 році помітним 
явищем у культурному житті України 
стало видання книжки за рукописом 
Ганни Демірської, малописьменної 
землячки Максима Рильського, яка 
місцевою говіркою описала Великдень 
1889 року в селі Романівці. "– Ох, як я 
сігодні утомилас, – сказала мати, – білш 
як до півдня простояла нагнута, 
помогала баткові порат кабана, а це 
закіл помила кишки, то наче кілок у 
спині став. Сядмо трохи, та оддишим, 
та подивимся на світ Божий, який він 
прекрасний!" У книзі разом із титульним 
твором-меморатом "Великдень у 
Романівці" подано хронологічно і 
тематично споріднене з ним 
"Оповідання" [7]. 

У збірнику «Наївна література: 
дослідження та тексти» (укладач Сергій 
Неклюдов) розглянуто феномен наївної 
літературної творчості, окремі її жанри 
(мемуари, пригодницька проза дітей, 
дівочі оповідання, поезія ченців тощо), а 
також проаналізовано кілька творів [11]. 

У тритомнику Кафедри 
білорутеністики Варшавського 

університету "Kulturowo-językowe 
dziedzictwo Podlasia" ("Культурно-мовна 
спадщина Підляшшя", 2016) [21] після 
звичайних для такого типу видань 
фольклорних записів вміщено зразки 
наївної літератури. Співупорядник ІІІ 
тому "Народна творчість" Міхал 
Хаустович пише в передмові: "До 
пропонованого тому включено також 
творчість т. зв. народних поетів. Їхні 
вірші та роздуми значно збагачують 
уявлення про життя на східній 
Білосточчині в другій половині ХХ 
століття й на початку ХХІ" [21: 3: 9]. 
Усього на 54 сторінках розділу "Poeci 
ludowi" ("Народні поети") представлено 
67 віршів п’яти авторів у записах 2013 
року та один вірш у записі 1976 року 
від анонімного автора; усі – з гміни 
Наревка Гайнівського повіту, де 
поширені білоруські говірки). Вірші та 
авторські коментарі до них подано 
білоруською латиницею, що свідчить 
про мовне редагування текстів 
упорядниками; автори віршів, поза 
всяким сумнівом, не могли знати 
графем білоруської латиниці, відсутніх 
у знайомій їм зі школи польській 
латиниці: ŭ, č, š, ž, v та ін.  

Kropli mocnyja byli, 
Za zdaroŭje my pili. 
Nic jon nam ni škadavaŭ, 
Ǔsiu darohu ja śpivaŭ.  
(З вірша К. Цєлушецького, 1945 р.н., 

с. Левково Нове [21: 3: 373]). 
У випадку народних (або ж наївних) 
поетів Північного Підляшшя, зазвичай 
селян-пенсіонерів, цінність їхніх творів 
для науки визначається не тільки 
представленням селянської картини 
світу, але й (чи насамперед) мовою. 
Вони пишуть архаїчними 
українськими або білоруськими 
говірками, кількість носіїв яких різко 
зменшується через демографічну 
ситуацію, міграційні процеси, 
полонізацію та інші чинники. Отже, 
такі твори доцільно розглядати як 
пам’ятки діалектної мови (об’єкти 
культурної спадщини), а мовне 
редагування їх – у наукових виданнях 
– небажане. 
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З психологічного погляду бажання 
віршувати виникало в численних 
наївних поетів Північного Підляшшя, 
певно, не в останню чергу через 
підсвідоме прагнення заповнити 
своєрідну лакуну, пов’язану з 
функціональним обмеженням рідних 
мов (українських та білоруських 
говірок). 

Публікація віршів "народних поетів" 
польськими дослідниками послужила 
додатковим стимулом опрацювати 
подібний матеріал, що зберігається в 
моєму архіві. У листопаді-грудні 2005 
року я здійснив експедицію до 
Північного Підляшшя. В одинадцяти 
селах Більського та Гайнівського 
повітів записав близько 50 годин 
українського діалектного мовлення: 
розповіді та роздуми про життя, 
відповіді на питання "Поліського 
етнолінгвістичного атласу" [13], анкети 
"Народна культура Полісся" [12], а 
також близько 30 пісень. Частину 
зібраного матеріалу представлено в 
кількох етнолінгвістичних та 
мовознавчих публікаціях [3; 4; 5; 6]. 
Серед 20 інформантів пощастило мати 
двох поетів-аматорів: Ольгу Онацик та 
Володимира Сосну. Настав час 
оприлюднити твори цих "скромних 
героїв рідного слова" (як влучно 
називав поетів-аматорів Орест 
Зілинський). 

Матеріали моєї експедиції 2005 року 
хронологічно й територіально 
співвідносяться з кількома виданнями, 
опублікованими українськими вченими 
Григорієм Аркушиним, Ларисою 
Лукашенко, Галиною Похилевич та 
Оксаною Савчук у 2006–2007 роках [1; 
14; 15]. Українським дослідникам 
говірок та пісенної творчості 
Північного Підляшшя у згаданих вище  
проєктах активно сприяли місцеві 
українці – як у побутовому, 
логістичному сенсі, так і в пошуку 
інформантів. Принагідно висловлюю 
щиру вдячність історикові, 
письменникові та публіцисту з 
Більська-Підляського Юрієві 
Гаврилюку. 

Мета статті – ввести до наукового 
обігу та проаналізувати твори поетів-
аматорів з околиць Більська-
Підляського (межиріччя Бугу та Нарви, 
Північне Підляшшя), а також 
запропонувати текстологічні принципи 
їх видання як пам’яток діалектної 
мови. 

Об’єкт дослідження – вибрані 
вірші Ольги Онацик та Володимира 
Сосни, представлені на основі їхніх 
рукописів та авторського читання. 

Виклад основного матеріалу. 
Абсолютна більшість мешканців 
Підляшшя східнослов’янського 
походження (носії українських та 
білоруських говірок), навіть пишучи 
рідною мовою, послуговуються 
засвоєною в школі польською 
латиницею. Так записували свої вірші 
й Ольга Онацик та Володимир Сосна. 
Для українського читача сприйняття 
цих текстів потребує певної 
підготовки. 
Польську латиницю здавна 
використовують для передачі 
української мови, зокрема діалектної. 
Як приклад можна навести цінні 
публікації українського фольклору в 
краківському виданні кінця XIX ст. 
"Zbiór Wiadomości do Antropologii 
Krajowej". 

Загалом польська графіка дала змогу 
О. Онацик та В. Сосні застосувати 
практично фонетичний правопис. 
Виняток становлять дифтонги (іе, ие, 
уо), характерні для українських 
підляських говірок – у їхніх рукописах 
вони не відображаються. Носії 
північноукраїнських (поліських) 
говірок часто не сприймають дифтонги 
як складні звуки, що потребують 
спеціальних графічних засобів. 
Дифтонги наявні в усному мовленні О. 
Онацик та В. Сосни, зокрема 
аудіозаписах віршів у авторському 
виконанні. 

Готуючи їхні твори до друку, я 
виходив з того, що найдоцільніше 
передавати тексти без редагування, 
максимально наближено до оригіналу, 
тобто з помилками, непослідовними 
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написаннями тощо. Доцільним також 
вбачаю передавати тексти паралельно 
українською кирилицею – у цих 
варіантах можна виправляти авторські 
неточності в написанні слів, 
пунктуацію тощо, а також 
коментувати певні лексеми 
(вузьколокальні діалектизми, 
полонізми, місцеві реалії тощо). 

Особливістю рукопису О. Онацик є 
непослідовне написання разом чи 
окремо частки ne (ny) та 
прийменників: newernusie, nyprywjuw, 
ne skazała, ny mohu; od ran izkrowioju, 
pływut iz wodoju, wysna na dobre znami, 
razom z jeju, stoboju. 

Пунктуацію О. Онацик можна 
назвати «декоративною»: зазвичай у 
чотиривірші це кома після другого 
(рідше третього) рядка і крапка у кінці 
четвертого; при цьому потрібних ком 
усередині рядків немає:  
De ty jidesz chłopcze 
Stań koło mene, 
De woda czysta 
Iskażu dla tebe. 

У рукописах В. Сосни знаки 
пунктуації відсутні. Фотографії його 
рукописів свідчать про подальшу 
роботу над віршами; зокрема, 
цифрами позначена інша 
послідовність строф. 

***** 
Найважливішою знахідкою моєї 

підляської експедиції 2005 року 
виявилася рукописна пам’ятка 
діалектної мови – зошит віршів Ольги 
Онацик. Оскільки діалекти в наш час 
існують майже винятково в усній 
формі, виявлення писемних діалектних 
пам’яток – рідкісна подія. 

Ольга Онацик народилася 1921 р. і 
все життя мешкала за кілька 
кілометрів на північний захід від 
Більська-Підляського, у православному 
селі Яґуштові (пол. Augustowo), говірку 
якого в розмові зі мною 
охарактеризувала так: "Якаясь мова 
такая, я віедаю? Ну, не то білоруська, 
не то українська. Хучией до 
української походіт вона, сіета мова 
наша… Так, як наши батькі, діди, 

прадіди, усіе тако – і ми так 
говоримо…". Зі шкільних років писала 
вірші місцевою говіркою, інколи 
польською та російською. До 
української літературної мови в 
писемній чи усній формі до середини 
1990-х років доступу не мала.  

Протягом кількох інтерв’ю О. 
Онацик виявила чудове знання 
традиційної культури Підляшшя, 
зацікавлено відповідала на складні 
питання програми "Поліського 
етнолінгвістичного атласу" [13] та 
анкети "Народна культура Полісся" 
[12]. Часто її відповіді 
супроводжувалися цікавими історіями 
з життя: "То казалі, што боцян 
принесе, от укіне там биз димнік чи де, 
бо вже прилітают, і буде діевчинка чі 
хлопець. Ой, нєкоторі то не хочут, у! Як 
он наш Давід, муой правнучок, як я 
скажу: "Ой, боцяни прілєтіелі, вже 
прінєслі, мусіть, діевчінку чі што", – не 
хоче! "А ти, бабо, мніе не кажи... бо то 
не боцян несе – то видумка, што боцян 
несе! " Отак говорат".  

Розповідала про своє життя, про 
загибель на фронті чоловіка, про 
недавню смерть сина після операції, а 
також про власну поетичну творчість. 
Це незвичне для селянського 
середовища заняття, очевидно, 
завдячує її природній вразливості та 
фантазії. Підтвердження цьому 
знаходимо в її розповіді про 
дитинство: "Так гоже подівітіся било. І 
навєть довговато так. І вже в хаті, все 
до хати йдут і питают: "Чи можна у вас 
“Герода” ставіті чи нє? " Ну, просят, 
кажут: "Можна". Я то паметаю, колісь 
теє Смертіе боялася – пуд луожко 
вліезла. Усіе стоят тутака і 
представ’яют, а я пуд луожком сіджу 
вже, коб мене не бачілі… Може, било 
сіем чи вуосім ліет…". 

Свої вірші О. Онацик записувала 
польською латиницею, адже мала 
тільки початкову освіту в польській 
школі, як більшість односельців її 
покоління. Відірваність від 
східнослов’янських літературних мов і 
очевидна відмінність польської мови 
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сприяли збереженню рідної 
яґуштовської говірки й на письмі. 
Польська графіка дозволила 
застосувати практично фонетичний 
правопис. Виняток становлять 
дифтонги, для передачі яких і в 
сусідніх літературних мовах немає 
загальноприйнятих графем.  

О. Онацик ставилася до своєї 
творчості серйозно, дбайливо зберігала 
рукописи віршів. Під час другого 
інтерв’ю показала майже заповнений 
96-сторінковий зошит формату В4, 
куди вона акуратно записувала свої 
твори. Побачивши щире зацікавлення, 
запропонувала його скопіювати. Ця 
ксерокопія, на моє переконання, є 
пам’яткою – діалектною, 
етнографічною та літературною. Зошит 
містить 39 віршів яґуштовською 
говіркою та один вірш російською 
("Taska i piereżywanije" – вірш 
автобіографічний, про прощання з 
чоловіком, його листи з місця служби 
та загибель під час Другої світової 
війни). Якщо не враховувати 
помилково двічі записаний вірш, 
загальний обсяг записів складає майже 
авторський аркуш (5637 слів або понад 
33 тис. знаків із пробілами - 0,83 а.а.). 

Уміщені в зошиті вірші можна 
розділити на кілька тематичних груп. 
(нумерація віршів моя): 

                                                 
. Порівняйте з назвами віршів Вєри 
Радзівонюк, 1927 р.н., з с. Міхнувка (пол. 
Michnówka), гм. Наревка Гайнівського 
повіту: Bieroski, "F poli, na ŭzhorku…", 
Lipa, Chvoi, Vosień, "Atšumielo leto…", 
Kaniec leta, Vioska pastarela, Viasna, 
Razluka, Babje leto, Leta, Miesiec, Uspaminy, 
Pamiać, Pozniaja osień, Zima, Les zimoj 
sumuje, Viasna zabłudziłaś, Pośpiech, 
"Biehaŭ zajac pa śniahu…", Kazula, "Sonca 
ranieńka ŭstało…", Spatkanie, Čaromucha, 
Rasstannie, Łandyš, Razmova, Daroha, 
"Sidzieli pad bierozaj…", Dubok, Pčołki. [21 : 
3: 379-403]. Схожість мотивів і навіть назв 
віршів про природу та ліричних віршів 
підтверджує висновок О. Зілинського, що 
твори сільських поетів-аматорів "стоять 
між літературою й фольклором" [8: 467]. 

Про природу: (2) Zymla; (4) Smutne 
życie berozy; (9) Wysna; (13) Kruk 
ptaszki haniaje; (14) Kalina doszczu 
prosit; (16) Wyrubka i mowa lisa; (17) 
Żdemo Zazuli; (18) Litit ptaszka protiw 
witru; (20) Oseń; (21) Pryszła Zima; (22) 
Starość duba; (24) Odlitajut husi; (26) 
Hołodny sołowji; (33) Smutne życie 
berozy; (36) Spiwuszczy sołowji; (39) 
Roste rabina w polu. 
Про колишнє життя, «етнографічні»: (7) 
Żniwa; (10) Didy tiszyliś kuńmi i zymloju; 
(11) Nyma laszków nyma piataków; (12) 
Pryhad dawnych lit; (31) Koliś wysiołe 
było życie; (32) Mołodyj w diwosnubach; 
(38) Sioło pustoszyje. 
Ліричні та медитативні: (15) Diwczyna 
swoho chłopcia ożydaje; (19) Nadchodit 
starość; (23) Wstrycza i lubow nad 
rykoju; (25) Rozstanie lubowi; (27) 
Lubow; (28) Pereżycie lubwi.  
Про свою родину та автобіографічні: 
(1, 3) Sałdat na fronti pomiraje; (37) 
Taska i piereżywanije; (40) Kupiła konia. 
Жартівливо-побутові: (5, 8) Did i baba;  
Також є вірш про місцеву історію: [(6) 
Tragedja w Rajsku] та про моряків [(35) 
Moraki na moru]. Інколи під однією 
назвою записано різні вірші [(1, 3) 
Sałdat na fronti pomiraje; (5, 8) Did i 
baba; (9, 34) Wysna; (12, 30) Pryhad 
dawnych lit]; в одному випадку під 
різними назвами записано той самий 
вірш: (26) Hołodny sołowji / (36) 
Spiwuszczy sołowji. О. Онацик 
записувала до зошита чистові варіанти 
віршів, які до того зберігалися на 
окремих аркушах.  
Вірші О. Онацик про колишнє життя, 
"етнографічні", містять описи 
господарювання, свят, звичаїв і багаті 
на специфічну діалектну лексику, 
етнографізми тощо: boroziunku 
zanimaje; na nuczli wodili koni napasati; 
pole było ubrane laszkami piatakami; 
zbóże do kłuni żyliznym wozom wozili; 
proso sijali wstupi towkli myli i 
prosianuju kaszu z mołokom waryli; i 
rucznik do korobki na szyju 
prywiazuwali sznurkami; w żornach 
ziarno mołoli rukami; muchi koni wże 
kusali to płachtami nakrywali; 
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diwczyniata lon i pradiwo prali bo na 
nahawici i soroczki połotno tkali; 
diwczyniata mazurki pykli iz tista 
listoczkami i winoczkami ubirali; w 12 
czasów noczy w diwosnube idut a 
diwczyna i bat’ki prybrawszysie wże żdut; 
jak żenicie chłopeć musit sobi marszałka 
wziati; a diwczyni chustku dubeltówku 
welon platije nabrati.  

У рукописі знаходимо багато 
цікавих, а інколи й унікальних, 
фонетичних, лексичних та 
граматичних явищ. Наприклад, 
"синтаксична візитівка" Підляшшя – 
заміна форм давального відмінка 
конструкціями з прийменником для – 
представлена кількома десятками 
прикладів:  

Ja wydu wono (лоша) napered mene 
wybihaje,  

I na nohi dla mene wse nastupaje;  
*** 
Musit wasza kuszka biła  
Dla mni jajcia wsi pojiła;  
*** 
Wczoraj dowho posidiła i hołowa  
Dla mni boliła; 

*** 
Ty w mene odneńki 
Szczej nyżonaty, 
Nyprywjuw dla mene  
Nywistki do chaty.  
*** 

De woda czysta 
Iskażu dla tebe та ін. 

 
У віршах О. Онацік є також кілька 

рідкісних контамінованих форм 
(злиття синтетичних форм давального 
відмінка з їх аналітичними 
відповідниками):  

Rentu (‘пенсію’) maju ja małuju,  
Bo dla wnukam wsio kupuju. 
*** 

Podiakuj od mene 
Dla biłuj berozi. 
Закономірно, що такі контаміновані 
форми зафіксовано і в усному 
мовленні інформантки: "Ще молодуха 
сорочку для молодого мусіт пошиті, а 
молодий для молодусі туфлі купує…".  

Детальніше про це явище див. у моїй 
статті [3]. 

У лексичному плані, зокрема, 
цікавими є семантичні діалектизми, 
формально тотожні зі словами 
літературної мови, але з іншими 
значеннями:  

без (‘через’): [Diwczyniata pyrybiraliś 
|| Bez sioło idut, || A diti w bihom || 
Za nimi bihut; A susidka szepty czuje || 
Szto u baby did naczuje || I bez dwery 
pudhladaje, || Jak did babu obnimaje; 
Swiaszczonu pisku || Puod Prowody 
trymajut || I tohdy byz swoju chatu || 
Wysoko pyrykidajut];  

вінок, віночок (‘квітка, квіточка’): 
[Zymla wysnoju ukraszaje || Winki 
rosoju pudliwaje; Posadiw winoczok || 
Sałdat wże znaje, || I nychaj roste || 
Jomu rozćwitaje; Diti wysnoju || 
Wesioło majut, || Zacwili winoczki || 
Ruczkami zrywajut]; 
плахта (‘рядно, полотно’): [Koliś lude 
tiaszko robili || I na pleczach z wody || 
Trawu nosili || Płachtoju treba było 
wytiahati, || I na berech trawu 
rozkładati; Do południa wse orali || I na 
słońcie pohladali, || Muchi koni wże 
kusali || To płachtami nakrywali]; 
скука (‘горе, потрясіння’): [Syna zabili, 
|| Chatu, chliwy spalili. || Zo wsioho 
obobrali. || A typer ostatni korowy nam 
ukrali. || … || Chotiew pożyti, || 
Podhodowati wnuki, || Ali ny mohu 
pyrynyści, || Takoi wylikoi skuki]. 

Значну частину своїх віршів 
авторка на моє прохання зачитала під 
аудіозапис, а деякі ще й 
прокоментувала – тож маємо цю 
діалектну пам’ятку не тільки в 
писемному, а й в усному вигляді. Така 
подвійна фіксація діалектних явищ 
убезпечує дослідника від суб’єктивізму, 
пропускання матеріалу через власне 
"фонологічне сито" (термін Антона 
Залеського). Обсяг записаного від О. 
Онацик усного мовлення (розповіді, 
відповіді на питання ПЕЛА, озвучені 
вірші) достатній для опису її ідіолекту, 
що дозволить змоделювати мовну 
особистість цієї непересічної носійки 
української підляської говірки.  
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Дослідник наївної літератури 
Михайло Лур’є зазначав: "Концепт 
пам’яті взагалі посідає провідні позиції 
у творчій свідомості багатьох “наївних” 
авторів. Мотиви неминучого забуття 
людини після смерті, переживання 
минулого через спогади – усі ці та інші 
пов’язані з ідеєю пам’яті мотиви 
буквально пронизують простонародну 
“наївну літературу”" [10: 28]. Ольга 
Онацик формулювала цю думку по-
своєму: "І думаю: напішу такій-о 
віерш, нехай то буде. Воно со 
временєм то всьо загіне, забиваются 

вже. А як напісане, то ще хтось 
прочітає. І так воно є...". 
"Етнографічні» вірші О.Онацик 
представлено в моїй публікації 2006 
року [4]. Тут подаю підбірку її лірики 
на тему «пори року» та два 
медитативні твори – "Nadchodit 
starość" і "Sioło pustoszyje". Тексти 
наведено у паралельних версіях: 
польською латиницею (за авторським 
рукописом) та в моїй транслітерації 
українською кирилицею (зі 
збереженням діалектних особливостей). 

Wysna 
Pryszła wysna nas wysyliti  
My wesioło budem żyti 
Słońcie switit ohrywaje, 
Wsia pryroda ożywaje 
 

Snich w ryki wże izpływaje  
Bulsz wody nam prybywaje 
I trawa wże zylonije, 
Jasne słońcie dobre hryje. 
 

I ćwitoczki rozcwitajut,  
Bociany wże prylitajut  
Zaworonki nam zaśpiwali, 
Bo wysny wże doczykali. 
 

Ptaszki wysoko ulitajut 
Dla nas tonyńko spiwajut 
Witiorok nam powiwaje, 
Jasny miseć oświtlaje. 
 

Iz wysnoju dobre żyti  
Tebe nigdy nezabyti 
Zaćwitut sady ćwitami, 
To wysna na dobre znami. 
 

Tumany biły nad polami 
To wysny my wże dożdali 
Słońce switit doszczyk rosit, 
To zymla tak piti prosit. 
 

Iz nas toże każdy znaje 
Sercie nasze ożywaje 
Bud’to my szcze mołodyje, 
A litami wże staryje. 

Висна 
Пришла висна нас висиліті, 
Ми весьоло будем житі. 
Слоньце світіт, огриває, 
Вся природа оживає. 
 

Сніх в рикі вже ізпливає, 
Бульш води нам прибиває. 
І трава вже зильоніє, 
Ясне слоньце добре гриє. 
 

І цьвіточкі розцвітают, 
Боцяни1 вже прилітают. 
Заворонкі2 нам засьпівалі, 
Бо висни вже дочикалі. 
 

Пташкі високо улітают, 
Для нас тонинько співают. 
Вітьорок нам повіває, 
Ясни місець осьвітляє. 
 

Із висною добре житі, 
Тебе ніґди3 не забиті. 
Зацьвітут сади цьвітамі – 
То висна на добре з намі. 
 

Тумани біли над полямі – 
То висни ми вже дождалі. 
Слоньце світіт, дощик росіт – 
То зимля так піті просіт. 
 

Із нас тоже кажди знає, 
Серцє наше оживає, 
Будьто ми ще молодиє, 
А літамі вже стариє.. 

                                                 
. Примітки: 1 лелеки; 2 жайворонки (з<ж, можливо, внаслідок лексикалізації 
мазуріння, притаманного сусіднім польським говіркам); 3 ніколи (пол.). 
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Żniwa 
 
Pryde lito żniwa 
Wsi syrpami żali, 
I w obid pud laszkom 
Szcze wse oddychali. 
 
Hospodar boroziunku zanimaje 
A pro żynci nic nyspohadaje, 
Bo skazaw szyroko zanimati, 
Żeb do hranici disiaj dożati. 
 
Po zachodi słońcia 
Żati kuńczajem, 
A iduczy do domu 
Na ciłe pole spiwajem. 
 
Mołoko i chlib, 
W pole brali 
I tak ciły deń 
Za tym jidłom żali 
 
Koliś lude tiaszko robili 
I na pleczach z wody  
Trawu nosili 
Płachtoju treba było wytiahati, 
I na berech trawu rozkładati. 
 
Byli bidny i bohaty 
Bidnym tiaszko było żyti, 
Ali w bohatoho można było  
Hroszy zarobiti. 
 
Na nuczli wodili  
Koni napasati, 
I treba z nimi  
Ciłu nucz naczowati. 
Wpole jizdzili kuńmi orati,  
A taradajki piszczali 
I nybyło czym poszmarowati. 
 
Teper ostali ono staryje 
Mołodyje do bloków powtikali, 
Żeb na zymli robiti  
Ich nyzastawiali. 

Жніва 
 
Приде літо, жніва – 
Всі сирпамі жалі 
І в обід пуд ляшком1 
Ще все оддихалі. 
 
Господар борозюнку занімає, 
А про жинці ніц ни спогадає. 
Бо сказав широко заніматі,  
Жеб до граніці дісяй2 дожаті. 
 
По заході слоньця 
Жаті куньчаєм, 
А ідучі додому, 
На ціле полє співаєм. 
 
Молоко і хліб 
В полє бралі – 
І так ціли день 
За тим їдлом жалі. 
 
Колісь люде тяшко робілі 
І на плєчах з води 
Траву носілі. 
Плахтою3 треба било витягаті 
І на берех траву розкладаті. 
 
Билі бідни і богати. 
Бідним тяшко било житі, 
Алі в богатого можна било 
Гроши заробіті. 
 
На нучлі4 воділі 
Коні напасаті. 
І треба з німі 
Цілу нуч начоваті. 
В полє їздзілі куньмі ораті, 
А тарадайкі5 піщалі 
І ни било чим пошмароваті. 
 
Тепер осталі оно6 стариє, 
Молодиє до бльокув7 повтікалі, 
Жеб8 на зимлі робіті 
Іх ни застав’ялі.. 

 

                                                 
. Примітки: 1 кладка з дев’яти снопів; 2 сьогодні (діал./пол.); 3 рядно; 4 нічліг; 5 двоколісний візок; 6 тільки; 
7 багатоквартирний будинок (пол.); 8 щоб. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

61 
 

Oseń 
 

Pryszła oseń 
Witior powiwaje,  
Z derywa listoczki  
Na zemlu skidaje. 
 

Żowty listoczki 
Budut zamirati, 
A lude hrablami 
Budut zahrybati. 
 

Smutna oseń prychodit 
Ptaszki odlitajut, 
I swoji hnizda  
Dla nas pokidajut. 
 

Słonyczko zachodit 
Słabo wże hryje, 
Pryszła zimna oseń 
Wsio pustoszyje. 

Осень 
 

Пришла осень, 
Вітьор повіває, 
З дерива лісточкі 
На землю скідає. 
 

Жовти лісточкі 
Будут заміраті, 
А люде граблямі 
Будут загрибаті. 
 

Смутна осень приходіт, 
Пташкі одлітают 
І свої гнізда 
Для нас покідают. 
 

Слоничко заходіт, 
Слабо вже гриє. 
Пришла зімна осень, 
Всьо пустошиє. 

 
Odlitajut husi 
 

Litiat husi nad wodoju 
Ticho odlitajut, 
I dorohu nad polami  
Sami dobre znajut. 
 

O jak tiaszko im lititi  
Słońcie oświtlaje,  
I kryłami wse machati  
Witior izpyniaje. 
 

Prylitili oddychnuti 
Sili nad łuhami, 
I tumany pudnialisie 
Nad tymi smuhami. 
 

Posidili odychnuli 
Szcze treba lititi, 
Nad horami nad lisami 
Siłu treba miti. 
 

I litiat usi radoczkom 
Odna za druhoju,  
I diwitisie tak smutno  
Płakati slozoju. 

Одлітают гусі 
 

Літят гусі над водою, 
Тіхо одлітают – 
І дорогу над полямі 
Самі добре знают. 
 

О, як тяшко ім літіті – 
Слоньце осьвітляє,  
І криламі все махаті 
Вітьор ізпиняє. 
 

Прилітілі оддихнуті, 
Сілі над лугамі – 
І тумани пуднялісє 
Над тимі смугамі. 
 

Посіділі, од(д)ихнулі, 
Ще треба літіті 
Над горамі, над лісамі – 
Сілу треба міті. 
 

І літят усі радочком, 
Одна за другою. 
І дівітісє так смутно, 
Плакаті сльозою… 

 
Pryszła Zima 
 

Nad szyrokimi polami 
Witior powiwaje, 
Pryszła zima 
Snihom ukraszaje. 
 

Пришла зіма 
 

Над широкімі полямі 
Вітьор повіває. 
Пришла зіма, 
Снігом украшає. 
 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

62 
 

Snihowyje gwiazdoczki 
Na zemlu litiat, 
Snihom pokrywajut  
Od słońcia bliszczat. 
 

Zima nastała 
Morozy bywajut, 
I naszy sercia ochołodajut. 
 

Moroz w okno  
Wsim zahladaje, 
Czy komu zimno 
Nas nypytaje. 

Сніговиє ґвяздочкі1 
На землю літят, 
Снігом покривают, 
Од слоньца бліщат. 
 

Зіма настала, 
Морози бивают 
І наши серця охолодают. 
 

Мороз в окно 
Всім заглядає, 
Чи кому зімно, 
Нас ни питає. 

 
Nadchodit starość 
 

Zory sijajut 
Miseć zachodit, 
Tak nasze życie 
Chutko prochodit. 
 

Mołodyje lita  
Wysioły byli, 
A czom woni nam  
Tak chutko proszli. 
 

Jak my żyli 
To wsi znajem,  
Teper swoju mołodość  
Wse wspominajem. 
 

Życie korotkie 
Nychto nyznaje,  
Smutku i pieczali  
Nam wse prybywaje. 
 

Starosć prychodit  
Treba pryniati, 
I razom z jeju 
Wsio pyryżywati. 

Надходіт старосьць 
 

Зори сіяют, 
Місець заходіт - 
Так наше жицє 
Хутко проходіт. 
 

Молодиє літа 
Висьоли билі, 
А чом воні нам 
Так хутко прошлі? 
 

Як ми жилі, 
То всі знаєм. 
Тепер свою молодосьць 
Все вспомінаєм. 
 

Жицє короткє, 
Нихто ни знає… 
Смутку і пєчалі 
Нам все прибуває. 
 

Старосць приходіт, 
Треба приняті 
І разом з єю 
Всьо пириживаті. 

 
Sioło pustoszyje 
 

Sioło pustoszyje 
Ludi ubywaje, 
Za kilka lit 
Mało chto zostane. 
 

Mołodyje lude 
Do bloków powtikali 
Żeb na zymli  
Robi bat’ki nyzastawiali. 
 

Nychoczut na syli żyti 

Сьоло пустошиє 
 

Сьоло пустошиє, 
Люді убиває – 
За кілька літ 
Мало хто застане. 
 

Молодиє люде 
До бльокув1 повтікалі, 
Жеб на зимлі 
Робі(ті) батькі ни застав’ялі. 
 

Ни хочут на силі житі, 

                                                 
1 Примітка: 1 зірочки (від пол. gwiazda).  
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Do mista wyjizdrzajut, 
I chodiat wse po misci 
Roboty szukajut. 
 

Batki staryje ostali 
Budut sami żyti. 
Dobre szto rentu majut 
I je za szto jisci kupiti. 
 

Ny diwo szto mołodyje 
Z sioła utikajut, 
Bo iz hospodarki 
Nyczoho nymajut. 
 

Nyma de zbóża 
Ny korowy prodati, 
I tak pryszłoś 
Za pówdarmo oddati. 
 

Mołoko nyprymajut 
Bo w mołoci klasy szukajut, 
A w odin wyliki bak 
Razom wsio zliwajut. 
 

Lude wże staryje 
Na syli powmirali, 
I chatów pustych 
ditiam poostawiali. 
 

Sołomoju kryty 
Chaty staryje, 
Do ich newernucie 
Ich diti mołodyje. 
 

Koliś od spiwów 
Sioło rozlahaje 
A teper każdy dumaje 
Czy renty na chlib chwataje. 
 

Nyma komu spiwati 
Nyma komu hrati, 
tulki nam ostało 
Koliśnie wspominati. 

До міста виїзджают. 
І ходят все по місці, 
Роботи шукают. 
 

Бат(ь)кі стариє осталі, 
Будут самі житі. 
Добре, што ренту2 мают 
І є за што їсці купіті. 
 

Ни діво, што молодиє 
З сьола утікают, 
Бо із господаркі3 
Ничого ни мают. 
 

Нима де збожа, 
Ни корови продаті, 
І так пришлось 
За пувдармо оддаті. 
 

Молоко ни примают, 
Бо в молоці кляси4 шукают, 
А в одін вилікі бак 
Разом всьо злівают. 
 

Люде вже стариє 
На силі повміралі 
І хатув пустих 
Дітям поостав’ялі. 
 

Соломою крити 
Хати стариє, 
До іх не вернуцє 
Іх діті молодиє. 
 

Колісь од співув 
Сьоло розлягає, 
А тепер кажди думає, 
Чи ренти5. на хліб хватає. 
 

Нима кому співаті, 
Нима кому граті, 
Тулькі нам остало 
Колішьнє вспомінаті. 

                                                 
. Примітки: 1 багатоквартирний будинок (пол.); 2 пенсія (пол.); 3 господарство (пол.); 4 

стандарти, жирність (пол.); 5 пенсія (пол.). 
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Двогодинне інтерв’ю з Володимиром 
Сосною (пол. Włodzimierz Sosna), 1937 
р.н., я записав у його домі в селі 
Пашківщина Більського повіту (діал. 
Пашкуовщина, пол. Paszkowszczyzna) 
28 листопада 2005 р. Приблизно за три 
роки до цього, у шістдесят п’ять, він 
почав писати вірші рідною говіркою: 
"Троху зачалі пісати, такім займатись. 
Не знаю, як воно, скуоль пришло, так 
десь од годов шеїсєти пети. Щось такоє 
стало – і так я потроху описую всьо: 
природу, житє… А большинство мене 
інтєрес – прошле, колішнє, як тиє люде 
жилі, як косилі, як жалі, ну і вобще 
всьо…".  
Вірші він записував у щоденниках, 
блокнотах, про що казав так: "Всяка 
всячина в мене тутака такая 
порозкідана оно. Що ще, кажу, як 
хватит карток у калєндарови, то може 
колісь ми його зложим. А як ні – то, 
десь, може, хто викіне чи так воно й 
тоє…". 
На момент інтерв’ю мав уже багато 
написаного: "А я маю споровато. Я, коб 
так, то я там такі маю приготовити 
жечи цікави, як я колісь там з діедом 

господарив, як батько вродився, як ми 
з діедом хрестини вироблялі, о, люди 
насклікалі. То знаєте, то так 
уривкамі… дісь несуть пранікі… Колісь 
що ж неслі? Міелі корови – сметану 
неслі. То налілі теї сметани ціелу хату – 
а ми з діедом взялі диня (‘гарбуза’) і 
давай тоє масло бити диньом. Але то 
такоє ще, понімаєте, такоє цікаве воно 
й довговате…". 
Залежно від теми розмови В. Сосна 
знаходив у своїх іще невпорядкованих 
записах відповідні вірші. Першим 
прочитав вірш "Прошлоє" ("Як всютко 
зминилось за памети меї…"). 
Ностальгійні згадки конкретних 
локацій у вірші прокоментував так: 
"Ну, а на туом міесці вже усьо щезло. 
Нема ни хліва, ни клуні, хати, ну й… 
Так час проходив – і всьо муог забрати, 
зарумняв усьо. Заросло що кропивою, 
що деревиною вже…". 
Тексти віршів В. Сосни наводжу 
паралельно польською латиницею (за 
авторським рукописом) та в моїй 
транслітерації українською кирилицею 
(зі збереженням діалектних 
особливостей). 

Proszłoje 
Jak wsiutko zmynyłoś 
Za pamety meji 
Nema wże koliśnioji 
Chaty i odneji 
 
Wże i bruku ne wydno 
Na jum asfalt leżyt 
Chto po jum jide 
Wse chutko byżyt 
 
Sołomy ne wydno 
Wże stricha propała 
Jak tut komuna  
Prawyty stała 
 
Ne stało wże czuty 
Laskotniawy zwuku 
Jak terła baba lon 
Kotory brała w ruku 
 
Do toho szcze treba 
Trepaczkoju byty 
Zhanesz jak tuj baby 

Прошлоє 
Як всютко зминилось 
За памeти мeї – 
Нeма вжe колішьньої 
Хати i однeї. 
 
Вжe i бруку нe видно, 
На юм асфальт лєжит. 
Хто по юм їдe, 
Всe хутко бижит. 
 
Соломи нe видно, 
Вжe стрiха пропала, 
Як тут комуна  
Правити стала. 
 
Нe стало вжe чути 
Ляскотняви звуку, 
Як тeрла баба льон, 
Котори брала в руку. 
 
До того щe трeба 
Трeпачкою бити. 
Зганeш1, як туй баби 
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Tiaszko buło żyty 
 
Bówało czuty – siczku deś riżut 
Tam żorna hudut 
Wże weczorije 
Pokudilnyci idut 
 
Wydno tam dalej 
Muszczyny stupajut 
Stołki i ławu 
u Pantia zajmajut 
 
Jak wsi naraz zakurat 
Parasoczki ne widno 
Tak buło pryniate 
Nekomu ne wstydno 
 
Gaznyk czerez dym 
Czut probywawsia 
Wże z tych ludy 
Nechto ne zostawsia 
 
Nema tepe na tum misci 
Chliwa kłuni i chaty 
Czas prochodyw  
I tak wsio muh zabraty 
 
Idu neraz koło Marty stanu 
Na dwa boki hlanu 
Wże tut czołowika 
Mało de zastanu 
 
Wsio tut pohasaje 
Jak w peczi drowa 
Ne beczyt oweczka 
I ne ide korowa 

Тяшко було жити. 
 
Бувало чути – сiчку дeсь рiжут, 
Там жорна гудут… 
Вжe вeчорiє, 
Покудiльницi2 iдут. 
 
Видно там далєй – 
Мущини ступают, 
Столкi i лаву 
У Пантя3 займают. 
 
Як всi нараз закурат,  
Парасочкi4 нe вiдно. 
Так було принятe, 
Нeкому нe встидно. 
 
Ґазник5 чeрeз дим 
Чут(ь) пробивався. 
Вжe з тих люди 
Нeхто нe зостався. 
 
Нeма тeпe(р) на тум мiсцi 
Хліва, клунi i хати. 
Час проходив – 
I так всьо муг забрати. 
 
Iду нe раз, коло Марти6. стану, 
На два бокi гляну – 
Вжe тут чоловiка 
Мало дe застану. 
 
Всьо тут погасає, 
Як в пeчi дрова. 
Нe бeчит овeчка 
I нe iдe корова… 

                                                 
. Примітки: 1 згадати; 2 прялі на вечорницях; 3 ім’я односельчанина; 4 ім’я односельчанки («А Параска – то… 
попросту там збераліся на вечуоркі мужчини…»); 5 керосинка; 6 ім’я односельчанки («Марта то попросту 
жихарка була – і коло єй хати, также із того міесця видно і в одьон кунець села, і в другі – бо то такі якби 
поворот») 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

66 
 

Біль викликало у В. Сосни руйнування 
школи, збудованої 1936 року серед 
поля, щоб з неї «користало штири селіе» 
(до речі, цікавий приклад двоїни). 
Дітей у селах стало обмаль – «вядомо, 
як пошла тая… той ніж, же як то звут 
демоґрафічни, ну і вже тепер довозят 
до Вуорлі. А тут уже сяя якби школа 
має йти пуд молоток». У вірші "Школа" 
автор згадує своє дитинство, парту, за 
якою сидів ("Tuta ja uczywsia || I ławku 
pomentaju…"), учнів, з яких вийшли 

офіцери, ларингологи, медсестри, 
аптекарі, педагоги… Гнівно пише про 
вандалів і представників влади, які 
допустили до руйнування: "Peczy wsi 
kachlowy || Wsi dwerci nie majut || 
Smiło wandale wchodiat || I wsio 
wyrywajut». Читаючи вірш під 
аудіозапис, автор експромтом дещо 
пом’якшив інфективи на адресу 
місцевого начальства; тут подаємо за 
рукописом ("Kob jak komu w gmyny || 
Kropnuw po łobowy…"). 

Szkoła 
Stoit smutna szkoła 
Szyby wybywajut 
Szczo tuta uczyliś 
Czy ż toho ne znajut 
 
Do koho ż należysz 
Szkoły zapytawsia 
Chto szczo tak nad toboju 
Ciły czas znuszczawsia 
 
Gmyna prychiliła 
I ne barzo dbała 
Tut ja odinoka 
W poli sama została 
 
Nema szczo wstęp wzbroniony 
Chto chocz tut zachodyt 
Czerez okno włazyt  
I tak nazad wychodyt 
 
Bulsz mni ne rozkazuj 
Bo ja wsiutko znaju 
Tuta ja uczywsia 
I ławku pomentaju 
 
Sydiw pry ostatku 
Druha buła od zadu 
Buło dla mni wydno 
Dyty ciłu hromadu 
 
Wyjszli oficery 
Z Paszkóskeji szkoły 
Dziś wybyty szyby 
I wsi styny hoły 
 
Je laryngologi 
Nema na wydoci 
Odion u Hajnóci 
Druha w Byłostoci 

Школа  
Стоіт смутна школа. 
Шиби вибивают. 
Що тута училісь, 
Чи ж того не знают… 
 
– До кого ж належиш? – 
Школи запитався. – 
Хто що так над тобою 
Ціли час знущався? 
 
– Ґмина прихіліла 
І не барзо1 дбала. 
Тут я одінока 
В полі сама зостала.  
 
Нема що «встемп взброньони»2 – 
Хто хоч тут заходит. 
Через окно влазит 
І так назад виходит.  
 
– Бульш мні не розказуй, 
Бо я всютко знаю. 
Тута я учився 
І лавку поментаю. 
 
Сидів при остатку, 
Друга була од заду. 
Було для мні видно 
Дити цілу громаду. 
 
Вийшлі офіцери 
З Пашку(в)скеї школи, 
Дзісь3 вибити шиби 
І всі стини голи. 
 
Є ляринґольоґі, 
Нема на видоці: 
Одьон у Гайну(в)ці, 
Друга в Билостоці. 
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Bar z mene zrobyli 
I kasety hrali 
Potum wziali pyłku 
I stynu wytynali 
 
Opomynysia Timoszka 
Czy Waśka Kundrata 
To jażby stojała 
Szcze dowhi lata 
 
Toż tuta uczywsia 
Z Koszków Szura Biszczuk 
Mohilewskoho Pawoł 
I Sosny Iwana Unuk 
 
Siemisiat lit szkoli mynaje 
Buła w dobrum stanie 
Z nyzu sali lekcyjne 
Na hori meszkanie 
 
Wyjszli pielęgniarki 
Aptekarki stali 
Wyjszli pedagogi 
I dyty nauczali 
 
Posadowyli szkołu 
Na paszkowskum poli 
Szczo do toho dujde 
Ne dumali nekoli 
 
Ne to szczo bjut szyby 
Za ramy berutcia 
Właziat u seredynu 
Chlajut i smijutcia 
 
Peczy wsi kachlowy 
Wsi dwerci nie majut 
Smiło wandale wchodiat 
I wsio wyrywajut 
 
Szczo buło do srania 
Sedes wże zabrali 
De jakiji kabli 
Wsiutko pozrywali 
 
Ostanutsia butli 
I smorud w kutkowy 

 
– Бар з мене зробилі 
І касети гралі, 
Потум взялі пилку 
І стину витиналі. 
 
Опоминися Тімошка 
Чи Васька Кундрата, 
То я ж би стояла 
Ще довгі лята. 
 
Тож тута учився 
З Кошкув Шура Біщук, 
Могілевского Павол 
І Сосни Івана унук… 
 
Сємісят літ школі минає, 
Була в добрум станє – 
Знизу салі лєкцийне4, 
Нагорі мешканє. 
 
Вийшлі пєлєнґняркі5, 
Аптекаркі сталі, 
Вийшлі педаґоґі 
І дити научалі. 
 
Посадовилі школу 
На пашковскум полі… 
Що до того дуйде, 
Не думалі неколі. 
 
Не то що б’ют шиби – 
За рами берутця, 
Влазят у середину, 
Хляют6 і сміютця. 
 
Печи всі кахльови, 
Всі дверці нє мают. 
Сміло вандалє входят 
І всьо виривают. 
 
Що було до сраня, 
Седес7. вже забралі. 
Де якії каблі, 
Всютко позривалі. 
 
Останутся бутлі 
І сморуд в куткови. 

                                                 
. Примітки: 1 дуже (пол.); 2 «вхід заборонено» (пол.); 3 сьогодні (пол./діал.); 4 класні 
кімнати (пол.); 5 медсестри (пол.); 6 пиячать (пол.); 7 унітаз (пол.). 
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Kob jak komu w gmyny 
Kropnuw po łobowy 
 
Budowali szkołu 
W trytcet szostum roci 
Kob buło wsim blisko 
I stała na wydoci 
 
Semiset lit dochodyt 
A jak wyhladaje 
Każdy toje zobaczyt 
Chocz ne ponimaje 

Коб як кому в ґмини 
Кропнув по лобови! 
 
Будовалі школу 
В тритцет шостум році, 
Коб було всім бліско 
І стала на видоці. 
 
Семісет літ доходит, 
А як виглядає – 
Кажди тоє зобачит, 
Хоч не понімає… 

У своїй школі В. Сосна закінчив сім 
класів (навчання було польською 
мовою), потім вчився в білостоцькому 
технікумі: "Далі ми б там вибіраліся 
учитисє, но, знаєте, то булі часи такіє, 
мусит… бодай же піїсят други руок 
був, час ще такі трудновати. Ну, і 
зложилі ми до – я і з сіей школи нас, 
мусит, трох – зложилі до Технікум 
пшемислу баволнянеґо до Билостоку. 
Ну, там принялі, всьо, ну, бо то, знаєте, 
як то колісь опінія була байкова, по 
батькови, по туом… О. Алє шо 
варункі… О грошах ходило діело. І так 
осталісь там – то по роботах, то так, то 
сяк".  
Згодом, після служби у війську, 
навчання й роботи в місті, повернувся 
до рідної Пашкуовщини: "І так до 
настоящого врем’я тут проживаю в 
сюом селіе. Яко землероб був, все 
трудився на туом загони. І так тепер 
став уже пенсіоніером. І так із 
жуонкою тут у теплі у хати 
одпочиваєм". Характерно, що в селі всі 
мешканці спілкуються рідною 
говіркою: "А так – ну то попросту 
говорим розговором, як то кажут, по-
свойому".  
Дружина В. Сосни приєдналася до 
розмови й сказала, що її непокоїть його 
віршування: "Я йому попросту не 
позволяю, коб вуон пісав… Думаю: 
може, то вже задужо того пісаня. 
Може, йому пошкодить де… Дужо 
піше. Барзо. І так піше то вуон на 
день, то кільканацать рази. Так іде з-
пуд клуні – і так бачу, шо вже такі 
задумани… І просто пошов до свого 
ґабінету і вже там піше". Зате дорослі 

онуки (17 і 20 років) сприймають 
поезію діда із захватом. "Ну, внукі як 
поприйіежджают, то сміются, аж 
пукают з його!" – розповідає дружина. 
У вірші В. Сосни "Діед" є такі рядки: 
"Як про колішнє хоч шось знати, || То 
мусиш мене запитати". У цьому 
великому творі детально описані види 
чоловічої й жіночої селянської роботи, 
хата, подвір’я, город. Зокрема, автор 
перераховує бабине ткацьке знаряддя, 
що зберігається на горищі (подаю за 
аудіозаписом): "За матовило зачепився, 
|| Чуть на буок не перевалівся. || 
Бердо й ничункі звезала, || Тоє всьо в 
сундук сховала. || Є затикач, там 
човник, ціевка, || Що баба ткала, як 
була діевка…". Інколи ностальгійну 
розповідь про минуле змінюють 
психологічні спостереження: "Весна 
одиходит, ліето пудходит – || Баба 
роботу все находит. || Осень і зіма… 
Зіму все робила – || І не бачила, колі і 
постариела…". 
В. Сосна розповів, що пише і на 
історичні теми, зокрема про акцію 
"Вісла": "І так попросту инчий раз 
станеш, задумаєш то што: взялі 
повикідалі із гніездув із своїх, шо там 
деди їх і прадеди їх, узялі 
поодпортовлювалі на Захуд…". 
Четвертим твором, зачитаним автором 
під час інтерв’ю, став вірш-роздум "Хто 
ж я є? Чи ж українець?" – із 
висновком: «Я гарни хлопець і голос 
маю – || Ну, й буольш, мусит, на 
українця подобаю". 
Цікавими є спостереження В. Сосни 
щодо мови. Свою говірку він вважає 
українською: "Ну, такі як розговор 
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наш, ну то вуон же ж не пудийде ни 
пуд пуольську, ни бєларуську, оно він… 
Це ж то такая мова найбуольш вона 
пуд українську. Но вона вже така 
переміешана так, як би тая салатка. І 
пуольські, і бєларускі, і українські – алє 
большинство, то буде… пудходити на 
українську". 
Інформант згадував, що під час 
перебування на Берестейщині (у 
Пінську й Кобрині) тамтешні мешканці 
сприймали його говірку за свою, а 
білоруську мову чув тільки в поїзді: 
"Тута дядьки булі, у Пінську… Ну, і ми 
дєсь там заїехалі… чи де Припеть, чи 
десь ше якось там заїехалі. Ну, й 
пудходит до мене такі паринь, 
молодши од мене, і говорит. Я говору й 
вуон. І дословнє таяк ми булі з одного 
села. Вуон давай мніе говорити. Вуон 
говорит тоє: «А віете знаєте тоє…» Я 
йому кажу: «То я ж поляк!» – «Шо віете 
говорите, шо віете поляк?!» Віете ж… 
нормальни розговор, каже, такі, як у 
мене. (…) Там буольш Кобринь, усіе 
такіє – то воно большинство розговор 
такі пошов наш тако. У Пінську 
куолькі булі, куолько люди приходило – 
то вже там «шо», тако буольш говорат, 
такі розговор. А як такі-о, десь там у 
вагонови їедеш, то є такі, шо чісто по-
бєларускі, такі акцент говорат…". 
В. Сосна проявляв цікавість до 
особливостей говірок навколишніх сіл, 
він зазначав, що розбіжності 
(наприклад, "що/што") помітні навіть у 
сусідніх селах і що в говірках на 
південь від Пашківщини ще більше 
українських рис: "Не то, шо такая мова 
тут у нас, у Пашкуовщини. Оно возьми 
кажде село – і вже там не буде такій 
барзо інакший разговор… Тут уже "що" 
в нас, ну. Уже взяти далі, як то вони 
звут пудмєйська та стрефа, Парцьово, 
Спічкі, – уже там «што". Ну, як воно 
так кшталтовалося, чуєте? Тут раптом 
такоє растояніє невеліке і тут уже такі 
разговор іде, во. Даліей-даліей пошов 
уже в тую сторону, вже вуон такі 
твердіейший, вже вуон буольш, ще 
буольш пуд українські. Черемху взяти, 
отуди… Черемха – там совсіем тоже не 

такі, як у нас. (…) Ну, там уже то 
«кінь», то «віз» говорат…".  
Утім, він відзначав, що українськими 
говірками послуговуються переважно 
«люди старшей ґенерації», а серед 
молодших є навіть такі, що стидаються 
рідної мови. В. Сосну таке ставлення 
обурювало: "То я кажу: то шо ж ти за 
чоловіек, як ти встидаєся мови своїх 
батькуов?! Як там якійсь поет 
український казав… як-то там вуон 
говорив: «Хто руодну мову забуває, то 
в грудях не серце, оно камінь має". То 
фактичнє правда, встидатися своєї 
руодної мови – ну, то то попросту якось 
не так, як повинно бути». Перекладена 
на рідну говірку цитата з вірша 
українського класика Сидора 
Воробкевича "Рідна мова" засвідчують 
культурно-етнічну орієнтацію 
респондента. 
В. Сосна визнавав, що і його онуки з 
Більська рідко користуються рідною 
говіркою: "Говорити вони вміеют, оно 
їм попросту якось вже їм не хочется, 
о… Внук буде говорити, бо його… 
попросту внука мати виходит стуоль, 
де «што» говорат, о, а вже батько – шо 
«що». Ну, то вже… вже внучка, то вже 
вона буольш як десь щось і стане 
говорити по-своєму, то вже буольш по-
материному. А вже внук – то вже 
буольш по-батьковому, вже вуон по-
пашкуовську, вже так і «що» 
говорит…". 
У його віршах та коментарях до них 
знаходимо добре збережену 
граматичну й фонетичну систему 
говірки, багато діалектизмів: байкови 
(‘непоганий’), віете (‘ви’), дзюґан 
(‘товкач’), динь (‘гарбуз’), мидель 
(‘кладка снопів’), пресняк (‘корж із 
вареної картоплі та борошна’), 
приступи (‘прийми’), швед (‘шашіль’) та 
ін. Водночас як у віршах, так і в 
усному мовленні чимало польських 
запозичень, здебільшого на позначення 
реалій, що виходять за межі лексикону 
традиційного сільського життя: 
варункі (‘умови’), встемп взброньони 
(‘вхід заборонено’), здевастовани 
(‘зруйнований’), пєлєнґнярка 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

70 
 

(‘медсестра’), пшеважнє (‘переважно’), 
пшетарґ (‘аукціон’) та ін. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Публікація текстів 
народних поетів Ольги Онацик та 
Володимира Сосни має стати внеском 
у збереження етнокультурних надбань 
українців Північного Підляшшя. 
Використовувані ними архаїчні 
підляські говірки як одна з 
найважливіших частин етнокультури 
заслуговують на особливу увагу 
українських учених. Системні 
дослідження, публікація детальних 
етнолінгвістичних описів, діалектних 
текстів та словників дадуть змогу 
створити достовірну картину 
теперішнього стану говірок межиріччя 
Бугу і Нарви – цього останнього на 
території Польщі ареалу компактного 
проживання українців.  

Основним завданням є фіксація 
мовлення найстарших представників 
східнослов’янського населення цієї 
території. Ми бачимо, що молодше 
покоління, на жаль, поступово втрачає 
рідну говірку, тому треба ретельно 
вивчити вихідний стан і докласти всіх 
зусиль, щоб скарби нашої мови та 
культури не пішли в небуття разом із 
найстаршими носіями традиції. 
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Рис. 1. Вірш Ольги Онацик “Nadchodit starość” (чистовий рукопис із зошита). 
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Рис. 2. Початок вірша Володимира Сосни “Szkoła” (чорновий рукопис із блокнота). 
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NEGATIVE CONSTRUCTIONS IN THE HISTORY OF GERMAN: THE CASE OF 
MULTIPLE NEGATION 

T. M. Horodilova* 

This paper discusses the evolutionary path of sentence negation development in the history of the 
German language. The peculiarities of means of multiple negation realization in the studied periods 
of the language development have been analyzed, taking into account changes in the paradigm of 
negative markers of Old, Middle, and Early New High German. In terms of polynegation, the 
attention has been focused on the negative concord, accompanied by a preverbal marker and an 
additional negative adverb or pronoun. It has been found that the implementation of the negative 
concord involves a single semantic core of negation. The reasons for the transition from double to 
single negation in the appropriate period of the German language development have been 
highlighted. The study of the mechanisms of grammaticalization made it possible to trace the 
development of negative grammatical constructions, namely the loss of syntactic independence and 
morphological diversity of elements in the syntactic paradigm. The gradual nature of sentence 
negation has been presented according to Jespersen's cycle, which reflects the weakening of the 
mononegative proclitic with its subsequent strengthening with the help of an additional negative 
pronoun, and, as a result, the return to the mononegative model in which the second negative 
element was implemented. A particular attention has been paid to the phenomenon of grammatical 
redundancy and its manifestations in the transformation of the negative model in diachrony. In 
linguistic studies, grammatical redundancy is characterized as a property or language behavior 
when the same function is realized by two or more means. The gradual elimination of the additional 
negative element contributed to the isolation of the mononegative model inherited by Modern 
German. It has been also shown that structural changes in negative sentences are closely related to 
a relatively free or limited word order. 
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ЗАПЕРЕЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ВИПАДОК 
МНОЖИННОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

Городілова Т. М. 

У статті розглянуто еволюційний шлях розвитку реченнєвого заперечення в історії 
німецької мови. Проаналізовано особливості засобів реалізації множинного заперечення 
досліджуваних періодів мовного розвитку з урахуванням змін у парадигмі заперечних 
маркерів давньо-, середньо- і ранньонововерхньонімецької мови. У розрізі полінегації увагу 
зосереджено на заперечному узгодженні, що супроводжується превербальним заперечним 
маркером і додатковим заперечним прислівником чи займенником. З’ясовано, що реалізація 
заперечного узгодження передбачає одне семантичне ядро заперечення. Висвітлено причини 
переходу від подвійного заперечення до одиночного у відповідний період розвитку німецької 
мови. Вивчення механізмів граматикалізації дало змогу простежити розвиток заперечних 
граматичних конструкцій, зокрема втрату синтаксичної незалежності та морфологічну 
різнооформленість елементів у синтаксичній парадигмі. Поступовий характер розвитку 
реченнєвого заперечення представлено згідно з циклом О. Єсперсена, де відображено 
ослаблення мононегативного проклітика з подальшим його посиленням за допомогою 
додаткового заперечного займенника та, як результат, повернення до мононегативної 
моделі, у якій було реалізовано другий заперечний елемент. Окрему увагу приділено явищу 
граматичної надлишковості, яку в лінгвістичних студіях характеризують як властивість 
або поведінку мови, коли одну й ту саму функцію реалізовано за допомогою двох або більше 
засобів, та її проявів у трансформації заперечної моделі з позиціії діахронії. Поступове 
усунення додаткового заперечного елемента сприяло виокремленню мононегативної моделі 
заперечення, успадкованої сучасною німецькою мовою. Також засвідчено, що структурні 
зміни в заперечних реченнях були тісно пов'язані з відносно вільним або обмеженим порядком 
слів. 

 
Ключові слова: множинне заперечення, заперечне узгодження, граматична 

надлишковість, граматикалізація, порядок слів. 
 
Introduction. The negative sentence 

in the German language underwent a 
number of morphological and syntactical 
changes before it acquired mononegation 
in its modern form. Polynegative 
constructions predominated at the 
beginning of the Middle High German 
(12th century), when their number 
increased due to the polynegative way of 
expression of verbal negation 
represented by the clitic ne/en- and a 
negative word niht simultaneously. 
However, during two centuries of the 
Middle High German period there was 
almost a complete change from 
polynegation to mononegation. Formally, 
it relates to the gradual loss of the 
negative clitic ne/en- due to its 
grammatical weakening. In my view, the 
reason for these changes lies much 
deeper and is explained by the processes 
of grammaticalization, the principle of 
linguistic redundancy, as evidenced by 
syntax of negative sentence formations. 

Proceeding from the above, the nature of 
the relationship between the elements of 
negative constructions and possibility of 
their movement within a sentence 
deserves our special scientific attention. 

Analyses of the previous research. 
According to the classical grammar 
tradition, negation as a universal 
grammatical category has been 
thoroughly analyzed in the Germanic 
historical studies, namely in the research 
of Behaghel O., Delbrück B., 
Wackernagel J., Jespersen O. The 
phenomenon of multiple negation is 
widely represented in both synchronic 
and diachronic aspects. In historical 
linguistics, the phenomenon of multiple 
negation has been considered in the 
works of Jespersen O., Klima E., Labov 
W., who highlighted the processes of 
double attraction, neg-incorporation, 
negative attraction rule etc. The multiple 
sentence negation in the Germanic 
languages, involving negative concord 
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feature (NC) has been studied by 
different authors cf. Elpaß S., Langer N., 
Aitchinson J., Jäger A., Donhauser K., 
Breitbarth A., Ebert R., Cheshire J. et al. 
The issues of grammatical 
transformations from double negation to 
mononegation involving 
grammaticalization processes have been 
covered in diachronic studies by Lass R., 
Lehmann C., Traugott E. C., Rosenbach 
E., Haspelmath M., Givón T., Fischer O., 
Heine B., Diewald G., Hopper R.J., 
Gelderen van, E., Auwera van der, J. The 
linguistic redundancy as a trigger for 
restructuring of negative sentence has 
been studied at all levels of language 
system – phonological, morphological, 
syntactic – in the works of Campbell J., 
Hunnicutt S., Harris M., Pinker S., Witt 
E-J. C., Gillette M. Based on the 
theoretical stances mentioned above, and 
considering the mechanisms of 
synchronic and diachronic changes, we 
analyze the causes and ways of 
elimination of multiple negation and 
reasons for grammaticalization in 
negative constructions. 

The aim of the article. The study 
maintains structural characteristics of 
negative sentence formations in the 
evolutionary retrospective. The aim of the 
paper is to establish the structural 
changes which take place in the way of 
grammaticalization of negative elements. 
According to the aim of the research the 
following tasks were established: 1) to 
present the evolutionary path of sentence 
negation development in the history of 
the German language; 1) to outline the 
phenomenon of polynegation in the 
syntax of German; 2) to characterize the 
phenomenon of grammatical redundancy 
in linguistics and its manifestation in 
German negative sentences; 3) to single 
out structural changes of the negative 
sentence, including the word order, 
during the three studied periods; 4) to 
find out the mechanisms of structural 
changes in the negative constructions of 
German. The material of the study 
consolidates a range of negative clauses, 
selected by the method of sampling from 

different genres of literary manuscripts 
in the three periods of the German 
language development. 

An outline of the negation 
system in Present-Day German. The 
outset of the description should be an 
overview of the negation system in 
modern German. In traditional 
German grammar the means for 
expression of negation are divided 
according to lexical and grammatical 
classes. Thus, negation is expressed 
by adverbs (nie, niemals, nirgends, 
nirgendwo, nirgendwohin, 
nirgendwoher), substantivized 
pronouns (keiner, niemand, nichts), 
article words (kein, keinerlei), 
conjunctions (weder…noch), modals 
(keinerfalls, keinerwegs), a negative 
word nein which is sentence 
equivalent 8: 905-917; 13: 544-560]. 
Since the present work focuses on 
the case of multiple negation and 
negative concord, we discuss the case 
of sentence negation, realized in 
clauses with the help a negative 
particle. The modern German 
language belongs to mononegative 
languages with one negative marker 
(exceptions are some Low and High 
German dialects, e.g., Bavarian, 
which uses more than one negation 
[7: 203]. In the standard German 
sentence, negation is marked by only 
one negative particle nicht [8: 905-
917], as compared to the earlier 
stages of the language development. 
The pattern for sentential negation in 
German is V NOT, where the negative 
particle nicht is placed after the finite 
verb, e.g.: 

(1) Er arbeitet heute nicht. 
He works today NEG 

He doesn’t work today 
(2) Es regnet nicht. 
It rains NEG 

It doesn’t rain 
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Diachronically the German negative 
sentence underwent a number of 
morphological and syntactical changes 
before it came to its mononegative 
structure. These changes are explained 
by processes of grammaticalization [18; 
10] and principles of uniformity [17] that 
reflect syntactic changes which took 
place in the course of time. First, we 
intend to give a picture of sentence 
negation development in the early 
periods of the German language 
development. 
Old High German (500-1050 AD). In 
the Old Germanic languages, the 
negation was expressed by a particle 
ne/ni of the Indo-European origin [2: 
205]. The same particle was used in 
Old High German. The overview of 
research concerning Old High 
German morphology and syntax [24: 
231-236; 5: 254-255, 272-273] shows 
that negation was also implemented 
by pronouns nihein ('not a…', 
'nobody', 'no one'), nioman ('no one', 
'nobody'), nio-with ('nothing'), 
adverbials, adjectives, conjunctions 
ni…noh ('not… neither… nor'). A 
thorough analysis of morphological 
means for expressing negation is not 
the subject of the present discussion. 
Let us highlight the sentence 
negation strategies in this period. 

The use of negatives in Old High 
German sentence is characterized by 
some peculiarities. First, the negation 
was realized through the usage of the 
negative particles ne/ni, usually 
placed before the negated verbs: 

(3) hurolob ni habe du zi holce ni fluc 
du     [19] 

vacation NEG have you to forest NEG 
fly you 

You do not have vacation; you 
do not fly into the forest 

(4) … noh mano ni liuhta·… [27] 
… yet moon NEG shone 

... yet the moon did not shine 

Another means of the negation 
developed from the merge of the 
unstressed negative particle ni with 
the previous or the next word in the 
structure of the sentence. Provided 
that the negative particle is joined to 
the next word, it is called a proclitic 
negation:: 

(5) selida ano sorgun: dar nist 
neoman siuh    [20] 

dwelling without worries: here NEG-is 
nobody sick 

Dwelling is without worries, 
nobody is ill here  

(6) so man mir at burc ęnigeru banun 
nigifasta…    [14] 

so man me to city anybrought NEG-
died 

and in no city, yet I died 
One more negation strategy that 

played a significant role in negative 
constructions development was the 
use of negation nieht (niht), which 
was a shortened form of the pronoun 
niowiht ('nothing'). Initially, this 
negative pronoun was used as an 
object to the verb. Then, its 
desemantization took place: niht 
began to serve as a formal means for 
negation strengthening within a 
sentence, and later it became the sole 
means of expressing negation. 
Herewith, the position of the negative 
pronoun remained unchanged: it was 
situated after the verb as the former 
direct object. 

In the texts of the late Old High 
German (app. 1100 AD) the proclitic 
negation marker ni/ne is still the only 
negative element , but we also 
observe the combinatorial negation, 
as the proclitic itself is too weak to 
carry a communicative aspect of 
negation, cf.: 

(7) neirkebet ubel mit ubile  [21: A3, 
25] 

NEG-repay evil with evil 
do not repay with evil for evil 
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(8) tdaz er in nieth zi erist nigab 
that he them NOT the first NEG-gave 

unte in auh nieth mera nigab
 [22: B2, 67–69] 

and them also NOT more NEG-
gave 

that he did not give them first, 
did not give them more 

As it is shown in (7) and (8), in the 
transitive period from the late Old 
High German to Early Middle High 
German there is a combination of the 
particle ni with the supportive 
element nicht represented in different 
spellings nicht, niht, nith, nieht, nieth 
alongside with the proclitic negation. 
That is, in the texts of the 11th 
century there exists a type of 
negation which becomes typical for 
Middle High German [24: 231–232]: 
there is a gradual movement from the 
combinatorial negation to the usage 
of the negation word nicht, which acts 
not only as a support for the weak 
proclitic ni/ne/en, but also tends to 
be a full negative word. This is the 
case of grammaticalization that took 
place in the negative sentences in the 
late Old High German period. 
Traditionally, grammaticalization is 
defined as a unidirectional 
movement, the result of which is 
semantic bleaching of a lexical unit 

and formation of a grammatical 
operator [18: 207–227]. The range of 
changes caused by 
grammaticalization includes 
generalization, abstraction, removal 
of a specific lexical meaning 
(grammaticalization of a syntactic 
structure), loss of lexical 
independence in words. In the 
negation system of the German 
language, grammaticalization took 
place as the loss of syntactic 
independence and morphological 
diversity of elements in the syntactic 
paradigm. Under such conditions, the 
phenomena of agglutination, 
clitization, fusion are realized in the 
language through the phonological 
assimilation of a linguistic unit. 

In grammatical terms, the 
transition from mononegation to 
polynegation and back to 
mononegation is exemplified with the 
mechanism of Jespersen’s Cycle: 
from the weakening of mononegative 
proclitic or enclitic in the sentence, 
which is the initial cycle, to the 
strengthening of this element by 
additional negation and, as a result, 
to displacement of the weak element 
by the new one [16], cf.: 

 
Jespersen’s Cycle [15: 15]. 
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According to O. Jespersen [16], we 
observe a transition from a 
mononegative construction in Old 
High German with a negative 
preverbal particle ni to double 
negation in Middle High German, in 
which the particle is strengthened by 
a negative pronoun niwiht 
(transformed into niht), and 
eventually to the mononegative model 
back. As a result, the second negative 
word functions as a marker of 
negation inherited by modern 
German. Another example of 
grammaticalization is the 
desemantized pronoun niowiht 
('nothing'), which originally serves as 
a means of strengthening negation, 
and later is transformed into the 
negative marker nieht. So, the 
negative OHG model is gradually 
transformed into the model with the 
negative word nicht,  which serves not 
only to "support" the weak clitics ni-
/en- or -n, but also tends to be a 
complete negative word, and is placed 
postpositionally to the verb. 

Middle High German (1050-1350 
AD). As it was mentioned in the 
previous paragraph, in Middle High 
German the negative clitic ne which 
is placed immediately next to the 
verb, is still used for negation. 
However, cases in which ne (or en-) 
alone serves as means of expressing 
negation became rare in Middle High 
German. In contrast to Early Old 
High German, the negative clitic in 
Middle High German usually needs 
support and reinforcement by 
another negative element. These are 
indefinite pronouns and adverbs that 
already merged with the negation 
particle [25: 341–342]. Gradually, the 
weight within the combinatorial 
negation shifts to the negative word 
nicht, which no longer functions as a 
support for the weak proclitic ni-/en- 

or the enclitic -n, andadvances to the 
negation word itself [24: 232]. Middle 
High German knew both patterns – 
mononegation and double negation. 
Sometimes the same author uses 
them in the same text, cf.: 

 
(9) … man die eht anders niht 

enmâlet wan 
… one who really differently NOT 
NEG-paints than 

als ein kint von fünf jâren… [3] 
than a child of five years 

… one who paints no differently 
than a child of five... 

 
(10) … aber die ungelêrten mügent sîn 

niht verstên.  [ibidem] 
… but the unlearned may his NOT 
understand 

...but the unlearned may not 
understand 

 
In Middle High German double 

negation is almost the norm: in 
cooperation with the former particle ni, 
which is used in MHG enclitically or 
proclitically, the new particle niht 
negates the sentence. Two linguistic 
historical tendencies overlap: ne, which 
becomes even weaker, is still used, and 
at the same time there is the 
predominance of the new strong negation 
[4: 1355–1356], as in (11), (12) and (13): 

 
(11) wan dâ enzwîfel ich niht an … 

    [11: 43] 
than that NEG-doubt I NOT … 

because of that I do not doubt  
 
(12) daz anegenges niht enhât und 

ouch niemer zegât. [ibidem, 33-34] 
that beginning NOT NEG-has and also 
never pass 

that has no beginning and that 
will never end  

 
(13) nu enmac niht langer hie bî mir 

bestên [28: 1, 9] 
now NEG-can NOT longer hier with 
me stay 
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 now can no longer stand here 
with me 
 
In contrast to New High German, 

however, the negations in the sentence 
do not cancel each other out. Most 
importantly, negative elements are 
structurally separate classes of words, 
each of them has a separate lexical and 
grammatical meanings, as in the case of 
cliticized indefinite pronouns, adverbs, 
and adjectives. Thus, in the double 
negation sentences with the model of 
negative concord, the elements of 
negation are combined. Whereas in the 
case of OHG and MHG multiple negation 
we are dealing with structural 
redundancy, and not with the semantic 
one, because all the negative elements 
are combined into one semantic core. 
This type of redundancy should be 
considered as textually bound [6: 100–
101]. In the study of changes in the 
paradigm of negative markers, the issue 
of negative concord remains relevant. In 
the history of the Germanic languages, 
negative concord is represented by two or 
three structural elements which form the 
semantic core [6: 97–107; 29: 2–5]. In 
this case, it makes sense to talk about 
the structural rather than semantic 
redundancy of these elements. 

It is to be noted that polynegative 
structure in the negative sentence 
corelates with relative freedom of its 
structural elements. It is realized 
through a free word order and relative 
independence of negative constituents 
within a sentence. Therefore, each of the 
constituents could have received an 
independent negative status in the 
negative sentence [2]. In terms of 
traditional grammar, the superficial 
structure of the Old Germanic sentence 
shows relative freedom in the position of 
the verb [1: 265]. Moreover, similar to 
negative sentence structure in the Slavic 
languages [6: 101], we observe a similar 
freedom in the German sentence 
structure by the end of the Old High 
German period. The relatively free word 
order of the Old High German sentence 

with independence of its constituents 
corresponds to polynegative 
constructions. However, in the general 
amorphousness of the grammatical 
context there are a few syntactic 
constants that are characteristic of the 
Old German sentence, namely, the final 
position of the verb in subordinate 
clauses (V-final), SOV- or SVO word 
order in affirmative sentences [1: 117–
120]. 

On the other hand, in MHG, the 
tendency towards a two-part structure of 
the sentence takes place. Disposition 
towards a strict word order clearly 
emerges, although it did not reach its 
completion yet. According to W. Schmidt 
[25: 340–341], all types of complex 
sentences developed significantly in this 
period. Comparing to the OHG with its 
one-part sentences, in the MHG two-part 
sentences are formed. Moreover, the 
differentiation between the word order in 
a declarative sentence, on the one hand, 
and in an interrogative and imperative 
one, on the other hand, is established. 
The Early New High German (1350-
1650 AD). It is remarkable that in the 
Early New High German the double 
negation gradually gives way to the 
simple negation. These changes were 
caused by the progressive weakening 
of the old negative particles [5: 73]. In 
the period of the Early New High 
German simple negation finally 
becomes the norm in the written 
language, although it can also be 
found in Middle High German [24: 
234]. In the 16th century the sentence 
negation with the negative particle 
nicht/niht is in use, whereas double 
negation comes out of use. Thus, two 
models of negative sentences, specific 
for modern German, are formed: (i) 
the sentences with a negative particle 
nicht, and (ii) the sentences with a 
negative pronoun or an adverb [25: 
437], e.g.: 
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(14) Danñ jch on nutz vil bűcher han 
Die jch nit lyß 

Than I in use many books had which I 
NEG read 

vnd nyt verstan   [23] 
and NEG understood 

because I had a lot of books 
around me that I didn’t read 

and didn’t  understand 
 
(15) Doch moht der Chnotz beleiben 

niht…     [12] 
but wants the Shnotz stay NEG 

but Schnotz doesn't want to stay 
 
(16) Do vand man nieman auf dem 

plan…    [ibidem] 
but found man nobody on the 
battlefield 

but nobody came to the battlefield 
 
(17) Ist, daz uns niemant gtar bestan 

    [ibidem] 
ist that us noboby against stand 

is that nobody dares to compete 
against us  

 
The multiple negation starts losing its 

position with the development of the 
negative particle nicht. As it was already 
mentioned, in the Middle High German 
this particle was used to strengthen 
negation in combination with negative 
adverbs and pronouns, and in the course 
of time it becomes the sole negative 
marker without any additional negative 
elements. Thus, in Early New High 
German the consolidation of a 
qualitatively new model of negation – 
mononegation – is testified, but with 
differences in the structure of negative 
constructions, where the word order 
plays an important role. The latter is 
reflected in the structural and formal 
means of realization of negation, taking 
into consideration the processes of 
grammaticalization and the phenomenon 
of grammatical redundancy as a trigger 
for language changes in diachrony. 

Proceeding from the above, in OHG 
the negative particles are placed before 
the finite verb, but by the end of MHG 
negation nicht functions as a single 
negation in any position in the sentence, 
e. g. before the negated word or distantly 
to it, or , e. g.: 

 
(18) niht verre sie von ir sazen    [26] 
  NEG far they from her sat 

they sat not far from her 
 
(19) er war doch niht ungerne da 

        [ibidem] 
  He was but NEG unwilling here 

he was not unwilling to be there 
 
(20) niht in der muoter lande alein, in 

ir selber lande alsam…     [ibidem] 
  NEG in the mother land sole, in 

their own land also 
not only in her mother's country, 

but also in her own homeland 
High German transformation from 
polynegation to mononegation   
Analyzing the structural changes in the 
negative sentence of the Middle High 
German, we indicate that after the 
disappearance of negative clitic ne in 
preverbal position the negative word 
nicht occupies postverbal position, which 
is usually provided for the object. It is 
also to be noted that if any other 
negative pronoun or adverb was used 
simultaneously with the clitic ne, then 
the negative word nicht was not present 
in the sentence. 

Considering the structural orientation 
of the transition process from 
polynegation to mononegation, it should 
be mentioned that it is on a par with the 
changes in the Middle High German 
syntactic system known as the formation 
of a framework structure. The tendency 
towards a clear formal organization of 
the sentence led to the new development 
of mononegation, and its formation is 
completed by the end of the Early New 
High German period (about 17th century). 
However, the loss of multiple negation 
during this period first takes place in the 
written language. It is important to 
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specify that systematical changes do not 
occur in oral speech. As a result, the 
changes concerning negation system in 
the written sources do not coincide with 
the oral ones [9: 274-292]. So, sentence 
negation demonstrates the redundancy 
of structural elements and its gradual 
elimination, which points in favor of an 
evolutionary explanation of the changes 
that take place in the history of the 
German language. 

Conclusions. This paper provides the 
synopsis of negation system in the 
history of the German language with the 
emphasis on multiple negation and 
negative concord within three periods of 
the language development – Old High 
German, Middle High German, and Early 
New High German. 

The analysis of empirical data allows 
us to conclude that the development of 
the German sentence negation 
demonstrates the phenomenon of 
grammaticalization and unfolds in the 
structural changes, namely the 
elimination of redundant negative 
elements in the sentence with negative 
concord. It should be noted that formal 
changes that take place in the German 
negative sentence do not cause semantic 
changes, as all elements of negation form 
a coherent semantic core. The significant 
role in the restructuring of the negative 
model played  redundancy from the 
diachronic perspective. 

On the grounds of the results above, I 
conclude that diachronic changes within 
the system of the German sentence 
negation suggest ways to explain the 
formation of the sentence structure in 
the German language. The results of 
restructuring the forms for expressing 
negation testify to the tendency of the 
formal grammatical unification of the 
sentence. The transition from 
polynegation to mononegation leads to 
more monolithic construction of the 
sentence, in which its negative character 
is realized through one of the sentence 
constituents. 

In further scientific research, the 
structural changes of sentence negation 

in the generative paradigm will be 
investigated. 
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ЕПІСТОЛЯРІЙ ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ДИНАМІКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ XVII СТ. 

В. В. Денисюк* 

Епістолярна спадщина Лазаря Барановича в україністиці не знайшла належного 
опрацювання, хоч, репрезентуючи фрагмент творчості чернігівського архієпископа, була й 
залишається джерелом дослідження мовної ситуації в другій половині XVII ст., що склалася 
на українських теренах. Проміжний статус жанру листування дав змогу Л. Барановичеві 
вийти за межі традиційного церковно-ділового стилю. Зафіксовані фразеологізми різні за 
походженням, демонструють уміння церковника залежно від кінцевого адресата обирати не 
тільки мову листування, але й стійкі сполучення слів, що додають листам експресії та 
індивідуальності. Найчастіше фіксуємо фразеологізми з релігійної, побутової та професійної 
сфер. Вони засвідчують як лексичну, так і морфологічну варіативність, однак спостерігаємо 
випадки семантичної трансформації, коли відомий тогочасній українській літературній 
мові фразеологізм набуває нового значення, зумовленого контекстуальним оточенням. 
Л. Баранович удається до контамінації фразеологічних одиниць: цю фразотворчість 
чернігівський архієпископ проводить переважно зі стійкими сполученнями слів, джерело яких 
– Святе Письмо. 

Аналізовані листи засвідчують, що більшість із зафіксованих фразеологічних одиниць 
мають негативну конотацію як результат, з одного боку, ментального критичного 
ставлення українців до своїх дій, учинків, рис характеру, з іншого – ситуацією в українському 
суспільстві доби Руїни, що значною мірою торкнулася й церковних справ. 

Більшість зафіксованих фразеологізмів – це дієслівно-прийменниково-іменникові або 
дієслівно-іменникові конструкції. Для окремих із них характерна наявність 
факультативних компонентів, якими можуть бути прикметники, займенники, дієслова, 
які, поширюючи усталену структуру, конкретизують семантику фразеологічної одиниці. 
Порядок слів у фразеологізмах ще не має чіткого закріплення, що дає підстави виокремити 
так звані інверсійні варіанти. 

Епістолярій Лазаря Барановича засвідчує формування системних відношень у 
фразеологічному складі української мови другої половини XVII ст. Запозичені чи скальковані 
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фразеологізми вступають у синонімічні та антонімічні відношення між собою або з 
церковнослов’янськими чи українськими, створюючи лінгвоконкуренцію між церковною 
писемною традицією та живомовною стихією. 

Історичний розвиток фразеологічної системи листів Л. Барановича засвідчив, що 
проаналізовані стійкі одиниці з відповідними лексико-граматичними трансформаціями 
успадкувала нова українська мова, що доводить тяглість і безперервність розвитку не 
тільки фразеологічного фонду, а й української мови загалом. 

 
Ключові слова: українська мова XVII ст., епістолярій, фразеологія, фразеологічна 

одиниця, фразеологічний фонд, семантика, динаміка, варіативність, контамінація. 
 

LAZAR BARANOVYCH’S EPISTOLARY AS A SOURCE FOR STUDYING THE 
DYNAMICS OF THE PHRASEOLOGICAL COMPOSITION IN UKRAINIAN OF 

THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY 

Denysiuk V. V. 

Lazar Baranovych’s epistolary heritage in Ukrainian studies has not found proper elaboration, 
though upon the presentation of a fragment of the Archbishop of Chernihiv’s work, it was and still 
remains the source of the study of the linguistic situation in the second half of the 17th century. The 
intermediate status of the genre of correspondence allowed L. Baranovych to go beyond the 
traditional church-formal style. Recorded phraseological units, which are different in origin, 
demonstrate the ability of the cleric to choose not only the language of correspondence depending on 
the final destination, but also set expressions that add emphasis and individuality to letters. Most 
often we find phraseological units in religious, domestic and professional spheres. They testify to 
both lexical and morphological variability, but we do observe cases of semantic transformation, 
when phraseological unit, known at the time in Ukrainian literary language, acquires a new 
meaning due to the contextual environment. L. Baranovych resorts to the contamination of 
phraseological units: this phrase-making is carried out by the Archbishop of Chernihiv mainly with 
set expressions with the Holy Scripture as their source. 

The analyzed letters testify that most of the recorded phraseological units have a negative 
connotation as a result, on the one hand, of mental critical attitude of Ukrainians to their actions, 
doings, character traits, on the other – the situation in Ukrainian society of the Ruins era, which 
significantly affected the church. 

Most recorded phraseological units are verb-preposition-noun or verb-noun constructions. Some of 
them are characterized by the presence of optional components, which can be adjectives, pronouns, 
verbs and which, while extending the set structure, specify semantics of the phraseological unit. 
Word order in phraseological units does not yet have a clear consolidation, which allows to 
distinguish the so-called inversion variants. 

Epistolary of Lazar Baranovych testifies to the formation of systemic relations in phraseological 
composition of the Ukrainian language in the second half of the 17th century. Borrowed or calqued 
phraseological units engage in synonymous and antonymic relationships with each other or with 
Church Slavonic or Ukrainian, creating a linguistic competition between the Church’s written 
tradition and the element of life. 

Historical development of phraseological system of L. Baranovych’s letters has shown that the 
analyzed set expressions with corresponding lexical and grammatical transformations were 
inherited by the new Ukrainian language, which proves the continuity of the development not only of 
phrasicon, but of the Ukrainian language as a whole. 

 
Keywords: Ukrainian language of the 17th century, epistolary, phraseology, phraseological unit, 

phraseological fund, semantics, dynamics, variability, contamination. 
 

Постановка проблеми. Українське 
релігійне письменство відіграло 
помітну роль у розвитку української 

літературної мови та її жанрів у XVII 
ст. Не буде перебільшенням сказати, 
що до таких особистостей належав і 
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Лазар Баранович. Задекларована тема 
синкретизує в собі декілька проблем, і 
кожна з них становить своєрідну 
лакуну для тієї чи тієї наукової 
траєкторії.  

По-перше, це власне особа відомого 
релігійного діяча, яка поки що не 
знайшла однозначного потрактування 
в україністиці загалом. Згадаймо хоча 
б те, що політологи, історики роблять 
полярні закиди – від позитиву до 
негативу в підтримці Барановичем 
курсу української держави й церкви в 
другій половині ХVІІ ст. Зокрема, 
М. Костомаров писав: "Лазар, сам 
Українець, вельми жалїв над 
несправедливістю і гнобленєм, 
заподїваним воєводською управою. 
Він побивав ся за тим, щоби визволити 
Українцїв від суду московських 
воєводів, однак не вспів нїчого вдїяти, 
позаяк змаганя його, при всїй їх 
красномовности, показали ся 
противними напрямови московської 
полїтики, що бажала як можна 
найтїснїйше привязати до себе 
занятий край. Лазар був чоловіком в 
житю розумним, позваляв собі 
говорити, скілько для його було 
безпечно, умів і мовчати і намагав ся 
мирно жити з сильними і догоджувати 
їм. <…> Лазар присьвячував і посилав 
цареви Олексїєви Михайловичу свої 
проповіди, украшав їх заголовки 
видуманими символїчними рисунками, 
що виражали славу московської 
держави; до тогож додавав для 
обясненя передні слівця, переповнені 
вельми видуманим улещуванєм. 
Проповідник, відсилаючи в Москву 
таким робом свій збірник «Трубы 
словесъ», добивав ся, щоби державний 
скарб закупив у його цїле виданє; цар 
не згодив ся на те і велїв сю книгу 
продавати звичайним способом; а 
всеж її накидали по монастирях. 
Відносини Лазаря Барановича до 
гетьмана Многогрішного скоро 
охолонули; коли на сего гетьмана 
зроблено донос, Лазар не боронив його, 
а коли по висланю Многогрішного в 
Сибір, в 1672 р. козацька рада вибрала 

іншого гетьмана, Самійловича, Лазар 
був на сїй радї, нахиляв козаків до 
присяги і зближив ся з новим 
гетьманом. Та минуло кілька лїт, а 
Самійлович не полюбив Лазаря"* [12: 
382–383]. Натомість В. Строєв про 
Лазаря Барановича відгукнувся 
схвально: "Він визначний представник 
і церкви, і мав чималу участь в її 
справах; він відомий не тільки в історії 
проповідництва, але брав велику 
участь і в літературі загалом; він 
займає місце в історії типографій росії 
і, мабуть, навіть церковного співу" [28: 
75]. Проте, як зазначає Н. Яковенко, 
"ця складна й талановита особистість 
до сьогодні залишається не вивченою" 
[36: 14]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Літературознавці 
(О. Біличенко, М. Возняк, О. Лямпрехт, 
О. Максимчук, О. Матушек, В. Перетц, 
О. Руда, М. Сумцов, В. Шевчук та ін.), 
філософи (Н. Горська, Л. Довга, 
В. Шевченко та ін.), історики 
(Д. Семко, Н. Яковенко та ін.), 
богослови (М. Лесюк та ін.) також 
неоднозначно потрактовують прозову 
й поетичну спадщину Барановича-
письменника. Наприклад, М. Сумцов 
попервах високо оцінив діяльність 
Лазаря Барановича: "Лазар Баранович 
належить до числа видатних 
літературних і політичних діячів 
південної росії у другій половині XVII 
ст. У галузі літератури він був головою 
та керівником певного освіченого й 
патріотичного гуртка письменників, до 
того ж основну роль відігравав не 
стільки через видатне своє ієрархічне 
становище, навіть не з огляду на 
природні розумові обдарування, значні 
кількісно й досить добре розвинені 
школою, переважно впливаючи своїм 
наполегливим та енергійним 
характером. Баранович і самостійно 
був войовничим двигуном у галузі 
богословської полемічної літератури, 
але основне його літературне значення 
полягає в тому, що він був сполучною 
ланкою між літературними та 
науковими трудівниками, спонукав їх 
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до літературної діяльності та частково 
регулював її, керував нею за 
допомогою розумних, пройнятих 
життєвим досвідом і добродушністю 
порад та настанов". Проте в контексті 
розвою української літератури в ХVІІ 
ст. дослідник усе ж критично 
відгукнувся про представників його 
другої половини: "Схолатичні оратори і 
проповідники, Баранович, 
Галятовський, Радивиловський, при 
великій літературній продуктивності, у 
науці і літературі видаються 
переважно пустоцвітами. … цілком 
правий був Феофан Прокопович, який 
називав «болтунами» південноруських 
проповідників другої половини ХVІІ ст. 
та їх західних учителів" [29: 18–19]. 

В. Перетц, проаналізувавши твір 
Л. Барановича "Księgi Smierci", також 
зазначив, що поезії проповідника не 
вирізняються красою форми та 
багатством думки [20: 233]. Суголосну 
думку про Л. Барановича як 
письменника висловив М. Возняк: 
"Проповіді Барановича – це безбарвне 
й беззмістовне накопичення пустих 
слів, рідко перериване якоюсь гадкою 
про сучасне бурхливе життя України, 
про українську народну революцію чи 
якоюсь іншою заміткою, цікавою для 
характеристики Барановича як 
політичного діяча. І коли взагалі в 
проповіді мистецький елемент є тільки 
засобом і краще від епічного, елементу 
має в ній можність розвинутися 
ліричний елемент у формі молитви, що 
перериває або закінчує проповідь, у 
Барановича навіть молитви позбавлені 
всякого ліризму чи релігійного 
захоплення, вони зовсім холодні. Крім 
того, Баранович, як і Гізель, писав 
сливе чистою церковнослов’янською 
мовою або польською, якою 
послугувався головно в своїй манії до 
віршування" [3: 567]. Нове осмислення 
творчості Л. Барановича знаходимо у 
В. Шевчука, який вважає, що відомий 
діяч другої половини ХVІІ ст. "виступив 
великим творцем нових художніх 
засобів і нової поезії розвинутого 

бароко, поклавши в основу своєї 
поетики принцип концепту" [35: 136]. 

По-друге, це становлення 
епістолярію як самостійного жанру. 
Діахронна лінгвістика епістолярію 
може на пальцях перерахувати 
дослідження, у яких студійовано 
листування відомих і маловідомих 
людей тієї чи тієї епохи, особливо коли 
йдеться про доновоукраїнський період. 
Складається враження, що відправною 
точкою є початок ХІХ ст., а 
застереження В. Передрієнка про те, 
що приватні листи в умовах ХVІІІ ст. 
самостійного жанру ще не становили 
[18: 7], є своєрідним шлагбаумом для 
мовознавців, незважаючи на пізніше 
корегування дослідником власної 
думки: "Особливості співвідношення 
книжно-традиційного і живомовного 
компонентів у текстах офіційно-
ділових та епістолярних дозволяють 
зробити висновок про виразні 
індивідуальні ознаки жанру приватних 
листів. Цей жанр ще перебував у 
певному зв’язку з офіційно-діловим 
мовленням, проте вже виявив себе 
здатним до самостійного розвитку в 
жанрово-функціональному плані" [17: 
122]. 

Україністика має опубліковані листи 
Б. Хмельницького, І. Мазепи, 
Л. Барановича, Ф. Прокоповича та ін. 
Листування ж Л. Барановича поки що 
залишається об’єктом зацікавлень 
істориків, літературознавців, 
філософів. 

Зрозуміло, що епістолярій ХVІІ ст. не 
можна сприймати в нинішньому його 
розумінні. Якщо сучасний лист 
значною мірою тяжіє до письмової 
форми розмовно-побутового стилю, то 
лист трьохсотп’ятдесятирічньої 
давнини ще повністю послуговується 
нормами ділового стилю 
староукраїнської літературної мови чи 
церковнослов’янської української 
редакції. Епістолярій Лазаря 
Барановича демонструє двополюсність 
ситуації: з одного боку, традиції 
ділового листування вимагають 
обов’язкового дотримання вимог 
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стилю, з іншого – розмовна стихія 
проникає в манеру письма, 
визначаючи вибір мовних засобів. 
Лист як письмова форма комунікації 
робить її підготовленою, з обдуманим 
вибором мовних одиниць і 
врахуванням реалізації їх 
контекстуальних смислів відповідно до 
завдань комунікативної стратегії 
адресанта, у чому й проявляється 
прагматичний аспект листування. 
Приватний лист як мовленнєвий 
витвір нині має індивідуальний 
характер. Про це також маємо 
пам’ятати, оскільки ділове листування 
не завжди було позначене 
індивідуальністю. У цьому разі 
доводиться констатувати, що діловий 
лист – це значною мірою 
соціалізований, а не 
індивідуалізований продукт, коли в 
його творенні брали участь, наприклад, 
гетьман і писар чи архієпископ та 
ігумен. Друга половина ХVІІ ст. дає 
змогу простежити зміну статусу листа 
на індивідуальний комунікативно-
прагматичний текст. 

Проблемою залишається й те, що 
правильно сприйняти й 
інтерпретувати історичний текст може 
тільки носій відповідної мови чи її 
варіанту, а це вимагає від дослідника 
застосування дискурс-аналізу, що 
дасть змогу з’ясувати специфіку 
відображення людиною ХVІІ ст. 
навколишнього світу, соціуму, 
проаналізувати реальний вияв 
взаємодії комунікативної, когнітивної 
та прагматичної функцій мови в 
конкретних соціокультурних ситуаціях. 

По-третє, це мовотворчість Лазаря 
Барановича, і навіть на такому рівні, 
як приватне листування. Не потрібно 
забувати, що для вивчення історії мови 
важлива кожна пам’ятка. Відтак 
епістолярій Лазаря Барановича, що 
спорадично потрапляв в орбіту 
лінгвістичних досліджень, має право 
на студіювання як важливе писемне 
джерело. Зазначимо, що з мовознавчих 
розвідок Барановичевого епістолярію 
маємо тільки одну спеціальну – "Мова 

листування Лазаря Барановича з 
козацькими гетьманами" О. Лазаренко 
[13], де авторка зосередила увагу на 
фонетичних і морфологічних 
особливостях староукраїнської та 
церковнослов’янської мов аналізованих 
листів. Дослідниця зробила логічний 
для мовної ситуації в Україні ХVІІ ст. 
висновок: "Церковнослов’янська мова 
виступає засобом просторового 
спілкування з московським царем 
Олексієм Михайловичем, з 
александрійським, єрусалимським та 
константинопольським патріархами, з 
єпископом Сербським. 

Листи польською мовою 
призначалися, в основному, для 
вищого православного духовенства – 
архімандрита Києво-Печерської лаври і 
ректора Київського Варлаама 
Ясинського, архімандрита 
чернігівського Іоаникія Галятовського, 
ігуменів Межигірського, Овруцького, 
Видубецького, Михайлівського 
монастирів та інших духовних осіб. 
Лист до рідної сестри – монахині 
Києво-Печерської лаври, а також листи 
Симеону Полоцькому, що жив тоді у 
Москві, також були написані 
польською мовою. 

Латину використано в листах до 
прокуратора Єзуїтського ордену 
Станіслава Ліщинського та до 
грецького митрополита Гаського Паїсія 
Лігарида. Крім того, латинські (і 
церковнослов’янські) слова, 
словосполучення, навіть цілі речення 
активно представлено в 
польськомовних текстах листів зі 
стилістичною метою. 

Щодо староукраїнської мови у 
творчій спадщині Лазаря Барановича, 
то варто зазначити, що сфера її 
вжитку обмежується тільки 
епістолярним стилем, тобто вона 
функціонує лише в листуванні 
архієпископа з козацькою старшиною 
Запорозького війська – гетьманами 
Петром Дорошенком, Дем’яном 
Многогрішним, Іваном Брюховецьким, 
Іваном Самойловичем та ін." [13: 178–
179]. Це твердження про 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

92 
 

функціювання мов перегукується з 
висновком Джованни Броджі 
Беркофф, яка переконливо довела, що 
вибір мови детермінований різними 
чинниками, проте він завжди був 
релевантним комунікативній ситуації, 
що позначено на доборі риторичних 
засобів [37: 75]. 

Короткі зауваження про мову листів 
церковника робить О. Руда, 
зазначаючи, що "в текстах листів 
Лазаря Барановича художній стиль 
часто домінує над епістолярним. У них 
етикетні формули переплітаються з 
біблійними цитатами. Події з власного 
життя знаходять доволі оригінальні 
асоціативні відповідники в біблійному 
тексті" [23: 244]. 

Складність мовного оформлення 
текстів Л. Барановича М. Костомаров 
прокоментував так: "Баранович 
відступив від способу Голятовського і 
Радивилівського – писати проповіди 
язиком близьким до народної мови. Він 
пише церковно-словянським язиком. 
Дивачність і шумність, – при скупости 
мисли, недостачі уяви і щирого 
чувства, – се визначні черти 
проповідий Лазаревих. Усї вони, 
можна сказати, складають ся з 
шумних фраз і вельми нудні. Свого 
часу вони могли припасти до вподоби 
хиба книжникам, що гоняли за 
словами і вираженями, але чей не були 
зрозумілі для народу. Впрочім Лазар, 
як здає ся, і писав їх, маючи на увазї 
більше при подобати ся Олексїєви 
Михайловичу, котрий любив вишукану 
і шумну мову. Оба збірники 
присьвячені цареви. В своїх 
проповідях Лазар любить звичайно 
обертати ся коло значіня слів і всяких 
зверхних признак, пописує ся 
зближенями і протиставленями, 
розтягає до дивоглядности тексти сьв. 
письма, а нї трохи їх не обясняє. Одне 
яке небудь слово спонукує Барановича 
глядїти чогось похожого в іншім 
предметї, при котрім можна би найти 
й ужити подібне слово" [12: 384]. 
Наведені критичні міркування про 
Барановича – поета, казнодію, 

книговидавця, громадського й 
церковного діяча змушують знову 
звернутися до його творчості, по-
новому прочитати те, що дозволить 
зробити нові висновки про розвиток 
української літературної мови та її 
жанрів у другій половині ХVІІ ст. 

Мета статті. Метою статті є 
семантико-структурний аналіз 
фразеологізмів, зафіксованих у листах 
Лазаря Барановича.  

Методи. Для досягнення 
задекларованої мети використано як 
основні контекстуальний, зіставний, 
описовий методи, дискурс-аналіз, 
частково методи структурно-
граматичного моделювання та 
порівняльно-історичний. 

Виклад основного матеріалу. 
Питання, порушені в листах, різні – від 
обговорення зовнішньополітичних 
проблем і відновлення православної 
ієрархії на Лівобережжі до вирішення 
побутових справ і майнових 
конфліктів. Послуговуючись другим 
виданням листів Лазаря Барановича 
(перше було надруковане частинами в 
"Чернігівських єпархіальних 
відомостях" (1861–1864 рр.)), ми 
свідомі того, що латиномовний і 
польськомовні листи упорядники 
переклали російською мовою ХІХ ст. 
Для дослідження Барановичевого 
епістолярію це фактично єдине 
джерело. Як зауважує Н. Яковенко, 
"власне в такому вигляді вони дійшли 
до нас, бо ні оригіналів, ні 
чернігівських копій не знайдено" [36: 
14]. Ті переписані листи 
Л. Барановича, що зберігаються в 
Інституті рукописів Національної 
бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського [22], 
слугуватимуть матеріалом для 
уточнення можливої вихідної форми та 
змін семантики фразеологізмів, 
оскільки становлять собою не зовсім 
вдалі копії. Зокрема, це стосується 
польськомовних листів, де переписувач 
у польську латиницю вводив або 
фрагмент латинською мовою чи 
кирилицею або через неможливість 
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правильного прочитання оригіналу, 
або так репрезентуючи власне 
розуміння заміненого тексту, напр.: … 
nas князь Константинъ Іосифовичъ 
Щербатий tak usczerbit, że w 
monasterze y in suppellectili trzech śię nie 
dobiczemy, icscze pochwałki na mię, bo 
mię wzięło invitum до города; niech, 
prawi, łapki liże … [22: 65 зв.]. 
Незважаючи на спорідненість 
слов’янських мов, необхідно 
враховувати і факт безеквівалентності 
фразеологізмів, а для 
інтернаціональних – ще правильність 
перекладу / калькування, структурну 
закріпленість компонентів 
фразеологізму, на що вказував, 
зокрема, й А. Золтан, обґрунтовуючи 
свою гіпотезу походження і поширення 
фразеологізму ломать голову [8: 137–
138]. Пор.: лист до отця Симеона 
Ситіановича: W. o. Galatowski do 
Czernihowa przybył z Litwy, prawie ze 
dsczu pod rynew [22: 65 зв.] – 
Честный отецъ Голятовскій прибылъ 
изъ Литвы въ Черниговъ, точно какъ 
отъ дождя подъ водосточный 
жолобъ [21: 51], де саме переклад 
середини ХІХ ст. штучно збагачує 
фразеологічну систему української 
мови другої половини ХVІІ ст. 
лексичним варіантом, що виконував 
чітку догму тогочасної мовної політики 
царизму, демонструючи, що українське 
високоосвічене духівництво 
послуговувалося одиницями, якими 
послуговувалося і московське, отже, 
запозичило той чи той вислів з мови 
московії. Проте успадкований новою 
українською мовою варіант з дощу та 
під ринву ‘від однієї небезпеки, біди до 
ще гіршої’ [26: 219] був відомим їй з 
кінця ХVІ ст., де, як зазначає 
Л. Коломієць, "застосовувався для 
характеристики, атестації соціальних 
явищ і подій не як цитата на 
підкріплення думки, а як органічний 
елемент мови" [11: 516]. Засвідчений в 
"Апокрисисі" Х. Філалета фразеологізм 
має тотожну структуру в 
старопольській і староукраїнській 
мовах, демонструючи хіба що 

морфологічну адаптацію германізму 
rinna [6: 5: 77] на староукраїнському 
мовному ґрунті: Czy nas przedsię tam 
wabić (a iako oni mowią) – "ze dżdża pod 
rynnę wprowadzać" będziesz? [1: 1613] 
– Чи насъ предся тамъ вабити (якъ то 
мовятъ) – "зъ дожчу подъ рынву 
упроважати" будешъ? [1: 1614]. 

Справді, досліджуваний епістолярій 
засвідчує нерівномірність 
використання Барановичем 
фразеологічного фонду. Стійких 
сполучень слів майже не фіксуємо в 
листах, писаних до гетьманів, що, з 
одного боку, може свідчити про 
непопулярність народнорозмовної 
мови в писемній традиції церковного 
діяча. Натомість важливо звернути 
увагу на той факт, що 
народнорозмовні фразеологізми 
виявляють активність у листах, 
написаних до осіб церковного сану. Це, 
зі свого боку, дає підстави говорити 
про стилістичний потенціал стійких 
сполучень слів у 
церковнослов’янському тексті, тоді як 
в    епістолярії, написах 
староукраїнською мовою, натрапляємо 
на біблійну чи релігійну фразеологію. 
Чи не в цьому проявився 
маніпулятивний хист Лазаря 
Барановича? Чи не заслугою казнодії є 
міжваріантне включення 
фразеологічних одиниць, відтак і 
збагачення та розвиток стильових 
засобів тогочасної української мови? 
Наприклад, у листі до Юрія 
Хмельницького Баранович по-своєму 
потрактовує біблійний вислів з 
Євангелія від Матвія, захоплюючись 
рішенням юного гетьмана зректися 
посади й постригтися в ченці, напр.: 
Пастырь, возлюбивъ Гедеоново руно, 
не восхотѣлъ, чтобы долго воевалъ онъ 
мечемъ. Не мимо идетъ слово: 
взявшіеся за мечь – отъ меча 
погибнутъ [21: 7]. Для прикладу 
наведемо цей же уривок із рукописної 
копії: Pasterz Gedeonowe sobie ulibił 
runo, niechciał abys długo mieczem 
woiował, bo iego nie мимо идетъ słowo, 
ktorzy mieczem woinia, od miecza 
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ginę [22: 47 зв.]. Церковник тлумачить 
вислів із тим значенням, з яким воно 
вжито у Святому Письмі: це слова Ісуса 
до одного зі своїх прибічників, який 
вихопив меч і відтяв вухо рабові 
первосвященника: «Сховай свого меча 
в його місце, бо всі, хто візьме меча, – 
від меча і загинуть» (Матв. 26: 52). Ісус, 
отже, засудив насилля з боку тих, хто 
мав зброю. Очевидним є те, що 
усвідомлення меча не як знаряддя 
захисту, а передусім як знаряддя 
агресії, війни існувало вже в часи Ісуса 
Христа й знайшло свою тяглість у 
міфологіях та віруваннях багатьох 
народів. Порівняймо хоч би античну 
міфологію, де й Арес, і Марс – боги 
війни – зображені з мечем. 

Укладачі "Słownikа polszscyzny ХVІ 
w." Цей вислів тлумачать як прислів’я, 
джерелом якого є Біблія, та наводять 
багатий ілюстративний матеріал із 
різних релігійних книг, що вийшли 
друком у Речі Посполитій у зазначений 
період [38: 13: 406–407]. Очевидно, 
культурно-освітні зв’язки, а згодом і 
негативно-соціальні події спричинили 
активізацію в українській мові 
євангельського вислову. Набула 
поширення ця сентенція і в 
українських релігійних текстах другої 
половини ХVІ ст. – Учительних 
Євангеліях і гоміліях, що відображають 
потужний вплив української 
народнорозмовної мови. Укладачі 
"Словника української мови ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст." 
кваліфікують вислів як стійкий, 
указують на його варіантність: кто 
воюєтъ мечомъ, кто мечемъ 
въюєтъ ωтъ меча загибаєтъ 
(згинєтъ) – хто мечем воює, від меча і 
загине: а іи(с) рѣ(к) ... пєтрє вложи 
мѣчь твой в но(ж)на. бо кто воює(т) 
мєчо(м) ω(т) мєча загибає(т) (XVI ст. УЄ 
№ 29519, 243); сховай мєчъ твой в 
похвы, абовѣ(м) кто мєчє(м) въює(т) 
ω(т) // мєча згинє(т) (Вільна, 1596 
З. Каз. 34–34 зв.) [24: 4: 155]. 

Про те, що біблійний сюжет був 
відомий на українських теренах 
здавна й актуалізувався в ХVІІ ст., 

свідчить "Піснь о пану Миколаю 
Потоцькім, гетьмані короннім, а о 
Хмельницькім р[оку] П[анського] 1648", 
де народне розуміння меча як загрози 
життю людини вміло введено в 
римований текст: 

Глянь, обернися, стань, задивися, 
которий воюєш 

Луком, стрілами, порохом, кулями і 
мечем ширмуєш! 

Бо теж рицері і кавалери перед тим 
бивали, 

Тим воєвали, от того ж меча 
самі повмирали [31: 99]. 

Власне, пісня підтверджує давність 
запозичення сюжету, а трансформація 
в поетичне обрамлення додатково 
переконує в його загальновідомості й 
функціюванні в тій чи тій формі як у 
літературній – українській чи 
церковнослов’янській, так і 
народнорозмовній мовах. 

Звертає на себе увагу й свідоме 
виокремлення Л. Барановичем цього 
вислову, яке він номінує лексемою 
слово, що посилює вплив на адресата й 
через покликання на Святе Письмо як 
авторитетне джерело, і через слово як 
першопочаток усього. 

Тяглість і популярність 
євангельського вислову в українців ХІХ 
ст. засвідчує колективна праця 
"Українські приказки, прислів’я і таке 
інше", що з’явилася на світ стараннями 
українських етнографів і 
фольклористів, у якій із різних 
українських місцин наведено дві 
паремійні одиниці: Яким мечем 
воював, таким й поліг (Пирятинщина), 
Яким мечом махає, такою путтю й 
погибає (Брацлавщина) [32: 325]. 
Зафіксована ця біблійна сентенція в 
збірнику приказок і прислів’їв за 
ред. М. Пазяка, напр.: Хто меч підняв, 
від меча і загине [33: 367]. 

В аспекті нашого дослідження 
доречним видається порівняння 
потрактування семантики цього 
вислову в українських та російських 
фразеографічних працях, що є 
яскравим свідченням маніпулювання 
суспільною свідомістю за допомогою 
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мовних одиниць. Зауважимо, що 
власне словники фразеологізмів не 
реєструють цього стійкого сполучення 
слів, проте у працях, де поняття 
фразеологізму потрактовано широко, 
натрапляємо на відсилання до 
євангельського сюжету, а також 
коментар, у якому укладачі чи автори 
пояснюють семантику вислову й 
поширення цього сполучення слів, 
зокрема за часів колишньої радянської 
імперії. Аналіз вислову в українських і 
російських працях засвідчує повну 
різновекторність тлумачення його 
семантики. Зокрема, в українських 
довідниках подано узагальнену 
семантику, що більшою мірою 
стосується нападника, недотримання 
ним життєвих цінностей, напр.: "Цей 
вислів поширений у сучасній 
літературній мові як пересторога проти 
насильства і агресії" [10: 301]; 
"вживається як пересторога агресорам, 
а ширше – як засудження насильства, 
в чому б воно не проявлялось" [9: 218]. 
Під іншим кутом пояснюють цей 
вислів російські укладачі, які 
продовжують трактувати його крізь 
призму покладеного в основу побудови 
радянської держави імперативу 
зовнішнього ворога. Акцент, зокрема, 
зроблено на росії як країні, що 
постійно зазнає агресії від 
немиролюбних сусідів, а відтак штучно 
створюється чи посилюється ситуація 
ворожо-підозрілого ставлення до інших 
етносів, країн: "Кожен, хто нападе на 
росію або загрожуватиме їй, отримає 
рішучу відсіч і буде знищений; те ж 
саме йдеться про будь-який напад або 
погрози стосовно будь-кого. <…> У 
російській мові цей вираз став широко 
відомий завдяки кінофільму 
“Олександр Невський”, що вийшов на 
екран 1 грудня 1938 р. За сценарієм 
П. А. Павленка, в устах Олександра 
Невського ці слова звучать трохи 
інакше, ніж у Біблії: “Хто з мечем до 
нас увійде, від меча і загине. На цьому 
стояла і стоїть російська земля”. Цю 
цитату з фільму неодноразово 
наводили в газетно-публіцистичних 

текстах та на плакатах як справжні 
слова Олександра Невського, хоча в 
життєписах цього великого російського 
князя їх немає" [5: 79–81]; "Кожен, хто 
нападе на росію, буде знищений; 
ширше – відповідь на будь-яку загрозу 
на адресу того, хто говорить. 
Євангельський вислів: “І ось, один із 
тих, що були з Ісусом... витяг меч свій 
і, вдаривши раба первосвященика, 
відтяв йому вухо. Тоді говорить йому 
Ісус: Поверни меч твій у його місце, бо 
всі, хто взяв меч, загинуть від меча" 
(Мт 26, 51–52). Аналогічні афоризми 
засвідчені і в інших місцях біблійного 
тексту (Одкр 13, 10; Бут 9, 6). Вислів 
став популярним у російській мові 
завдяки кінофільму "Олександр 
Невський" (1938) за сценарієм його 
режисера З. М. Ейзенштейна (1898–
1948) і радянського письменника і 
сценариста П. А. Павленка (1899–
1951). В устах російського князя 
Олександра Невського у фільмі ці слова 
дещо змінені: "Хто з мечем до нас 
увійде, від меча і загине. На цьому 
стояла і стоїть російська земля". Цитата 
з фільму найчастіше використовується 
як справжня фраза князя 
Новгородського, великого князя 
Київського, великого князя 
Володимирського Олександра 
Невського (1221–1263), хоча у 
збережених життєписах князя її немає. 
Уживається в багатьох європейських 
мовах, порівн.: лат. Qui gladio ferii, 
gladio perii; ит. Tutti coloro che avran 
presa la spada, periranno per la spada; 
исп. Todos los que lomaren espada, a 
espada perecerán; польск. Kto mieczem 
wojuje, od miecza ginie; фр. Tous ceux 
qui prendront l’ènee périront par l’épée та 
ін. [14: 90–91]. Тільки в одному 
довіднику запропоновано узагальнену 
семантику: Той, хто розпочав 
небезпечний захід, відповідатиме за 
його наслідки [2: 376]. Отже, динаміка 
семантики вислову спричинена не 
закономірним розвитком мови, а 
зовнішнім чинником, яким стала 
мовна політика як інструмент ідеології 
держави. 
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У листі до гетьмана Якима Сомка 
Л. Баранович послуговується 
фразеологізмом подносити руку, напр.: 
Я рачей зъ моей стороны прикладаю и 
пастирско милостей вашихъ молю, 
абисте, зъ горливости моей ку церквы 
Божой, изволили до его царскаго 
пресвтлаго величества писаи, жеби 
цѣлкомъ метрополита избрати 
позволилъ, упрошаючи, абы тотъ 
святій престолъ болей не ваковалъ, 
але при немъ южъ неблюститель, 
лечь самый строитель подносилъ 
руки до найвишшаго архіерея за его 
пресвѣтлое царское и за все 
благовѣрное воинство со всѣмъ 
православіемъ, чого усердно желаючи и 
покорне о тое милостей вашихъ 
просячи, вторицею благословеніе 
[21: 11–12]. Писемні пам’ятки 
засвідчують, що фразеологізм 
функціював в українській мові ХVІІ ст. 
зі значенням «бити; розпочинати 
боротьбу з ким-небудь», напр.: … если 
то годится такъ сынови коронному, 
тобѣ, пане Хмелницкий, на пана своего 
руку подносити и воевати на него? 
[38: 9]; Того ж року, августа 22-г, 
поднесли Виговскиі руку на цр̃я [28: 
234]. Проте контекст із листа 
переконує, що сполучення слів 
функціювало і з іншим значенням, 
джерелом якого стала релігійна сфера. 
Звісно, що такий атрибут молитви, як 
піднесення рук догори з проханням 
про допомогу, в мові києворуського 
періоду отримав вербальну 
репрезентацію, омонімічну до вже 
наявного стійкого сполучення слів. На 
ХVІ–ХVІІ ст., як засвідчують 
аналізовані тексти, фразеологічна 
одиниця, можливо, й синкретизувала в 
собі ці антонімічні значення: «бити, 
боротися» і «звертатися про допомогу». 
Однак лист доводить, що «релігійна» 
семантика, первинно позитивно 
конотована, зазнала подальших 
трансформацій, розширивши коло 
суб’єктів допомоги представниками 
різних ланок світського 
державоустрою, що зменшувало 
ступінь сакральності мовної одиниці та 

адаптувало її до використання зі 
«світським» значенням. Отже, маємо 
яскравий приклад утворення 
фразеологізму-омоніма. 

Прикметно, але в сучасній 
українській мові, за даними 
лексикографічних праць, фразеологізм 
зберіг багатозначність, на що вказує 
його різна синтаксична сполучуваність 
[32: 63], та функціює тільки з 
негативною конотацією: піднімати 
(підіймати, підняти, підводити, 
підвести, підносити, піднести, 
здіймати, здійняти, знімати, зняти, 
зводити, звести і т. ін.) руку (руки): 
а) (на кого, що) бити кого-небудь, 
робити замах на когось, щось, зазіхати 
на що-небудь; б) (на себе) кінчати 
життя самогубством; в) (на кого, що) 
засуджувати кого-, що-небудь [26: 8: 
899]. Отже, словниковий матеріал 
засвідчує динаміку розвитку 
семантичної структури аналізованого 
стійкого сполучення слів. 

Відповідаючи на лист гетьмана 
Івана Брюховецького, де той 
скаржиться на наклеп, Лазар 
Баранович обігрує біблійний сюжет 
про пшеницю та кукіль, нагадуючи, що 
у світі є всякі люди, і потрібно 
берегтися не тільки зброї, але й слова. 
Поширення неправдивої інформації 
церковник вербалізує стійким 
сполученням слів в словѣ не 
согрѣшити: Напомнѣлемъ его 
вседушно, абы в словѣ не согрѣшилъ 
(Баранович: 28). У листі Л. Баранович 
моделює ситуацію в руслі української 
церковно-релігійної традиції ХVІІ ст., 
коли книжники вдавалися до 
класифікації гріхів, їх тлумачення, 
зокрема й десяти Божих заповідей, 
особливу увагу звертаючи на 
"правильність" поведінки українців. 
Про гріховний статус неправди 
К. Зиновіїв зафіксував паремію всякаѧ 
неправда грѣхъ [7: 218]. Петро Могила 
у "Требнику" так пояснює порушення 
цієї заповіді: Противкω девѧтогω 
Приказанѧ тыи грѣшатъ, которые 
фалшиве свѣдчатъ на ближнѧгω, и 
вдаютсѧ в небезпеченствω дүшѣ, 
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албω тѣла длѧ марногω зыскү [15: 
ц ̃и], що є компонентно-лексичним 
варіантом попередніх перекладів 
Святого Письма (пор. у 
Пересопницькому Євангелії: вѣдає(ш). 
заповѣди. прелюбодѣйства не дѣдаи. 
не оубїи. не оукрадь. лживє нє 
свѣ(д)чи. чти ѿца твоєго, и м ̃трь 
твою [19: 293]). Як засвідчують 
писемні пам’ятки, в українській мові 
ХVІІ ст. активністю позначений 
фразеологізм впасти въ грѣхъ, 
варіантами якого були стійкі 
сполучення слів з іменником-
конкретизатором гріха або ж із 
заміною лексеми гріх на номен на 
позначення того чи того гріха, напр.: 
… єгда кто впад̃ши в сей грѣх 
лѣности не чаєтъ прочеє спс̃тисѧ, 
мнѧщи ӕко Бг̃ъ ємү тогω грѣха не 
проститъ, тѣм же ниже хощет прочеє 
пещисѧ, чрезъ исправленїє житїѧ [4: 
тк̃]; Аще впадоша в Прелюбодѣѧнїє? 
[4: тп̃θ]. У "Словнику української мови 
ХVІ – першої половини ХVІІ ст." 
кодифіковано як стійкі сполучення 
слів в гордость впасти [25: 7: 24], в 
злости впадати [25: 12: 22]. Лазар 
Баранович, отже, послуговується 
трансформованим фразеологізмом, 
утвореним за моделлю "прийменник 
+ іменник + дієслово". Дієслівний 
компонент є церковнослов’янським 
дериватом кореня гріх, а 
прийменниково-іменникова 
конструкція конкретизує власне гріх. 

Далі Лазар Баранович за допомогою 
вдало дібраного з народнорозмовної 
мови матеріалу пояснює гетьманові, 
чому потрібно обережно поводитися зі 
словом. Книжник свідомо підкреслює 
народну мудрість як результат 
багатовікових спостережень, 
використовуючи апеляцію, оформлену 
прислівником давно, що слугує 
своєрідним "часовим" маркером, та 
дієсловом 3-ї особи множини з 
безособовим значенням мовять, таким 
чином утворюючи в межах листа 
повчальний мікротекст: Давно мовятъ: 
слово выростетъ воробцемъ, а 

уростетъ въ вола. Онъ ся такъ 
рахуетъ з собою, же ему и воробья не 
уловлять [21: 28]. На перший погляд, 
нагромадження стійких сполучень слів 
переобтяжує текст. Однак церковник 
моделює ситуацію з позицій не тільки 
мовця, але і слухача, який у 
подальшому також може стати 
транслятором почутого, до того ж крізь 
призму власного розуміння отриманої 
інформації. Репрезентантом 
«метрологічної» ознаки неправди 
слугують лексеми на позначення різних 
за розміром тварин – воробецъ і волъ, 
що в наведеному контексті набувають 
антонімічних відношень. Проте 
Л. Баранович для моральних настанов 
залучає не тільки розміри горобця. 
Вагомим чинником є здатність птаха 
літати. Саме ці ознаки створюють 
загальний образ усного слова. Але й тут 
книжник не зупиняється: він акцентує 
увагу на самовпевненості поширювача 
неправди, на хибності його думки про 
те, що горобця не можна впіймати. 

Нова українська мова успадкувала 
ці народні сентенції. У ХІХ ст., за 
даними збірника "Українські приказки, 
прислів’я і таке інше", українці 
послуговувалися пареміями Слово 
вилетить горобцем, а вернецця волом 
(Илькевич) [34: 323], Слово не горобець, 
назад не вернецця (Проскурів), Слово 
не горобей: вилетить – не піймаєш 
(Прилука), Вже слово не вернеся 
(Проскурів) [34: 564]. Продовжують 
вони функціювати і в сучасній 
українській мові: Слово – не горобець, 
вилетить – не піймаєш [16: 107]; 
Слово – не горобець, як вилетить, то 
вже його не спіймати [35: 226], Слово 
вилетить горобцем, а вернеться волом 
[35: 227]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Лазар Баранович був 
освіченою полілінгвальною особистістю 
ХVІІ ст., яка для задоволення 
комунікативних потреб 
послуговувалася різними стилями, 
зокрема й "пограничним". Написання 
частини листів різними мовами чи 
варіантами зовсім не свідчить, що 
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зафіксовані в них фразеологізми 
властиві тільки тій чи тій мові. 
Прикметною ознакою фразеологізмів є 
активне їх уживання з дієсловами, що 
певною мірою робить ці вербати 
факультативним компонентом, який у 
сучасній українській мові входить до 
складу стійкого сполучення слів, 
зазнаючи лексичної чи морфологічної 
варіативності. Проаналізована в статті 
невеличка частина фразеологізмів 
доводить розуміння церковником 
адресата, а відтак і дискурсу, що 
диктував використання тієї чи тієї 
фразеологічної одиниці, що накреслює 
перспективи для досліджень 
фразеологічного багатства 
Л. Барановича. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Апокрисисъ. Сочиненіе 

Христофора Филалета въ двухъ текстах 
польскомъ и западно-русскомъ 1597–
1599 года. Русская историческая 
бібліотека, издаваемая 
Археографическою коммиссіею. 
Петербургъ: Типографія 
А. М. Котомина и К°, 1882. Т. 7. 
С. 1003–1820. 

2. Бирих А. К., Мокиенко В. М., 
Степанова Л. И. Словарь русской 
фразеологии. Историко-
этимологический справочник. Санкт-
Петербург: Фолио-Пресс, 1998. 700 с. 

3. Возняк М. С. Історія української 
літератури: у 2 книгах. Вид. 2-ге, 
перероб. Львів: Світ, 1992. Кн. 1. 696 с. 

4. Гізель І. Вибрані твори: у 3-х т. 
Київ – Львів: Свічадо, 2009. Т. I, кн. 2. 
360 с. 

5. Дубровина К. Н. 
Энциклопедический словарь 
библейских фразеологизмов. Москва: 
Флинта; Наука, 2010. 808 с. 

6. Етимологічний словник 
української мови: у 7 т. Київ: Наук. 
думка, 2006. Т. 5. 704 с. 

7. Зіновіїв К. Вірші. Приповісті 
посполиті / підгот. до вид. І. П. Чепіга. 
Київ: Наук. думка, 1971. С. 31–309. 

8. Золтан А. Фразеологизм ломать 
голову в сравнительном аспекте (по 
поводу выхода нового издания книги 
"Русская фразеология. Историко-
этимологический словарь" под ред. 
В. М. Мокиенко). Русская, украинская 
и русинская лексикология и 
лексикография: сборник статей памяти 
профессора Иштвана Удвари. – Orosz, 
ukrán és ruszin lexikológia és 
lexikográfia. Tanulmánykötet Udvari 
István professzor emlékére. Nyíregyháza: 
Krúdy, 2006. С. 133–143. 

9. Коваль А. П. Спочатку було 
Слово: Крилаті вислови біблійного 
походження в українській мові. Київ: 
Либідь, 2001. 311 с. 

10. Коваль А. П., Коптілов В. В. 
Крилаті вислови в українській 
літературній мові. Київ: Вища школа, 
1975. 335 с. 

11. Коломієць Л. І. Народнорозмовна 
і книжна фразеологія. Історія 
української мови. Лексика і фразеологія 
/ Русанівський В. М. (відп. ред.) та ін. 
Київ: Наук. думка, 1983. С. 508–522. 

12. Костомарів М. Голятовський, 
Радивилівський і Лазар Баранович. 
Костомарів М. Істория України в 
житєписях визначнїйших єї діячів / 
переложив Олександер Барвінський. 
Львів, 1918. С. 357–386. 

13. Лазаренко О. М. Мова 
листування Лазаря Барановича із 
козацькими гетьманами. Нові 
дослідження козацької доби в Україні: 
зб. наук. статей. Київ, 2000. Вип. 9. 
С. 177–181. 

14.  Лепта библейской мудрости: 
библейские крылатые выражения и 
афоризмы на русском, английском, 
белорусском, немецком, словацком и 
украинском языках / авторы-
составители: Д. Балакова [и др.]. 
Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 
2014. 208 с. 

15. Могила П. Требник. Київ, 1646. 
860 с. 

16. Народ скаже – як зав’яже. 
Українські народні прислів’я, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

99 
 

приказки, загадки. Київ: Веселка, 
1973. 228 с. 

17. Передрієнко В. А. Мова 
староукраїнських епістолярних 
пам’яток ХVІІІ ст. Жанри і стилі в 
історії української літературної мови. 
Київ: Наук. думка, 1989. С. 93–130. 

18. Передрієнко В. А. Передмова. 
Приватні листи ХVІІІ ст. / підг. до 
вид. В. А. Передрієнко. Київ: Наук. 
думка, 1987. С. 5–15. 

19. Пересопницьке Євангеліє. 1556–
1561. Дослідження. Транслітерований 
текст. Словопокажчик / вид. підг. 
І. П. Чепіга. Київ, 2001. 669 с. 

20. Перетц В. Н. "Ksiega smierci" 
архиепископа Лазаря Барановича. 
Киевская старина. 1898. Т. LXII 
(сентябрь). С. 225–233. 

21. Письма преосвященнаго Лазаря 
Барановича съ примѣчаниями. 
Черниговъ: Въ типографіи Ильинскаго 
монастыря, 1865. 260 с. 

22. Письма, грамоты и документы 
Лазаря Барановича, отчасти других 
лиц, в копиях и извлечениях с 
примечаниями Белозерскаго. 
Зберігається: Інститут рукописів НБУ. 
Ф. 1. Спр. 6642. 

23. Руда О. В. Рецепція поезії Лазаря 
Барановича в літературознавстві. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
2014. № 1127. Серія "Філологія". 
Вип. 71. С. 243–250. 

24. Словник української мови ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст.: у 28 вип. 
Львів: Ін-т українознавства ім. 
І. Крип’якевича НАНУ, 1994–2017. 
Вип. 1–17. 

25. Словник української мови: в 11 
т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. 
думка, 1977. Т. 8. 927 с. 

26. Словник фразеологізмів 
української мови / уклад.: 
В. М. Білоноженко та ін. Київ: Наук. 
думка, 2003. 787 с. 

27.  Софонович Ф. Хроніка з 
літописців стародавніх. Київ: Наук. 
думка, 1992. 334 с. 

28. Строевъ В. Лазарь Барановичъ, 
архіепископъ Черниговскій, и его 
проповѣди. Черниговскія епархіальныя 
извѣстія. 1876. № 3 (1 февраля). С. 70–
82. 

29. Сумцовъ Н. Θ. О литературныхъ 
нравахъ южнорусскихъ писателей ХVІІ 
ст. Санктпетербургъ: Типографія 
Императорской Академіи Наукъ, 1906. 
24 с. 

30. Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. 
Українська фразеологія. Харків: 
Основа, 1990. 167 с. 

31. Українська поезія. Середина ХVІІ 
ст. / упоряд. В. І. Крекотень, 
М. М. Сулима. Київ: Наук. думка, 1992. 
680 с. 

32. Українські приказки, прислів’я і 
таке інше / уклав М. Номис; упоряд., 
приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. 
Київ: Либідь, 1993. 768 с. 

33. Українські прислів’я та 
приказки. Київ: Дніпро, 1984. 389 с. 

34. Черниговская лѣтопись по 
новому списку (1587 – 1725). 
Черниговская летопись по новому 
списку (1587–1725) и Коломацкие 
челобитные. Киев: Изд. 
Ал. Лазаревского, 1890. С. 6–36. 

35. Шевчук В. Лазар Баранович як 
поет. Шевчук В. Муза Роксоланська: 
Українська література ХVІ–ХVІІІ ст.: у 
2 кн. Київ: Либідь, 2005. Кн. 2. С. 128–
143. 

36. Яковенко Н. Київські професори 
за лаштунками Гадяцької угоди (про 
спробу перетворення Могилянської 
колегії на університет). Київська 
академія. 2011. Вип. 9. С. 5–24. 

37.  Brogi Bercoff G. Z zagadnień 
różnic kulturowych na ziemiach 
wschodniosłowiańskich na przykładzie 
trójjęzycznych dzieł Stefana Jaworskiego. 
Barok w Polsce i w Europie Środkowo-
Wschodniej: Drogi przemian i osmozy 
kultur. Warszawa, 2000. S. 69–83. 

38. Słownik Polszczyzny XVI wieku / 
Mayenowa M. R. (red. nacz.). Wrocław – 
Warszwa – Krakόw – Gdańsk – Łodź: 
Instytut Badań Literackich PAN, 1981. 
T. XIII. 600 s. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

100 
 

REFERENCES (TRANSLATED & 
TRANSLITERATED) 

1. Apokrisis (1882) [Apokrisis]. 
Sochinenie Khristofora Filaleta v dvukh 
tekstakh pol'skom i zapadno-russkom 
1597–1599 goda. Russkaya 
istoricheskaya biblioteka, izdavayemaya 
Arkheograficheskoyu kommissieyu. 
Peterburg: Tipografiya A. M. Kotomina i 
K°. T. 7. S. 1003–1820. [in Old 
Ukrainian]. 

2. Birikh A. K., Mokiyenko V. M., 
Stepanova L. I. (1998). Slovar' russkoy 
frazeologii. Istoriko-etimologicheskiy 
spravochnik [Dictionary of Russian 
Phraseology. Historical and etymological 
reference book]. Sankt-Peterburg: Folio-
Press. 700 s. [in Russian]. 

3. Vozniak M. S. (1992). Istoriia 
ukrainskoi literatury [History of 
Ukrainian literature]: u 2 knyhakh. Vyd. 
2-he, pererob. Lviv: Svit. Kn. 1. 696 s. [in 
Ukrainian]. 

4. Hizel I. (2009). Vybrani tvory 
[Selected works]: u 3-kh t. Kyiv – Lviv: 
Svichado. T. I, kn. 2. 360 s. [in Old 
Ukrainian]. 

5. Dubrovina K. N. (2010). 
Entsiklopedicheskiy slovar' bibleyskikh 
frazeologizmov [Encyclopedic dictionary 
of biblical phraseological units]. Moskva: 
Flinta; Nauka. 808 s. [in Russian]. 

6. Etymolohichnyi slovnyk 
ukrainskoi movy (2006) [Etymological 
dictionary of Ukrainian language]: u 7 t. 
Kyiv : Nauk. dumka. T. 5. 704 s. [in 
Ukrainian]. 

7. Zinoviiv K. (1971). Virshi. 
Prypovisti pospolyti [Poems. Proverbs are 
folk] / pidhot. do vyd. I. P. Chepiha. 
Kyiv: Nauk. dumka. S. 31–309. [in 
Ukrainian]. 

8. Zoltan A. (2006). Frazeologizm 
lomat' golovu v sravnitel'nom aspekte (po 
povodu vykhoda novogo izdaniya knigi 
"Russkaya frazeologiya. Istoriko-
etimologicheskiy slovar'" pod red. 
V. M. Mokiyenko) [Phraseologism 
ломать голову in a comparative aspect 
(on the issue of a new edition of the book 
"Russian Phraseology. Historical and 

Etymological Dictionary" edited by 
V. M. Mokienko)]. Russkaya, 
ukrainskaya i rusinskaya leksikologiya i 
leksikografiya: sbornik statey pamyati 
professora Ishtvana Udvari. – Orosz, 
ukrán és ruszin lexikológia és 
lexikográfia. Tanulmánykötet Udvari 
István professzor emlékére. Nyíregyháza: 
Krúdy. S. 133–143. [in Russian]. 

9. Koval A. P. (2001). Spochatku bulo 
Slovo: Krylati vyslovy bibliinoho 
pokhodzhennia v ukrainskii movi [First 
there was the Word: Winged expressions 
of biblical origin in Ukrainian language]. 
Kyiv: Lybid. 311 s. [in Ukrainian]. 

10. Koval A. P., Koptilov V. V. (1975). 
Krylati vyslovy v ukrainskii literaturnii 
movi [Winged expressions in Ukrainian 
literary language]. Kyiv: Vyshcha shkola. 
335 s. [in Ukrainian]. 

11. Kolomiiets L. I. (1983). 
Narodnorozmovna i knyzhna frazeolohiia 
[Folk and book phraseology]. Istoriia 
ukrainskoi movy. Leksyka i frazeolohiia / 
Rusanivskyi V. M. (vidp. red.) ta in. Kyiv: 
Nauk. dumka. S. 508–522. [in 
Ukrainian]. 

12. Kostomariv M. (1918). 
Holiatovskyi, Radyvylivskyi i Lazar 
Baranovych [Holyatovsky, Radyvylivsky 
and Lazar Baranovych]. Kostomariv M. 
Istoryia Ukrainy v zhytiepysiakh 
vyznachniishykh yei diiachiv / 
perelozhyv Oleksander Barvinskyi. Lviv. 
S. 357–386. [in Ukrainian]. 

13. Lazarenko O. M. (2000). Mova 
lystuvannia Lazaria Baranovycha iz 
kozatskymy hetmanamy [The language of 
Lazar Baranovich’s correspondence with 
the Cossack hetmans]. Novi 
doslidzhennia kozatskoi doby v Ukraini: 
zb. nauk. statei. Kyiv. Vyp. 9. S. 177–
181. [in Ukrainian]. 

14. Lepta bibleyskoy mudrosti: 
bibleyskiye krylatyye vyrazheniya i 
aforizmy na russkom, angliyskom, 
belorusskom, nemetskom, slovatskom i 
ukrainskom yazykakh (2014) [A mite of 
biblical wisdom: biblical sayings and 
aphorisms in Russian, English, 
Belarusian, German, Slovak and 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

101 
 

Ukrainian] / avtory-sostaviteli: 
D. Balakova [i dr.]. Mogilev: MGU imeni 
A. A. Kuleshova. 208 s. [in Russian, 
English, Belorussian, German, Slovak, 
Ukrainian]. 

15. Mohyla P. (1646). Trebnyk 
[Trebnyk]. Kyiv. 860 s. [in Old 
Ukrainian]. 

16. Narod skazhe – yak zav’iazhe. 
Ukrainski narodni prysliv’ia, prykazky, 
zahadky (1973) [People will tell you how 
to tie it. Ukrainian folk proverbs, 
sayings, riddles]. Kyiv: Veselka. 228 s. [in 
Ukrainian]. 

17. Peredriienko V. A. (1989). Mova 
staroukrainskykh epistoliarnykh 
pam’iatok XVIII st. [The language of old 
Ukrainian epistolary monuments of the 
XVIII century.] Zhanry i styli v istorii 
ukrainskoi literaturnoi movy. Kyiv: Nauk. 
dumka. S. 93–130. [in Ukrainian]. 

18. Peredriienko V. A. Peredmova 
[Preambule]. Pryvatni lysty XVIII st. / 
pidh. do vyd. V. A. Peredriienko. Kyiv: 
Nauk. dumka, 1987. S. 5–15 [in 
Ukrainian]. 

19. Peresopnytske Yevanheliie. 1556–
1561. Doslidzhennia. Transliterovanyi 
tekst. Slovopokazhchyk (2001) 
[Peresopnytsia Gospel. 1556–1561. 
Research. Transliterated text. Word 
index] / vyd. pidh. I. P. Chepiha. Kyiv. 
669 s. [in Ukrainian]. 

20. Peretts V. N. (1898). "Ksiega 
smierci" arkhiyepiskopa Lazarya 
Baranovicha ["Ksiega smierci" by 
Archbishop Lazar Baranovich]. 
Kiyevskaya starina. T. LXII (sentyabr'). 
S. 225–233 [in Russian]. 

21. Pis'ma preosvyashchennago 
Lazarya Baranovicha s primechaniyami 
(1865) [Letters from Bishop Lazar 
Baranovich with notes]. Chernigov: V 
tipografíi Il'inskago monastyrya. 260 s. 
[in Russian]. 

22. Pis'ma, gramoty i dokumenty 
Lazarya Baranovicha, otchasti drugikh 
lits, v kopiyakh i izvlecheniyakh s 
primechaniyami Belozerskago [Letters, 
letters and documents of Lazar 
Baranovich, partly of other persons, in 

copies and extracts with notes by 
Belozersky]. Zberihaietsia: Instytut 
rukopysiv NBU. F. 1. Spr. 6642. [in 
Ukrainian] 

23. Ruda O. V. (2014). Retseptsiia 
poezii Lazaria Baranovycha v 
literaturoznavstvi [Reception of Lazar 
Baranovich's poetry in literary criticism]. 
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho 
universytetu imeni V. N. Karazina. 
№ 1127. Seriia "Filolohiia". Vyp. 71. 
S. 243–250. [in Ukrainian] 

24. Slovnyk ukrainskoi movy XVI – 
pershoi polovyny XVII st. [Dictionary of 
Ukrainian language of the 16th – first half 
of the 17th century.]: u 28 vyp. Lviv: In-t 
ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha 
NANU, 1994–2017. Vyp. 1–17. [in 
Ukrainian] 

25. Slovnyk ukrainskoi movy (1977) 
[Dictionary of Ukrainian language]: v 11 
t. / za red. I. K. Bilodida. Kyiv: Nauk. 
dumka. T. 8. 927 s. [in Ukrainian] 

26. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi 
movy (2003) [Dictionary of phraseology of 
Ukrainian language] / uklad.: 
V. M. Bilonozhenko ta in. Kyiv: Nauk. 
dumka. 787 s. [in Ukrainian] 

27. Sofonovych F. (1992). Khronika z 
litopystsiv starodavnikh [Chronicle of 
ancient chroniclers]. Kyiv: Nauk. dumka. 
334 s. [in Ukrainian] 

28. Stroyev V. (1876). Lazar' 
Baranovich, arkhiepiskop Chernigovskiy, 
i yego propovedi [Lazar Baranovich, 
Archbishop of Chernigov, and his 
sermons]. Chernigovskiya 
yeparkhial'nyya izvestiya. № 3 
(1 fevralya). S. 70–82 [in Russian]. 

29. Sumtsov N. F. (1906). O 
literaturnykh nravakh yuzhnorusskikh 
pisateley XVII st. [On the literary 
manners of the South Russian writers of 
the 17th century]. Sanktpeterburg: 
Tipografíya Imperatorskoy Akademii 
Nauk. 24 s. [in Russian]. 

30. Uzhchenko V. D., Avksentiev L. H. 
(1990). Ukrainska frazeolohiia [Ukrainian 
phraseology]. Kharkiv: Osnova. 167 s. [in 
Ukrainian]. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

102 
 

31. Ukrainska poeziia. Seredyna XVII 
st. (1992) [Ukrainian poetry. The middle 
of the 17th century] / uporiad. 
V. I. Krekoten, M. M. Sulyma. Kyiv: 
Nauk. dumka. 680 s. [in Ukrainian]. 

32. Ukrainski prykazky, prysliv’ia i 
take inshe (1993) [Ukrainian proverbs, 
sayings and so on] / uklav M. Nomys; 
uporiad., prymit. ta vstupna st. 
M. M. Paziaka. Kyiv: Lybid. 768 s. [in 
Ukrainian]. 

33. Ukrainski prysliv’ia ta prykazky 
(1984) [Ukrainian proverbs and sayings]. 
Kyiv: Dnipro. 389 s. [in Ukrainian]. 

34. Chernigovskaya lеtopis' po 
novomu spisku (1587–1725) (1890) 
[Chernihiv chronicle according to the 
new list (1587–1725)]. Chernigovskaya 
letopis' po novomu spisku (1587–1725) i 
Kolomatskiye chelobitnyye. Kiev: Izd. 
Al. Lazarevskogo. S. 6–36. [in Ukrainian]. 

35. Shevchuk V. (2005). Lazar 
Baranovych yak poet [Lazar Baranovych 
as a poet]. Shevchuk V. Muza 
Roksolanska: Ukrainska literatura XVI–

XVIII st.: u 2 kn. Kyiv: Lybid. Kn. 2. 
S. 128–143. [in Ukrainian]. 

36. Yakovenko N. (2011). Kyivski 
profesory za lashtunkamy Hadiatskoi 
uhody (pro sprobu peretvorennia 
Mohylianskoi kolehii na universytet) 
[Kyiv professors behind the scenes of the 
Hadiach agreement (on an attempt to 
transform the Mohyla Collegium into a 
university)]. Kyivska akademiia. Vyp. 9. 
S. 5–24. [in Ukrainian]. 

37. Brogi Bercoff G. (2000). Z 
zagadnień różnic kulturowych na 
ziemiach wschodniosłowiańskich na 
przykładzie trójjęzycznych dzieł Stefana 
Jaworskiego. Barok w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej: Drogi przemian i 
osmozy kultur. Warszawa. S. 69–83. [in 
Polish]. 

38. Słownik Polszczyzny XVI wieku 
(1981) / Mayenowa M. R. (red. nacz.). 
Wrocław – Warszwa – Krakόw – Gdańsk – 
Łodź: Instytut Badań Literackich PAN. 
T. XIII. 600 s. [in Polish]. 

 
Стаття надійшла до редколегії: 28.06.2022 

Схвалено до друку: 26.08.2022 
  



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

103 
 

 

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. 
Philological Sciences. Vol. 1 (94) 

 

Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Філологічні науки. Вип. 1 (94) 
 

ISSN (Print): 2663-7642 
ISSN (Online): 2707-4463 

 
УДК 811.161.2’282:81’373 
DOI 10.35433/philology. 1 (96).2022.103-120 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ СЕЛА ТРІСКИНІ 
САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ж. В. Колоїз* 

У статті актуалізовано думку про важливість усебічного й скрупульозного вивчення 
особливостей діалектної мови загалом і говіркової зокрема. Досліджено лексико-фразеологічні 
особливості говірки села Тріскині Сарненського району Рівненської області. 

Висунуто певні припущення щодо походження найменування відповідного населеного 
пункту й окреслено дискусійні моменти, які стосуються уналежнення говіркового 
матеріалу до однієї з трьох традиційно виокремлюваних груп.  

Основний акцент зроблено на систематизації узагальнених назв субстанційних об’єктів, 
що утворюють поняттєвий центр номінативних одиниць, вирізняються найбільшим 
семантичним обсягом, використовуються як компоненти фразеологізмів. Диференційовано 
лексику на позначення реалій живої й неживої природи. У межах першої групи розглянуто 
назви осіб, представників тваринного та рослинного світу. Специфіку говіркових 
найменувань об’єктів неживої природи виявлено через аналіз таких основних тематичних 
груп: 1) назви одягу, взуття, прикрас і т. ін.; 2) назви страв і напоїв, харчових продуктів, а 
також посуду, у якому їх готують; 3) назви хатніх споруд, їх частин, предметів хатнього 
побуту; 4) назви господарських споруд, їх частин, знарядь праці.  

Репрезентовано передовсім діалектизми, які мають яскраво виражені говіркові лексико-
фразеологічні особливості, відрізняються від загальновживаних чи то формою вираження, чи 
то змістом. Зібраний матеріал схарактеризовано як лексичні одиниці: а) кореневі морфеми 
яких відсутні в літературній мові; б)  кореневі морфеми яких супроводжуються відмінними 
від літературної мови формантами; в) що зовні схожі на слова літературної мови, тотожні 
їм семантично, але відрізняються фонетично.  

 
Ключові слова: говірка, говірковий матеріал, лексикон, лексема, слово, назва, лексичне 
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LEXICO-PHRASEOLOGICAL FEATURES OF THE DIALECT OF TRISKYNI 
VILLAGE, SARNY RAION, RIVNE OBLAST 

Koloiz Zh.V. 

The article actualizes the idea of the importance of comprehensive and meticulous study of the 
dialect language peculiarities in general and subdialect language in particular. Lexical and 
phraseological features of the subdialect of Triskyni village (Sarny raion, Rivne oblast) are studied. 

Some hypotheses are made about the origin of this village name and the discussion issues 
concerning the inclusion of the subdialect in one of the three traditional groups are outlined. 

The main emphasis is on the systematization of generalized names of substantial objects, which: 
a) create the conceptual center of nominative units; b) are distinguished by the largest semantic 
content; c) are used as components of phraseology. Vocabulary is differentiated to denote the 
realities of animate and inanimate nature. Within the first group the names of persons, 
representatives of fauna and flora are considered. The specific features of subdialect names of 
inanimate objects are revealed throughout the analysis of the following main thematic groups: 
1) names of clothes, shoes, jewelry etc.; 2) names of dishes and drinks, food, as well as utensils in 
which they are prepared; 3) names of house buildings, their parts, household items; 4) names of 
farm buildings, their parts, tools. 

First of all, the article studies dialectisms, that have obvious subdialect lexical and phraseological 
features and that differ from the common ones either in the form or content. The collected material is 
characterized as lexical units: a) which root morphemes are absent in literary language; b) which 
root morphemes are accompanied by formants that are different from literary language; c) that look 
similar to the words of literary language, are semantically identical to them, but differ phonetically. 

 
Keywords: subdialect, subdialect material, lexicon (vocabulary), lexical unit, word, name, lexical 

meaning. 
 
Постановка наукової проблеми. 

Глобалізаційні процеси, що торкнулися 
практично всіх сфер суспільного 
розвитку, стрімко модифікують і 
національну культуру, і національний 
комунікативний простір. А відтак – 
сьогодні як ніколи – актуально звучить 
проблема збереження етнокультурної 
ідентичності, збереження матеріальних 
і духовних цінностей, створених тим 
чи тим етносом упродовж його 
історичного розвою. 

Неоціненним здобутком кожного 
етносу є його мова, що в певних 
знакових формах закодувала 
особливості організації його життя, 
зразки і правила поведінки в 
суспільстві, співтоваристві, родині і 
т. ін. і за потреби здатна транслювати 
відповідний етнокультурний досвід 
поколінь. Аби цей загальнодоступний і 
водночас складний механізм не 
зіпсувався, не вийшов з ладу, не дав 
збою, його потрібно тримати в доброму 
стані, оберігаючи від псування й 
руйнування (не засмічувати, не 
заповнювати чимось непотрібним, 

шкідливим тощо). Нині можна з 
упевненістю констатувати: за роки 
незалежності нам вдалося частково 
відремонтувати цей механізм, усунути 
поверхневі пошкодження, зробити 
придатним для користування. Однак 
задля того, аби він, так би мовити, 
працював як годинник – чітко, точно, 
безперебійно, не припиняючись і не 
перериваючись, – варто вдаватися й 
до глибинних обстежень. Інакше 
кажучи, ретельного огляду-розгляду 
потребує не лише літературна мова 
(відшліфована форма загальнонародної 
мови, закріплена в писемності), але й 
діалектна, що здебільшого побутує в 
усній формі. Допоки не буде 
скрупульозно й усебічно досліджено 
особливості кожного діалекту, кожної 
говірки крізь призму різних мовних 
рівнів і наукових теорій, доти в 
загальнонаціональному мовному 
механізмові відчуватиметься лакуна, 
порожнина, заглиблення, що постійно 
гальмуватиме чи то й 
унеможливлюватиме його 
прогресивний рух, адже діалекти є тим 
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корінням, за яке тримається 
загальнонаціональна мова, за 
допомогою якого вона живиться, 
розвивається, відновлюється і яке є 
підґрунтям нашої національної 
ідентичності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Про важливість і 
значущість дослідження діалектів 
сказано вже чимало. Вітчизняна 
лінгвістика має у своєму 
розпорядженні сотні наукових 
(переважно ареалогічних) праць, 
присвячених різним аспектам 
вивчення діалектної мови, оприявнює 
імена як видатних діалектологів, так і 
дослідників-початківців (Г. Аркушин, 
С. Бевзенко, В. Бережняк, 
Г. Гримашевич, П. Гриценко, 
К. Глуховцева, Ю. Громик, 
Н. Дейниченко, Л. Дика, І. Дружук, 
Н. Дяченко, О. Євтушок, Ф. Жилко, 
Я. Закревська, В. Зевако, А. Зеленько, 
О. Козачук, Н. Книш, П. Лисенко, 
Г. Мартинова, І. Матвіяс, В. Мойсієнко, 
М. Никончук, О. Оскирко, Л. Рябець, 
І. Симоненко, Т. Щербина та ін.). 
Наукові доробки репрезентують 
здобутки й перспективи української 
описової й історичної діалектології [2], 
учені повсякчас акцентують на 
науковій цінності фіксації діалектизмів 
[6], систематизують й аналізують їх із 
позицій фонетичної, лексико-
семантичної, фразеологічної, 
словотвірної, граматичної і т. ін. теорії, 
апелюють до того, що сучасна 
емпірична база української 
діалектології уможливлює 
формулювання й поетапне розв’язання 
проблем, з-поміж яких і створення 
кадастру явищ української діалектної 
мови, і підготовка зведеного словника 
українських діалектів [10: 98–99]. 
Зібраний власноруч діалектний 
матеріал на території одного з 
поліських населених пунктів, 
переконані, зможе стати в нагоді для 
реалізації окреслених вище завдань. 

Північне, або поліське, наріччя 
української мови, диференційоване на 
західнополіські (волинсько-поліські), 

середньополіські 
(правобережнополіські), східнополіські 
(лівобережнополіські) говори, 
викликало зацікавлення не одного 
покоління науковців. І це цілком 
закономірно. Адже, згідно з позицією 
деяких як вітчизняних, так і 
зарубіжних дослідників, за часів 
Київської Русі Полісся, 
розташовуючись у центрі Східної 
Славії, "було осердям східного 
слов’янства й архаїчної слов’янською 
зоною", "опинилося поза епіцентрами 
територій, де відбувалися етномовні 
процеси творення окремих 
східнослов’янських народів та їхніх 
мов" [12: 261]. Звідси, відповідно, і 
твердження про те, що його початки 
"сягають періоду формування 
виразних особливостей власне 
української мови як окремої 
структури" [12: 260]. Ці яскраво 
виражені особливості спостерігаємо на 
різних мовних рівнях [13: 445]. На них 
акцентують дослідники окремих 
говірок поліського наріччя, ілюструючи 
власні міркування багатим діалектним 
матеріалом [1; 4; 5; 8 та ін.], який 
доволі часто оформлено у вигляді 
діалектних словників, що мають не 
лише прикладне значення, а й можуть 
слугувати для подальших 
фундаментальних розвідок.  

Попри те, що говірковий матеріал 
досліджують здебільшого з 
використанням традиційної, 
узвичаєної термінології, подекуди 
послуговуються й так званою 
неофіційною термінологією на зразок 
говірки київського / житомирського / 
рівненського і т. ін. Полісся або ж 
говірки Київщини / Житомирщини 
/ Рівненщини і т. ін., наприклад, назва 
праці "Спостереження над лексикою 
говірок Рівненщини" [9]. Це, на нашу 
думку, викликає певне непорозуміння, 
оскільки, як відомо, населені пункти 
однієї області не завжди уналежнені до 
однієї говірки й навіть одного наріччя. 
Розглядаючи "говірки Рівненщини" як 
"один з найбільш архаїчних діалектних 
континуумів загальноукраїнської 
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етномовної території" й кваліфікуючи 
їх як "своєрідний мовний ландшафт", 
що дає змогу простежити історичні 
тенденції формування й розбудови 
власне українського лексикону, 
О. Євтушок зауважує: "Тут 
перехрещуються мовні системи 
середньополіських і західнополіських 
говірок північного наріччя та 
волинського говору південно-західного 
наріччя. Тому лексика регіону 
відзначається багатомірністю і 
великою евристичною цінністю" [9]. 
Від себе додамо: лексикон кожного 
населеного, навіть найменшого, пункту 
відповідного поліського регіону має 
бути ретельно зібраний, 
систематизований і вивчений задля 
відновлення історичної справедливості 
та збереження етнокультурної 
ідентичності.  

Мета дослідження: аналіз 
діалектизмів, які мають передовсім 
яскраво виражені говіркові лексико-
фразеологічні особливості, 
відрізняються від загальнонаціональної 
лексики чи то формою вираження, чи 
то змістом. Задля досягнення 
поставленої мети розв’язували такі 
завдання: 1) оприлюднити версії щодо 
походження найменування населеного 
пункту, на території якого зібрано 
фактичний матеріал; 2) окреслити 
проблемні моменти, які стосуються 
уналежнення говіркового матеріалу; 
3) систематизувати й 
схарактеризувати основні тематичні 
групи насамперед узагальнених назв 
субстанційних об’єктів, що утворюють 
поняттєвий центр номінативних 
одиниць, вирізняються найбільшим 
семантичним обсягом, 
використовуються як компоненти 
фразеологізмів. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Ойконім Тріскині має статус слова й 
характеризується відповідним 
лексичним значенням: з одного боку, 
це найменування конкретного 
населеного пункту (поверховий смисл), 

з іншого, – передає певну інформацію 
про реалію об’єктивної дійсності, якій 
відповідна номінація завдячує своєю 
появою (глибинний смисл). Лінгвальні 
(звукове оформлення) й позалінгвальні 
чинники (розташування населеного 
пункту на Поліссі) свого часу 
спрацювали на користь так званої 
народної етимології: пояснення 
ойконіма Тріскині через лексему 
тріска – "скіпка; уламок чогось 
дерев’яного; стружка", гадаємо, є 
непереконливим1, ґрунтоване на 
випадковому звуковому збігові 
кореневої морфеми з 
загальновживаним для поліщуків і 
активно використовуваним у 
повсякденному побуті словом. За 
такого підходу варто було б говорити 
про наявність у дериваційній структурі 
суфікса -ин: деривати з таким 
суфіксом мотивовані: 1) дієсловами 
(зарубина, тріщина); 2) іменниками, 
які називають: а) осіб за 
національністю, місцем проживання 
(грузин, татарин); б)конкретні 
предмети з різними мотиваціями 

                                                 
1 Відоме село [Тріскині] з 1753 року. 

Було прописане до сусідніх Ремчиць 
Луцького повіту, де на березі річки Горинь 
була рема, сплавна контора та річкова 
пристань. Рема – це місце біля річки, де 
плотогони-плисаки сплавляли плоти. Для 
цього вибирали луку, утворену рікою. Вона 
тягнулася правим берегом Горині біля сіл 
Тутовичі – Цепцевичі, Тріскині – Ремчиці. 
Напевно, сюди, на цю велику долину 
взимку вивозили з навколишніх лісів 
стовбури дерев (гілля обрубували в лісі). Тут 
же, на ремі, складали їх у штабелі, а також 
піддавали необхідній обробці: стовбури за 
допомогою спеціальних скоб очистили від 
кори, на примітивних тартаках 
виготовляли бруски для копалень, шахт, а 
пізніше й для залізниці. Навесні, коли ріка 
входила в береги й вода трохи теплішала, 
сплавники бралися в’язати плоти, на яких 
переправляли готову продукцію. Отже, 
очищеної зі стовбурів дерев кори, сучків, 
трісок було на цій ремі вдосталь. Як 
кажуть у народі, ліс рубають – тріски 
летять… Назва с. Тріскині походить від 
слова "тріски" [11]. 
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(дубина, перина); в) масу, матеріал 
(деревина, мішковина); г) місце у 
просторі, частину рельєфу (вершина, 
долина), ягідні та інші рослини 
(журавлина, конюшина) тощо. За 
допомогою аналізованого суфікса 
від іменників першої відміни (назв 
істот) утворюються присвійні 
прикметники на зразок сиротин, 
Миколин і т. ін. У такому разі 
можна було б припустити, що 
ойконім Тріскині має 
опосередкований стосунок до 
апелятива тріска, на базі якого, 
скажімо, міг би утворитися 
антропонім (прізвище чи 
прізвисько) Тріска. Однак факти, 
які могли б чи то підтвердити, чи то 
спростувати таку гіпотезу, відсутні.  

Цілком імовірно, що назва 
населеного пункту мотивована 
лексемою тріскун ("окунь, Perca 
fluviatilis L.") [7: 6: 645]. По-перше, 
село розташоване на березі річки 
Горинь, де водиться риба з 
відповідною (хоч нині й не 
використовуваною) назвою; по-
друге, за деякими свідченнями, у 
XVIII столітті (1769–1772 рр.) воно 
іменувалося саме як Тріскун [11]. 
Давнє графічне оформлення 
Трискун > Трискуни > Трискини, 
найімовірніше, засвідчує те, що в 
процесі історичного розвитку у 
вимові відбулася модифікація, 
кваліфікована як гармонійна 
асиміляція (пор.: ненормативне 
написання ойконіма Тріскіні). 
Перший склад ілюструє написання 
літери и на місці колишнього ѣ 
(пор.: трѣскъ, трѣскати, трѣска). 
Звукові особливості 
задньоязикового [к] спричинили 
обниження артикуляції голосного 
переднього ряду, що виник 
внаслідок гармонійної асиміляції, й 
заміну його на голосний передньо-
середнього ряду високо-середнього 

піднесення (пор.: діалектні форми 
прикметників називного відмінка 
множини на зразок веил′і́ки, 
виесо́ки, гл′ібо ́ки і літературні великі, 
високі, глибокі). 

Варто більш скрупульозно 
опрацювати й версію, згідно з якою 
відповідний ойконім може мати 
стосунок до дієслова трискати – 
"бризкати, прискати, бити 
джерелом" (пор.: псл. tryskati – 
"бити джерелом"). 

Актуалізуємо ще один момент, 
який заслуговує на увагу. Ідеться 
про уналежнення населеного пункту 
до говіркової групи. Науково-
навчальні й енциклопедичні 
джерела, окреслюючи межі говірок 
північного наріччя, апелюють до 
того, що західна межа, яка 
"розділяє волинське (західне) і 
середнє Полісся, проходить по 
лівобережжю Горині, відступаючи 
від річки на захід, і вздовж Горині 
піднімається до Прип’яті" [14: 535]. 
На думку Г. Аркушина, межа між 
західнополіським та 
середньомоліським говорами  
проходить по середині межиріччя 
Горині і Стиру [1: 41]. З огляду на те, 
що населений пункт Тріскині 
розташований на правому березі 
Горині, логічно було б зараховувати 
його, як і інші населені пункти 
Сарненщини, до середньополіського 
різновиду говорів. Виникає запитання: 
чому подекуди дослідники 
"прив’язують" діалектний матеріал 
відповідного регіону до "волинського 
(західного) Полісся" [15]? Ми свідомі 
того, що в сучасній діалектології, як і в 
будь-якій іншій царині, є чимало 
суперечливих моментів. Окрім того, 
нам імпонує думка, що "лише для ядра 
цього [західнополіського] діалекту 
існують загальновизнані межі, а для 
окраїнних територій часто подають 
різні умовні лінії з багатьма 
уточненнями, оскільки ніколи не буває 
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якоїсь відрубної межі, яка відділяла б 
один говір від іншого" [1: 41]. З одного 
боку, беручи до уваги той факт, що 
село Тріскині разом із Ремчицями та 
Люхчею історично належали до 
Бережницької волості Луцького повіту 
Волинської губернії [17: 129], мабуть, 
можемо не погодитися із зарахуванням 
їх до волинського (західного) Полісся, з 
іншого, – є більш-менш чітко визначені 
й визнані межі, які маніфестують їхню 
належність до середньополіської 
говірки.  

У будь-якому разі тутешні носії мови 
ілюструють яскраво виражені 
особливості поліського наріччя загалом, 
інтегральні й диференційні ознаки 
різних поліських говірок. Це стосується 
передовсім і лексичної (лексико-
фразеологічної) підсистеми мови. 
Говіркова лексика є важливим 
складником лексикону тріскинців, 
функціонує як осібно, так і в структурі 
фраземного й паремійного корпусів. 
Наприклад: Ус′іе ́ Кедричи́ поǐшл′і́ пуод 
(пуд) п’іерначи́, а ти, Деини́с, то пуод 
(пуд) коужу́хом (кужу́хом) гнис; 
Постел′у́ ху́стоучку (ху́стучку), 
поукла́ду (пукла́ду) лу́сточку, поуси́пл′у 
(пуси́пл′у) горо́шком; Ба́ло ходи́л′і срат′ 
на га́ло, а теипе ́ра (теипе ́реички) наро́д 
л′іену ́йеица ви́ǐти (ви́ти) на горо́д.  

У першій приказці-примовці наявна 
лексема п’іе ́рнач (пе́рнач), що вступає в 
синонімічні відношення зі словом 
перина – "довгастий мішок із пір’ям 
або пухом, на якому сплять або яким 
укриваються", а також омонімічні 
відношення зі словами пірнач 
("давньоруська холодна зброя, що 
являла собою металеву головку з 
гострими виступами, насаджену на 
держално; вид булави") та пернач 
("старовинна зброя – коротка палиця з 
металевим наконечником на зразок 
оперення; символ влади у козаків"). 
У говірковому лексиконі наявне й 
діалектне значення слова пеири́на – 
"пір’їна; перо птаха". 

Друга ілюстрація, що є загадкою 
(ідеться про небо, місяць, зорі), містить 
слово лу́сточка – зменшено-пестливе 

до лу́ста, – яке означає "шматок 
паляниці, відрізана від неї скибка, що 
нагадує молодий (щербатий) місяць" 
(пор.: луста́ти м’іе ́с′ац).  

Крайня примовка маніфестує 
архаїчну лексему ба́ло – "колись", що, 
імовірно, є структурно-семантичною 
модифікацією лексеми бувало, яка 
сьогодні має кваліфікацію вставного 
слова й уживається для вираження дії, 
що нерегулярно повторювалася в 
минулому. Попри те, що лексему срат′ 
(сра́ти) тлумачні словники зазвичай 
залишають поза увагою, уналежнюючи 
її до вульгаризмів, гадаємо, саме 
говірковий матеріал містить 
інформацію, яка зможе прислужитися 
для доповнення історичної і 
лексикології, і фразеології (наприклад, 
конструкції на зразок мен′іе ́ насра́т′, 
сра́т′ йа хот′іў(ла) на його́ (йіейіе ́) з 
виесо́койіе гори ́ і т. ін. використовують 
тоді, коли хочуть виразити байдужість, 
зневагу, презирство до кого-, чого-
небудь). В обстежуваній говірці 
аналізоване слово побутує не лише в 
прямому ("випорожнятися"), але й у 
переносних значеннях: "1) робити що-
небудь нечистим, брудним; 
забруднювати; 2) смітити, залишати 
певні покидьки; 3) здійснювати 
ганебні, підлі, мерзенні вчинки". 
Дієслівна основа послужила 
дериваційною базою для низки лексем 
[7: 5: 386–387] і фразеологічних 
одиниць, наприклад: засра́нец, 
засра́нка – "1) перен. неохайна, 
нечепурна людина; 2) перен. про того, 
хто викликає зневагу, презирство"; 
срач – "1) саморобна дерев’яна збита з 
дощок споруда, розміщена на городі й 
призначена для відправлення 
природних потреб людини; 2) перен. 
бруд, безлад у приміщенні чи на 
подвір’ї" (завеисти ́ срача́ (срачи́) у 
ха́т′іе); сра́чка – "те саме, що пронос" 
(сра́чка напа ́ла – "про розлад функції 
травного тракту людини, який 
характеризується частими позивами 
до випорожнення й рідким калом") і 
т. ін. Пор.: гл′ади́ (гл′еди), а то сра́чка 
нападе ́ – "1) застерігають від 
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переїдання, об’їдання, надмірного 
вживання їжі; 2) перен. заздалегідь 
попереджають кого-небудь про щось 
небезпечне, небажане, спонукають 
відмовитися від сильного бажання, 
хотіння, потягу до здійснення чого-
небудь"; сра́чка нападе́ – "передбачати, 
що хтось у результаті тих чи тих дій 
знеславить себе, зганьбиться".  

Розлад функції травного тракту 
тварини іменують словом дриеста́чка < 
дриеста́т′, що послужило 
дериваційною базою для продукування 
й говіркової назви лікарської рослини 
анемони: козо́дра< козо́дри́ст′ < коза, 
дриеста́т′ (пор.: пол. kozi drżyst, kozi 
dryszcz). 

У говірковому лексиконі 
натрапляємо на архаїчні значення 
загальновідомої й активно вживаної, 
скажімо, соматичної лексики: для 
найменування кожної з п’яти рухомих 
кінцевих частин кисті руки в людини 
свого часу використовувалися різні 
слова. Наприклад: па́л′ец (па́л′еиц) – 
"крайній великий палець"; каза́л′ец 
(каза́л′еиц) – "вказівний палець, 
розташований між великим і 
середнім"; сеиреиди́нец (сеиреиди́неиц) – 
"середній палець, розташований між 
вказівним і безіменним"; пеирсте́нец 
(пеирсте́неиц) і пеирсти ́нец 
(пеирсти́неиц) – "підмізинний палець, 
розташований перед мізинцем"; 
м’іези́нец (мези́неиц) – "мізинний 
(найкоротший) палець". У дериваційній 
структурі похідних слів чітко 
простежується словотворчий афікс, 
доданий до прикметникової (мізинець 
(пор.: псл. mězinъ – "найменший, 
наймолодший"); іменникової 
(перстенець < перстень, серединець < 
середина) чи то дієслівної основ 
(казалець < казати). 

Розмаїття говіркової лексики можна 
об’єднати в три основні групи: 
1) лексеми зі значенням предметності; 
2) лексеми зі значенням процесуальної 
ознаки (оку́чуват′ [бу ́л′бу] – 
"підгортати, підпушувати землю 
навколо рослини, привалюючи її до 
стебла"; розган′ат′ [бу ́л′бу] – 

"відмежувати рядок від рядка 
борозною"); 3) лексеми зі значенням 
непроцесуальної ознаки (терно ́ва 
[ху́стка] – "квітчаста, різнобарвна", 
чеирча́та (чеирвча́та) і чирча́та 
(чирвча́та) [хустка] – "яскраво-
червоного кольору"). У запропонованій 
розвідці більш докладно зупинимося на 
узагальнених назвах субстанційних 
об’єктів, що є реальними предметами 
або сприймаються як такі в нашій 
свідомості, яка найлегше розрізняє 
саме ці матерії й чітко окреслює їхні 
межі. За такими вербальними знаками 
закріпився статус іменників, що 
утворюють поняттєвий центр 
номінативних одиниць, вирізняються 
найбільшим семантичним обсягом. 

Говіркові, як і літературні, 
номінативні одиниці дають змогу 
мислити предметно й інтерпретувати 
предметну, передовсім предметно-
конкретну, частину мовної картини 
світу. З-поміж лексем для позначення 
конкретних понять виокремлюємо 
найменування реалій живої / неживої 
природи (назви осіб, назви 
представників тваринного й 
рослинного світу, назви штучних 
об’єктів тощо). 

Найменування осіб обстежуваної 
говірки маніфестують перш за все 
яскраво виражені фонетичні 
особливості (чолов’і́к (чоулоув’і́к, 
чулув’і́к), жуо́нка (жу́нка) – "дружина", 
т′уо ́тка (т′у ́тка), д′а ́диена (д′а́дена) - 
"дружина дядька" і т. ін.). Подекуди 
натрапляємо на лексеми, що мають 
відмінні від літературних чи то 
матеріальну форму вираження, чи то 
лексичне значення, наприклад: баби́ч – 
"дитина, яку народила жінка, що 
погодилася бабувати, була запрошена 
на хрестини у статусі, так би мовити, 
пупорізної баби, разом із хрещеними 
взяла на себе відповідальність за 
виховання дитини до її одруження": Ти 
шче (шчи) молода́ баби́ти, шче (шчи), 
кри Бо́же, бабича́ приевеиде́ш; 
поха́тниеца – "жінка, яка не хоче 
працювати, любить гуляти, ледарка" 
(пор. також: ходома́нка); старча́нка – 
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"1) жінка, що жебракує; 2) перен. про 
погано вбрану жінку, яка носить 
довгий темний одяг" (пор.: убра́ц:а йак 
старча́нка); наха́л′ниек – "1) нахаба, 
той, хто діє зухвало, безцеремонно, 
порушуючи моральні норми, і не 
зважає на ставлення до цього інших; 
2) ґвалтівник" (пор.: знаха́л′ниечиет′ – 
"зґвалтувати"; д′а́д′ковиеч – "син 
дядька", т′уо ́тковиеч (т′у́тковиеч) – 
"син тітки" тощо. Цілком імовірно, що 
за аналогією до крайніх зразків було 
спродуковане й слово бат′ковиеч – "син 
батька", яке згодом набуло 
жартівливого забарвлення (пор.: 
Пара́сковиеч – "син Параски", 
Ода́рковиеч – "син Одарки" і т. ін.). 

З-поміж найменувань реалій 
тваринного світу вирізняються своїми 
дериваційними особливостями назви 
маленьких істот, що належать до 
іменників четвертої відміни й 
побутують частіше в похідних 
граматичних формах на зразок 
птушеин′а́ – "маля дикого птаха", 
бус′чеин′а́ (бус′чин′а́) – "маля лелеки; 
лелеченя"; курчеин′а́, ц′іпл′еин′а 
(ц′іпл′ін′а) – "маля курки", цапеин′а́ 
(цапин′а́) – "маля кози; козеня", 
лошеин′а́ (лушин′а́), жеиреибеин′а́ 
(жирибин′а́) – "маля кобили", собачеин′а́ 
(субачин′а́) – "маля собаки-самиці; 
цуценя" тощо. Семантика подібних 
лексем здебільшого є прозорою, тому 
використання відповідних слів 
зазвичай не ускладнює сприйняття й 
розуміння говіркового мовлення. 
Основний зміст, закладений у 
кореневій морфемі, маніфестують 
лексеми теили́чка (тили́чка) та 
теилу́шка (тилу́шка): у першому разі 
йдеться про "маля корови, що має 
ознаки самки, тобто в майбутньому 
може давати потомство, телитися"; 
друге слово актуалізує такі говіркові 
значення: "1) те саме, що корова; 
велика парнокопитна свійська молочна 
тварина; самка бугая; 2) тільна корова, 
яка незабаром має отелитися; 
3) неялова корова,здатна давати 
приплід; 4) перен. вульг. про жінку, яка 
народжує щороку". 

Невиразною є етимологія таких 
фаунних діалектизмів, як-от: храк – "те 
саме, що кнур; самець свині" (пор. 
також: храк (харк ) – "те саме, що карк; 
задня частина шиї з верхньою 
частиною хребта"); ґу́зка – "те саме, що 
сонечко; невеликий жучок круглої або 
подовженої форми, який має 
червонувате або жовтувате з чорними 
цяточками забарвлення"; кни́га – "те 
саме, що чайка; наземний денний птах 
ряду сивоподібних, що селиться на 
узбережжі річок, озер, зрідка живе 
також у чагарниках та лісах". 
Можливо, перше слово має стосунок до 
дієслова хрякати у значенні 
"хрюкати", яке, своєю чергою, означає 
"видавати характерні звуки "хрю-хрю", 
засвідчує властиву поліському наріччю 
депалаталізацію дрижачого [р]. Слово 
ґу́зка варто сприймати як результат 
фонетичних і семантичних 
модифікацій (пор.: гу́зка – "хвостова 
частина тулуба птаха; зад" і ку́зька – 
"те саме, що комашка"). У 
досліджуваній говірці деінде 
спостерігаємо заміну (і взаємозаміну) 
задньоязикових [ґ] – [к], наприклад: 
куз′, ку́з′ік – "те саме, що ґудзь, ґудзик"; 
кендз′ор і ґендз′ор – "велика посудина 
(для рідини) циліндричної форми з 
вузькою довгастою шийкою; бутель" 
(етимологія незрозуміла, однак можна 
припустити, що слово є складним й у 
буквальному витлумаченні означає 
"прозорий кендюх"). Слово кни́га, 
очевидно, спродуковане на основі 
звуконаслідуваного вигуку (кни-кни), 
який імітує крик цієї птахи (пор.: 
киеги́кат′ > киеги́ца, книеги́кат′ > кни ́га 
і чеськ. kníha, kníhačka, kníhalka). Носії 
говірки послуговуються лексемою ча́ǐка 
у значенні "невелике веслове судно; 
човен". 

Серед фаунних лексем натрапляємо 
й позначення тих чи тих пернатих, які 
мають особливі прикмети. Наприклад: 
Неи пусти́ла галагу́та на па́шу, 
посади́ла у саж, ду́мала, поутлу́щайе 
(путлу́щайе) і згоуту́йу (згуту́йу) 
пеиче́н′у, пола́пала, а вуон (вун) то ́нки, 
йак шул′а́к // Не пустила гусака 
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пастися, залишила в хліві, щоб 
відгодувати, гадала, що він погладшає 
й приготую святкову страву, 
пощупала, а він худий, як шуліка, де 
галагу́т, галагу́тка – "те саме, що 
гусак і гуска", однак такі, які мають 
особливу прикмету – гал ("невелика 
ґуля, наріст на дзьобі") (пор.: лат. galla 
– "наріст", свн. galle – "пухлина на нозі 
коня"); пеиче́н′а – "назва святкової 
рідкої страви, яку готують на основі 
м’яса гусака (гуски), качура (качки), 
підбиваючи відвар заздалегідь 
розведеним у воді борошном, подекуди 
злегка підсмаженим на сковороді"; 
шул′а́к – "те саме, що шуліка", 
утворене, можливо, від дієслова 
шул′а́т′, яке вживається й у значенні 
"сновигати". 

Найменування з розряду так званих 
флорних діалектизмів стосуються як 
назв власне рослин, так і структурних 
компонентів, складників і т. ін. 
Зауважимо, що говіркові "городні" 
назви подекуди вживаються в іншому 
роді, ніж вони стабілізувалися в 
літературному мовному просторі 
(гарбуза́, пом’ідо ́ра (пам’ідо ́ра)), мають 
відмінне і фонетичне, і лексичне 
оформлення, наприклад: бу́л′ба, 
бул′бови́н′:е, пасо́л′а – "те саме, що 
квасоля", пасоли́н′:е – "те саме, що 
квасолиння; бадилля квасолі", 
гарбузи ́н′:е, бурачи́н′:е, моркви́н′:е, 
гурчи́н′:е – "бадилля огірків" (пор.: гуро ́к 
– "те саме, що огірок"), гиеча́нка – 
"бадилля буряків", циеба́х (ц′іба́х) – 
"стебло цибулі", з′іел′:е – "бур’ян", 
соуне́чниек (суне́чниек), соуне́шниек 
(суне́шниек) – "1) те саме, що 
соняшник; однорічна трав’яниста 
олійна рослина родини складноцвітих з 
високим грубим стеблом і великою 
жовтою квіткою (суцвіттям); 2) насіння 
цієї рослини". Для найменування 
гарбузового насіння вживають 
множинну форму – зе ́рн′ата (слово має 
й переносне значення; пор.: виешиева́т′ 
зе́рн′атами – "вишивати хрестиком"), 
насіння льону іменують лексемою 
с′іе́мйе, а відходи, які залишаються 
після очищення льону і які 

використовують переважно як корм 
для тварин, називають мйаки́на. 

У досліджуваній говірці 
спостерігаємо й лексему насіе ́н:иек, що 
має як інтегральні, так і диференційні 
з кодифікованою семи: це "бульба 
картоплі (картоплина), яка була 
використана як насіння і зберегла 
свою форму (зовнішній вигляд) до 
збирання нового врожаю"; лексемою 
шлапаки́ (переважно у множинній 
формі) послуговуються для називання 
великої за розмірами тичкової квасолі 
(пор.: біл. шлапа́к(кі́) – "капець(пці)", 
звідси, відповідно, говірковий матеріал 
актуалізує ще одне значення цього 
слова – "велика нога"). 

Окрім ожини, що, як і йа́годи – 
"чорниці", здебільшого росте в лісі, на 
тріскинських луках (у коурча́х (курча́х) 
м’іж коул′ука́ми (кул′ука́ми), тобто "у 
кущах між будяками") можна 
натрапити на рослину з назвою 
стружи́на ("морошка, сиза ожина"), 
яка звичніше для поліщуків звучить як 
стругв’і́на (стругл′і́на). А ще на луках 
чимало щавлю, який, коли час 
приходить, викидає суцвіття, що має 
назву стоуўпе́ц (стуўпе ́ц) (пор.: 
шчаве́л′ пуоǐшо́ў у стоуўпци́ (стуўпци́), 
а циебу ́л′а і часни́к ви́киенули 
стр′іе ́лки). Це лише невелика частина 
номем на позначення реалій живої 
природи, що в різний спосіб 
відображають діалектні особливості, з-
поміж яких виокремлюємо: а) слова, 
кореневі морфеми яких відсутні в 
літературній мові; б) слова, кореневі 
морфеми яких супроводжуються 
відмінними від літературної мови 
формантами; в) композитні утворення, 
структурний елемент (елементи) якого 
(яких) наявні в літературній мові; 
г) слова, що зовні схожі на слова 
літературної мови, тотожні їм 
семантично, але відрізняються 
фонетично.  

Зрозуміло, що такі характеристики 
оприявнює не лише досліджувана 
говірка. Беззаперечним залишається 
одне: говірковий лексикон у своїй 
основі є самобутнім, оригінальним, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

112 
 

своєрідним, привертає до себе увагу 
своєю незвичністю. Наприклад, назви 
сільських кутків: миеку́л′анка, ол′іес′е́ц, 
очеире́тоўйе, заста́ўйе, заставо ́к, 
бе́реиг, дуби́нка тощо (пор.: миекул′іт′ – 
"хитрувати, виляти" < Микола 
(Микуля); дуби́нка – "дубова памолодь" і 
дуби́нка – "те саме, що дубець; 
відламана (переважно тонка, гнучка) 
гілка без листя; різка; прутик"; бе ́реиг – 
"край села, який межує з луками, що 
використовується як пасовисько та 
сіножать"). Зберігає й передає з 
покоління в покоління інформацію про 
реалії давніх обрядів і звичаїв. 
Наприклад, лексема волочи́л′не 
(волочи́лне) – "якась річ та/або ласощі 
й обов’язково паска з крашанками, які 
згідно з традицією приносять чи 
передають хрещені батьки й так звана 
"пупорізна" баба своїм хрещеникам на 
Великдень" – є субстантивованим 
прикметником, утвореним від дієслова 
волочити у значення "боронувати", 
модифіковане запозичення з польської 
мови (włóczebne – "1) плата за 
волочіння (боронування); 2) великодня 
данина в панський двір; 3) подарунок 
за проповідь на Великдень"). Ще одна 
обрядова лексема – би ́ток – "великодня 
крашанка, пошкоджена з обох боків 
ударами одна об іншу під час 
своєрідної гри, яка закінчується тим, 
що побите яйце дістається власникові 
цілого" (пор.: би ́ц:а у би́тки).  

Як бачимо, слова тієї чи тієї 
тематичної групи здебільшого 
відрізняються від загальновживаних у 
літературній мові і з погляду 
вираження, і з семантичних позицій. 
Це великою мірою стосується й власне 
побутової лексики, яка ще кілька 
десятиліть тому досить активно 
використовувалася в щоденному 
невимушеному спілкуванні. Серед неї 
диференціюємо як архаїчні 
найменування (спільнословʼянські чи 
спільносхіднословʼянські слова, що 
збереглися в говірці донині, не ставши 
при цьому надбанням лексичного складу 
літературної мови), так і територіальні 
слова-інновації (лексико-семантичні й 

словотвірні діалектизми, які виникли 
на ґрунті окремих говорів і 
використовуються для називання 
відносно нових реалій побуту, знарядь 
праці тощо, але які через своє 
вузьколокальне поширення 
залишилися поза словником 
літературної мови) та територіальні 
запозичення, що не стали надбанням 
літературної мови через обмеженість 
вживання. Так звані побутові 
діалектизми найчастіше репрезентують 
такі основні тематичні групи, як-от: 
1) назви одягу, взуття, прикрас і т. ін.; 
2) назви страв і напоїв, харчових 
продуктів, а також посуду, у якому їх 
готують; 3) назви хатніх споруд, їх 
частин, предметів хатнього побуту; 
4) назви господарських споруд, їх 
частин, знарядь праці. Принаймні 
маємо на меті розглянути найцікавіші, 
з нашого погляду, зразки. 

І. Назви одягу, взуття, прикрас і 
т. ін. Ця група, як відомо, є однією з 
найбільш архаїчних, і, хоч кажуть, що 
"реалії, позначувані відповідними 
лексемами, а також самі назви 
супроводжують людину від 
народження до смерті" [5: 163], чимало 
таких лексичних одиниць так і не 
кодифіковані академічними 
словниками, а деякі з них (чи їхні 
окремі значення) просто архаїзувалися. 
Наприклад:  

1) найменування плечового 
верхнього одягу: а) су́кман – 
"довгополий одяг з домотканого 
грубого сукна" (про таке наголошення 
свідчить дитяча лічилка, у якій число 
вісім закодовано чомусь під 
відповідною назвою); б) ку́рта – 
"короткий до пояса одяг" (мабуть, 
запозичене через польське й угорське 
посередництво (угор. kurta – 
"короткий") з латинської мови: curtus – 
"короткий"; згодом лексема була 
витіснена іншим запозиченням (чи то з 
російської, чи то з польської мови) – 
тужу́рка, тужу́рок (пол. tużurek), що 
спочатку використовувалася у 
значенні "короткий легкий одяг із 
водонепроникної тканини" (пор.: 
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бало́нова тужу́рка); в) пл′у ́шка – 
"короткий теплий одяг, виготовлений із 
плюшу, схожої на оксамит тканини з 
м’яким ворсом" (пор.: нім. Plüsch – 
"плюш, оксамитова тканина"); 
г) душоугріе ́ǐка (душугріе ́ǐка) – 
"короткий теплий одяг без рукавів", у 
буквальному потрактуванні "те, що гріє 
душу";  

2) найменування плечового, який 
носять під верхнім, та поясного одягу: 
а) бу ́нда – "будь-яка довга, погано 
підігнана до стану жіноча одежа", 
значення, вочевидь, запозичене з 
білоруської мови, де відповідна 
лексема пояснюється як "довге 
платтячко"; б) коушу ́л′а (кушу́л′а) – 
"1. жіночий і  чоловічий натільний 
одяг; сорочка; 2. довга жіноча сорочка, 
у якої вишиті не лише рукава, але й 
поділ і яку вдягають так, щоб вишитий 
низ виглядав з-під спідниці" (пор.: 
нл. košula – "спідниця"): Наве́рх коушу́л′і 
(кушу́л′і) од′іла ґо́рсеита і сукн′у з 
торочка́ми, на стану́ пуодпеиреиза́лас′ 
кра́ǐкойу, де ґо́рсеит (го́рсеит) – "легка 
жіноча безрукавка як елемент 
національного костюма" (запозичене з 
французької мови через польське 
посередництво); сукн′а, йу́пка – 
"жіноча спідниця широкого покрою, 
переважно зі складками" (пор.: ба́бс′ка 
су́кн′а – "широка спідниця"); торочки́ – 
"кольорові смужки, стрічки, які 
прикрашають спідницю знизу, а 
ґо́рсеит (го ́рсеит) спереду"; кра́ǐка – 
"жіночий або чоловічий пояс із 
кольорових ниток" (кольорові нитки в 
досліджуваній говірці називають 
словом гори́на, що, гадаємо, має 
безпосередній стосунок до дієслова 
горіти у значенні "виділятися 
яскравими кольорами"); в) о́пиенка – 
"велике різнокольорове, переважно 
картате, покривало з грубої вовни, яке 
має квадратну форму, з усіх боків 
оброблене китицями-кутасами і яким 
окутують (опинають) плечі та спину, 
аби зігрітися" (пор.: кута́с – "прикраса 
у вигляді китиці"; можливо, запозичене 
з турецької мови – kutas – "прикраса на 

голові"); о ́пиенку могли вдягати й 
поверх верхнього плечового одягу; 

3) найменування головних уборів, їх 
частин і прикрас: а) ве́л′он – "весільний 
головний убір нареченої", вочевидь, 
слово пов’язане з морфемою веле-, що 
нині виступає першим компонентом 
складних слів для підкреслення 
збільшеної ознаки з архаїзовано-
патетичним відтінком (пор.: псл. vele-, 
ѵеlь(-jь) – "великий"), тобто асоціює 
прикрасу на голові з чимось великим, 
величним, розкішним; б) нам’іе ́тка – 
"обрядовий (весільний) головний убір, 
яким свекруха пов’язувала (і пов’язує) 
невістці голову після зняття ве́л′она 
(сьогодні фати) задля підтвердження 
того, що вона стала заміжньою 
жінкою" (пор.: вихідне значення цієї 
лексеми – "довгастий шматок тканини, 
зазвичай із полотна (вибіленого чи 
невибіленого), з обох боків позначений 
(помічений) оздоблювальним 
візерунком": Ви́т′агла з ку ́хра 
зале ́жани сув полотна́, под′іли́ла на 
нам’іетки́, а за́ре тра шче (шчи) 
заруби́т′ ко ́жну і позна́чиет′ 
кару ́нками // Витягла зі скрині 
залежаний сувій ("шматок полотна 
великої довжини, згорнений у трубку"), 
розрізала на намітки, а зараз треба 
ще обметати ("прошити по краях 
стібками") кожну й оздобити 
візерунком; говіркова лексема кару ́нок, 
як і кодифіковане кару ́нка, 
найочевидніше, є модифікованим 
запозиченням з білоруської мови 
(біл. кару ́нкі – "мереживо", ст. кору́нки 
– "зразки для вишивання"); 
в) зама́танка – "тепла хустка, яку 
вдягали в холодну пору року поверх 
звичайної"», лексема є похідною від 
дієслова замотуватися у значенні 
"додатково загортатися, закутуватися 
в що-небудь, чимось" (пор.: 
зама́таночка (зама́таноучка) – "хустка, 
виготовлена з шерстяних ниток, яку 
вдягають безпосередньо на голову"); 
г) га́зка, га́зочка (га́зоучка) – "легка 
хустка, виготовлена з тонкої прозорої, 
зазвичай шовкової, тканини" (ісп. gasa 
– "прозора тонка тканина"): Ви́ўйазала 
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га́зочку (га́зоучку) у моулоуди́чку пове́рх 
к’імба́лки, шоб ус′іе ́ йіейіе́ наву́шниеки 
поба́чиел′і // Зав’язала газову хустку 
ріжками на потилицю поверх обруча, 
щоб усі її сережки побачили, де 
к’імба́лка – "1. туго скручений шнурок 
або якась тканина, яку клали на 
голову, аби пов’язана хустина 
отримала певну форму, не прилягала 
щільно до голови; 2. заплетене й 
викладене у вигляді обруча довге 
волосся (коса), що виконувало ту саму 
функцію"; якщо волосся було не дуже 
довге, його, так би мовити, 
"доточували" куосниека́ми (кусниека́ми) 
– "вузька смужка якої-небудь тканини, 
яку використовували під час 
заплітання волосся в коси і для їхньої 
фіксації тим чи тим способом"; 

4) найменування взуття: а) гумаки ́ 
(гумачи́) – "чоловічі, жіночі й дитячі 
чоботи, виготовлені з гуми"»; б) к’ірзаки́ 
(к’ірз′аки ́), к’ірзачи́ (к’ірз′ачи́) – 
"зазвичай чоловічі чоботи, виготовлені 
з кирзи"; в) хромаки́ (хромачи́) – 
"чоловічі й жіночі чоботи, виготовлені з 
хромової шкіри" (пор.: хромал′і́н, 
хромал′і́на – "крем для взуття"; 
г) панчо ́ха – "те саме, що шкарпетка" 
(пор.: нім. Búndschuh – "в’язаний 
черевик"). 

ІІ. Назви страв і напоїв, харчових 
продуктів, а також посуду, у якому їх 
готують. Ця група посідає одне з 
основних місць у говірковому 
лексиконі, вирізняється розмаїттям 
лексико-семантичних і граматичних 
форм, які, щоправда, упродовж буття 
зазнали суттєвих модифікацій і в плані 
вираження, і в плані змісту. Такі 
найменування здебільшого є 
національно (а подекуди й ареально) 
маркованими, відображають 
стереотипи й культурні традиції носіїв 
мови загалом і конкретної говірки 
зокрема. Наприклад: 

1) найменування страв, харчових 
продуктів, посуду, у якому їх готують і 
зберігають: а) багу́к – "шлунок (кендюх) 
тварини, здебільшого свинячий, 
начинений сирим м’ясом із 
додаванням солі і спецій, який 

підвішують на горищі хати й 
залишають на тривалий час до 
остаточного приготування"; зазвичай 
такий процес охоплює період від 
Різдва (свиню кололи, готуючись до 
свята) до Спаса (коли починали копати 
картоплю, тобто важко працювати); 
вочевидь, має стосунок до слів багато і 
бгати – "вкладати, втискати щось 
куди-небудь"; б) дри́жка – "те саме, що 
холодець" < дриежа ́т′ – "коливатися, 
хитатися"; в) бул′бе́ниеки – "оладки з 
тертої картоплі; деруни"; г) тоўче́ниек – 
"розім’ята за допомогою товкача 
("дерев’яний стрижень з потовщеним 
циліндричним чи заокругленим низом 
й подовженою ручкою") до однорідної 
маси картопля з додаванням 
вишкварок"; ґ) пасоул′уо́ўка 
(пасул′уо́ўка) – "напіврідка страва з 
квасолі, зварена на воді"; д) пота́пц′іе – 
"страва, приготовлена нашвидкуруч, 
яка являє собою подрібнені шматочки 
хліба, додані до солодкого (рідше до 
кислого) підсолодженого молока"; 
готуючи цю страву, намагаються 
кожен шматочок занурити (потопити) у 
рідину; е) обеирту́ха, завеирту́ха – "те 
саме, що налисник; тонкий млинець, у 
який загортають (завертають) якусь 
начинку"; є) каламе ́та – "солодка 
страва, приготовлена зі свіжих ягід 
чорниці з додаванням густо запареного 
борошна, яку їдять ложкою чи 
намащують на хліб"; назва 
співвідноситься зі словами 
каламутити, каламутний, каламуть 
– "мутна, брудна рідина"; каламе ́ту 
готують у чиегу́нчиеку – "невеликий 
чавунний горщик" – з кружко́м – 
"кришка круглої форми" (пор.: чиегу́н – 
"великий чавунний горщок"); 
ж) моркв’а́ниек – "вид пісного печива, у 
який замість яєць додають терту 
моркву, що надає йому відповідного 
забарвлення"; з) корж – "плоский 
округлений виріб, який виготовлений 
нашвидкуруч із потовченою картоплі з 
лушпайками та борошна грубого 
помелу і який саджають у піч, на 
черінь, за допомогою дерев’яної 
лопати"; призначений для 
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виготовлення хлібного квасу; и) л′а́меиц 
– "хліб, який під час випікання не 
набув нормативної форми, ледь 
помітно збільшився в об’ємі"; 
і) ви ́хватеин′, ви́хопеин′ – "хлібний 
виріб, спечений нашвидкуруч, 
зазвичай у сковороді (діал. шкворода́), 
при ще не догорілих дровах, які тліють 
"; тісто розкидають по формах, даючи 
йому час піднятися, а якийсь шматок, 
вихвачуючи (вихоплюючи) відразу 
ставлять у піч: причина банальна – 
немає хліба, аби поснідати, пообідати 
(діал. попоулу́днати) і т. ін.; 

2) найменування напоїв: 
а) беиреизн′а́к – "березовий сік"; 
беиреизуо́ўка (беиреизу́ўка) – "настоянка 
на березових бруньках, яку 
використовують з лікувальною метою"; 
б) кисл′а́к – "1. добре скисле молоко, від 
якого відділилася сироватка і яке 
використовують для приготування сиру; 
2. компот або сік, зазвичай буряковий 
та березовий, що став кислим 
унаслідок бродіння"; в) бурача́нка, 
буракуо ́ўка (бураку ́ўка), бурачи́ха – 
"самогон, виготовлений із цукрових 
буряків"; бура́чниек – "квас домашнього 
приготування зі столових буряків"; 
г) мал′асуо ́ўка (меил′асу ́ўка) – "самогон, 
виготовлений із малясу" (пор.: ма́л′ас 
(меил′а́са) – "темна тягуча солодка 
маса, що є відходом цукробурякового 
виробництва; кормова патока"; 
самогоноваріння сприяло появі й 
спеціального найменування посудини, 
у яку заливають брагу, – бражни ́к.  

ІІІ. Назви хатніх споруд, їх частин, 
предметів хатнього побуту. Цю групу 
лексики пов’язують із так званою 
житловою зоною. У досліджуваній 
говірці лексему ха́та використовують 
у різних значеннях, одне з яких – 
"окрема кімната; відділена стінами або 
перегородками частина будинку". Як і 
в попередніх різновидах, чимало 
зразків, що репрезентують відповідну 
тематичну групу й відбивають 
регіональні особливості, перейшли до 
розряду архаїчних і залишилися хіба 
що в мовленні старожилів. Акцентуємо 

увагу на окремих зразках, 
диференціюючи їх на: 

1) найменування хатніх споруд і їх 
частин: а) виест′о ́бка, покл′іе ́т – 
"окреме приміщення в житловому 
будинку, здебільшого без вікон, але з 
продухом, у якому на дерев’яних 
полицях розкладали й зберігали 
продукти харчування, овочі, 
приготовлені страви, напої тощо"; 
виест′о́бка (ст′о́бка) співзвучне з 
білоруським сто ́пка (сцё́пка) – "комора 
для зберігання овочів" (пор.: пол. 
stebnik – "льох, у якому розміщують 
вулики з бджолами на зиму"); лексема 
покл′іе ́т, імовірно, має стосунок до 
дієслова класти, яке споріднене з 
лит. klóti – "слати, розстилати", лтс. klât 
– "покривати; тяти, рубати", 
гот. (af)hlaþan – "накладати"; 
б) коумуо́рка (кумуо́рка) – "окреме 
безвіконне приміщення, що 
знаходилося в задній частині 
житлового будинку, відмежовувалося 
від хатніх кімнат сіньми, у якому 
складали побутові речі, продукти 
харчування тривалого зберігання"; 
часто-густо тут ставили дерев’яну 
кро́ват′ ("ліжко"), на якій спали в літню 
пору року (пор.: лат. camara (camera) – 
"склепіння", слат. – "кімната, 
приміщення; спальня; скарбниця"; 
нім. Kammer – "кімната, комірка", 
пол. kamera – "кімната, комора; 
скриня", що, своєю чергою, дає 
підстави говорити про етимологічну 
спорідненість слів комора > комірка й 
діалектного викаме́рки – "1. незвичайні 
страви й напої; 2. щось незвичайне 
взагалі"; викаме́рки пока́зувати – 
"вередувати; бути надто вибагливим"); 
в) ви́шки – "те саме, що горище; 
частина будівлі між зовнішньою 
поверхнею стелі і внутрішньою 
поверхнею покрівлі"; вихід на ви́шки 
(на ха́ту) відбувався через сіни по 
спеціально прикріпленій чи 
приставленій до стіни дерев’яній 
рабри́н′іе, де рабри́на – "те саме, що 
драбина; пристрій з двох поздовжніх 
жердин, скріплених рядом поперечних, 
що використовується для піднімання 
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або опускання куди-небудь"; лексема є 
результатом чи то фонетичних 
модифікацій, чи то співзвуччя з більш 
зрозумілим словом ребро (звідси, 
відповідно, і варіантна форма 
реибри́на) у значенні "частина кістяка 
якої-небудь споруди, яка підтримує чи 
скріплює собою" (пор.: лит. rė́bas, мн. 
rė́baі – "довга верша, сплетена з 
лозин"); г) при́п’іек – "місце на чавунній 
дошці змурованої з цегли плити, що 
знаходиться за конфорками": Туо́к’і 
(ту ́к’і) ви́топиец:а у пл′іт′іе ́, 
пеиреиста́ў чиегу́нчиека на при́п’іек, 
бли́шче до за́слонки, закри́ǐ кружки́, 
прикри ́ǐ л′у́хту, пл′іту ́ затул′і́ 
за́пиенкойу, воло́ги гриеби ́ розложи́ на 
ко ́ми́нку, а сухи́ збеири́ у шеибе́т′у і 
поклади́ у ку́бку (ко́бку) // Тільки-но 
витопиться в плиті, перестав 
горщика на припік, ближче до 
заслонки, закрий кружки, прикрий 
люхту, плиту затули запинкою, 
недосушені груби розложи на коминку, 
а досушені збери в торбу й поклади в 
кубку, де за́слонка – "напівовальний 
шматок металу з ручкою, яким 
закривають (заслоняють) отвір у піч"; 
л′у́хта – "1. отвір для виходу диму з 
курної хати; для вентиляції; 
2. чавунний пристрій для повного чи 
часткового перекриття такого 
доступу"; можливо, запозичене з 
німецької мови через посередництво 
білоруської (пор.: нвн. Luft – "повітря", 
біл. люхт – "димохід; отвір у лазні, 
яким виходить пара", люхта – "отвір 
для виходу диму з курної хати"); 
ко ́ми́нок – "карниз, виступ, який 
пролягає вузькою смугою на нижній 
частині димоходу, що знаходиться в 
приміщенні над чавунною дошкою 
варистої плити"; ку́бка (ко ́бка) – "різної 
величини заглибина у формі 
неправильного (без однієї грані) куба в 
задній або верхній частині груби, де 
зберігають предмети домашнього 
вжитку, продукти, аби вберегти їх від 
відволоження" (пор.: гру́ба – "мурована 
споруда, що слугує переважно для 
додаткового насичення приміщення 
теплом, зокрема в холодну пору року" і 

груба́ – "вагітна"); кружки́ – "чавунний 
диск, що складається з окремих 
(здебільшого трьох) плоских обручів 
різної форми та маленького круга (він 
завершує всю цю композицію), 
закриває круглий отвір чавунної 
дошки на варистій плиті, дає змогу 
регулювати доступ вогню до посудини, 
у якій готується страва"; за́пиенка – "те 
саме, що занавіска; шматок тканини 
або тюлю, яким закривають простір 
від коминка до чавунної дошки 
варистої плити, а також заглибини в 
кубках"; д) вуша́к (уша́к) – "те саме, що 
одвірок; тригранний брусок для 
віконних і дверних стояків"; очевидно, 
є запозиченням із білоруської мови 
(пор. біл.: вуша́к – "боковий брусок у 
дверній рамі; стовп із пазами у рамі 
дверей"); раніше в рубленій хаті 
пазовий стовп не закопували в землю, 
а ставили на підвалини; 

2) найменування предметів хатнього 
побуту, інтер’єру: а) шахван′е́р – "те 
саме, що шафа; вид меблів у формі 
високого гарно оздобленого ящика з 
дверцятами, який служить для 
зберігання одягу та білизни"; з огляду 
на те, що слово шафа запозичене 
(через польське посередництво) із 
середньоверхньонімецької мови 
(свн. schaf, нвн. Schaff – "діжка; шафа", 
яке, своєю чергою, походить від 
дієслова schaffen – "творити; 
вирізаючи, формувати"), можна 
припустити, що говіркова лексема 
також є віддієслівним утворенням; 
б) шка́пчиек – "вид меблів у формі 
невисокого ящика з дверцятами, який 
служить для зберігання посуду, 
кухонного приладдя, деяких продуктів 
харчування тощо"; лексема є похідною 
фонетично модифікованою формою 
літературного слова шафа (ша́хва > 
шка́хва > шкахв > шка́хвчиек > 
шка́пчиек), про що свідчить й усталена 
конструкція на зразок здоро́ви йак 
шкахв – "високий"; висота шка́пчиека 
збігалася з висотою стола, а тому 
подекуди він виконував ту функцію, 
що й звичайний стіл: Л′уде́ǐ було́ 
бага́то, сиед′і́л′і і за стуоло ́м, і за 
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шка́пчиеком, накри́тием 
настуо ́лниецеийу, і на ла́ўц′іе, і на 
слуон′іе ́ (слун′іе ́), а у кутку́ стойа́ў 
слуо́нчиек (слу́нчиек) і ба́биена кал′бу́ка 
(кул′бака) // Людей було багато, сиділи 
і за столом, і за шкапчиком, накритим 
скатертиною, і на лавці, і на ослоні, а 
в кутку стояв ослінчик і бабин ціпок. 

IV. Назви господарських споруд, їх 
частин, знарядь праці тощо. Серед цієї 
групи розглядатимемо лексеми, 
використовувані не лише для 
позначення того, що збудоване, 
споруджене людиною, а й того, що є 
результатом її господарської діяльності. 
Зібраний говірковий матеріал 
схарактеризуємо в межах двох 
основних підгруп:  

1) найменування господарських 
споруд чи їх частин, результатів 
господарської діяльності: а) стр′іе ́ха – 
"покрівля будівлі для свійської худоби 
та птиці, на горищі якої зберігають 
сіно та солому для корму тварин" (пор.: 
Закинул′і с′іено на ви́шки, напхал′і гет′ 
пуод (пуд) саму стр′іеху, тра бу́де шче 
(шчи) до́бре м’іж стропи́лами 
потоупта́т′ (путупта́т′) // Закидали 
сіно на горище, геть під самий дах, 
треба буде добре потоптати ще між 
кроквами, де стропи́ло – "те саме, що 
кроква; два бруси, з’єднані в горішній 
частині під кутом і закріплені 
долішніми кінцями до стін будівлі, на 
яких тримається дах"; слово є похідним 
від запозиченого з білоруської мови 
строп – "гребінь даху" (пор.: псл. stropъ 
< *srop – "покрівля"); б) нав’іе́с – 
"виступ, що подовжує зазвичай 
передню нижню частину покрівлі 
господарської будівлі (хліва) задля 
практичного використання (між 
дверним простором впритул до стіни 
складають дрова, аби захистити їх від 
негоди; сушать білизну і т. ін.)"; окреме 
невеличке приміщення, призначене в 
основному для зберігання дров, 
називають лексемою по ́в’іет′; 
зберігання дров поза приміщенням 
вимагає спеціального оформлення, 
скажімо, у вигляді своєрідної купи-
копиці, яка отримала назву кост′о́р 

(псл. kost(ь)rъ – "купа, стіс", первісно 
"щось нарубане"); в) гу́танка – "те 
саме, що гойдалка"; є похідним від 
дієслова гута́т′ – "гойдати", яке, 
цілком імовірно, є модифікованим 
дериватом від дитячого у́та (у́та > 
ута́т′ > (г)ута́т′ > (г)у́танка); для 
позначення відповідної реалії 
використовують і лексему кол′і́ханка; 
г) скопе́ц′ – "викопана на полі й 
спеціальним чином утеплена, 
забезпечена продухом яма, у якій 
закопують на зиму буряки чи насінну 
картоплю"; ґ) зам’іе́жок – "вузька 
цілинна смуга між обробленими, 
зораними полями, поросла травою, по 
якій пролягає стежка"; мабуть, межу 
власного поля співвідносили з розорою 
– "борозною зробленою плугом або 
лопатою між двома полями або 
грядками", відповідно, стежка 
пролягала "за межею"; лексема розора 
вступає в синонімічні відношення з 
говірковою дол′і́нка – "заглибина між 
грядками, викопана лопатою"; 

2) найменування знарядь праці, 
господарських інструментів: 
а) зал′іезн′а́к – "те саме, що заступ; 
звужена донизу залізна лопата для 
земляних робіт" (зал′іезн′а́к < залізний); 
для позначення совкової лопати 
використовують слово шо́хл′а (шу ́хл′а), 
що, імовірно, має стосунок до 
нім. Schaft – "держак, стрижень, 
жердина", яке походить від schaben – 
"скоблити", тобто "зчищати, знімати 
верхній шар чогось чим-небудь 
гострим"; появу варіантної форми 
можна пояснити побутуванням 
лексеми й у значенні "пропасниця, 
лихоманка" (пор.: шоб на теибе́ шу́хл′а 
напа́ла); б) копани́ца, сапани ́ца – "те 
саме, що сапа; металева лопатка, 
насаджена перпендикулярно на 
дерев’яний держак, якою знищують 
бур’ян чи огортають (окопують) 
зазвичай картоплю"; в) пра́чка – 
"саморобний пристрій для полоскання 
білизни на ставку чи річці, що являє 
собою дерев’яну дошку у формі 
рівнобедреної трапеції з 
вертикальними дерев’яними 
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надбудовами з трьох боків, на яку 
ставали ногами, фіксуючи її, а об 
верхню частину вибивали прання"; 
г) греибл′о́нка – "саморобний дерев’яний 
пристрій у формі совка, днище якого 
складається з продовгуватих щільних 
металевих зубів, за допомогою яких 
збирають ягоди чорниці"; нині наявна, 
так би мовити, удосконалена (і 
структурно, і функційно) модель цього 
пристрою, який отримав і нову назву – 
комба́ǐн (коумба́ǐн) (пор.: брат′ йа́годи 
комба́ǐном (коумба́ǐном)); незалежно від 
того, збирають ягоди руками, 
греибл′о́нкоуйу чи комба́ǐном 
(коумба́ǐном), назва ще одного 
виробничого атрибута залишається 
незмінною впродовж, мабуть, уже 
більше, ніж століття: наби ́рак – 
"невелика посудина (глечик, слоїк, 
відерце тощо), яку прив’язують спереду 
на поясі й у яку збирають ягоди перед 
тим, як висипати їх у начиння 
більшого розміру (відро, коро́бку ("тісно 
сплетений із тонкої лози, лубу і т. ін. 
спеціальний короб овальної форми"), 
лазбе́ниек ("те саме, що коробка, але зі 
сплетеною з такого самого матеріалу 
кришкою") тощо) "; лексемою коро́бка 
послуговуються й для називання 
звичайного коша, у який зазвичай 
копають (вибирають і т. ін.) картоплю. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Проілюстровані 
лексико-фразеологічні зразки 
відбивають специфіку регіонального 
світосприйняття, світогляду, а система 
смислів, пов’язаних з історією буття й 
традиціями регіону, експонує 
особливий код культури, 
розшифрування якого потребує 
чималих зусиль, бо змушує його носіїв 
орієнтуватися як у сфері коду, так і у 
сфері інформації, що передає цей код. 
Усебічне вивчення поліських говірок, 
які законсервували в собі давні 
елементи світогляду, потребує 
парадигматичного підходу, нового і 
теоретичного, і практичного 
осмислення багатьох фактів, їх 
системної, порівняльно-історичної 
інтерпретації, спеціальної 

лексикографічної праці. Однак це вже 
предмет дослідження подальших 
наукових розвідок. 

Насамкінець зауважимо: попри 
наявність контактів, взаємодії й 
взаємовпливів діалектів залучений до 
аналізу матеріал дає змогу 
констатувати: говірка села Тріскині, 
що на Сарненщині, зберігає архаїчні 
(фонетичні, лексичні, семантичні, 
фразеологічні, словотвірні, граматичні 
й навіть акцентуаційні) особливості 
української мови. Їх скрупульозне 
вивчення – це могутня зброя, здатна 
захистити етнокультурну ідентичність і 
навіть гарантувати національну 
безпеку, адже роль 
загальнонаціональної мови (як 
літературної, так і діалектної) у 
побудові й трансляції етнокультурної 
картини світу епохальна.  
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МЕТАФОРИ ДОРОГИ В СУЧАСНОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ  

І. І. Коломієць* 

Вивчення особливостей релігійної комунікації належить до перспективних напрямів у 
сучасній лінгвістиці. Дослідники релігійного дискурсу констатують, що метафори є однією з 
найбільш виразних ознак мови релігії й виконують у релігійній комунікації прагматичну 
роль. У статті на матеріалі сучасних релігійних текстів, зокрема проповідей, послань, 
звернень українських релігійних діячів, розглянуто метафори дороги та специфіку їхнього 
використання.  

Метафори дороги на позначення людського життя є традиційними, закоріненими в 
просторовому переживанні реальності. У релігійному дискурсі джерелом метафор дороги є 
тексти Святого Письма, вони зазвичай позначають життєвий вибір християнина, що 
узагальнено позначають як шлях праведний, що веде до спасіння, і як шлях неправедний, що 
веде до загибелі людської дущі. Обидва шляхи конкретизуються через метафори, що 
містять аксіологічну характеристику життєвим орієнтирам людини. Акцент у релігійному 
дискурсі робиться на передачі правди, про те, що метою життя і поведінки людини є її 
порятунок, але людина самостійно не може осягнути цей шлях, вона може не бачити його, 
цю ідею передають метафори на позначення супроводу в дорозі, який здійснює Бог, Христос, 
Богородиця. Гріховність, неправедні вчинки порівнюють із людиною, що заблукала, 
утратила орієнтацію, збилася з дороги, відкинута на узбіччя. 

Життя як дорога категоризується через лексеми на позначення дороги: дорога, шлях, 
через дієслова на позначення руху: іти, крокувати, пуститися в дорогу Метафора дороги 
може бути реалізована як мандрівка, подорож тривалістю у все життя разом з усією 
християнською спільнотою або ж як фрагмент, обмежений якоюсь подією. 

Специфічним для сучасних релігійних творів є проекція метафор дороги на українські 
реалії: тяжка і кривава боротьба України за волю означена метафорою Хресна дорога 
України, дорога до славного воскресіння — духовного і національного.  

Метафори дороги полегшують передачу істин зі сфери сакрального, що покращує 
адресатам їхнє сприйняття. 

 
Ключові слова: релігійний дискурс, метафора, прагматика метафори, метафора 

дороги, релігійна комунікація.  
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WAY-RELATED METAPHORS IN MODERN RELIGIOUS DISCOURSE 

Kolomiiets I. I. 

The study of the peculiarities of religious communication belongs to promising directions in 
modern linguistics. Researchers of religious discourse state that metaphors are one of the most 
distinct features of the language of religion and play a pragmatic role in religious communication. 
The article is about modern religious texts, including sermons, messages, appeals to Ukrainian 
religious figures. The article also examines metaphors concerning a way and the specifics of their 
use.  

Way-related metaphors for the designation of human life are traditional, rooted in the spatial 
experience of reality. In religious discourse, the source of the way-related metaphors is the texts of 
Scripture, they usually represent the life choice of a Christian, which is generally denoted as a 
righteous path, leading to salvation and as an unjust path, leading to the death of the human spirit. 
Both paths are specified through metaphors containing axiological characteristics of human life 
guidelines. The emphasis in religious discourse is on the transfer of the truth, thus the purpose of 
life and person’s behaviour is a salvation, but a person cannot grasp this path on their own, they 
may not see it, this idea is transmitted by metaphors for the designation of accompaniment on the 
way taken by God, Christ, Holy Mother. Sins, unjust actions are compared to a lost man, lost his 
orientation, got off the way, rejected to the sidelines. 

Life as a way is categorized through tokens to designate the way: the way, the road, through 
verbs that mark motion: go, step, follow the way. Way-related metaphors can be represented as a 
journey, a life-long journey with the Christian community, as well as a fragment, limited by an 
event. 

Specific for contemporary religious works is the projection of the way-related metaphors to 
Ukrainian realities: the severe and bloody struggle of Ukraine for freedom is determined by the 
metaphor of the Crossroad of Ukraine, the road to the glorious resurrection – spiritual and national. 

Way-related metaphors facilitate the transfer of truths from the sphere of sacred and facilitate 
the addressees of their perception. 

 
Keywords: religious discourse, metaphor, pragmatics of metaphor, way-related metaphors, 

religious communication. 
 

Постановка наукової проблеми. 
Вивчення особливостей релігійної 
комунікації належить до 
перспективних напрямів у сучасній 
лінгвістиці. Релігійний дискурс є одним 
із найдавніших типів інституційного 
дискурсу, завдання якого полягає в 
наверненні та зміцненні віри.   Для 
досягнення цієї мети автори релігійних 
текстів застосовують комплекс мовних 
засобів, важлива роль у якому 
належить метафорі. Дослідники 
релігійного дискурсу зауважують, що 
метафори є однією з найбільш 
виразних ознак мови релігії. У 
релігійному дискурсі їй відводять 
прагматичну роль. Названі чинники 
зумовлюють актуальність вивчення 
метафор у релігійному дискурсі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Лінгвістичні дослідження 
ХХ ст. подають нове потрактування 

метафори. Традиційно її розглядали як 
риторичний засіб для орнаментування 
тексту, як художньо-образний засіб. 
Проте поява праці Дж. Лакоффа та 
М. Джонсона "Метафори в нашому 
житті" змінила погляди на метафору: 
дослідники акцентували на 
концептуальному характері метафори, 
кваліфікували її як один з основних 
засобів пізнання, а також відводили їй 
роль у побудові соціальної і політичної 
реальності [41: 187]. Метафора – наш 
основний інструмент, щоб частково 
зрозуміти те, що неможливо зрозуміти 
повністю, тобто наші почуття, 
естетичні переживання, моральні 
дилеми та духовну свідомість [41: 186, 
220]. Особливу роль відводять 
метафорі в релігійному дискурсі. 
Б. Драбік-Франчек зауважує, що 
метафора у релігійній комунікації дає 
не стільки розуміння сакральних тайн, 
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скільки створення умов, щоб про 
сакральне можна було говорити в 
наявній комунікативній ситуації: серед 
людей, за допомогою людської мови та 
з використання людського розуміння 
[39: 31]. Однак пізнання через 
метафору не є прямим, його спрямовує 
адресант, який суб’єктивно обирає 
метафори, а це впливає на сприйняття 
реципієнтів, бо мовець акцентує на 
обраних аспектах. Такі прийоми 
використання метафор властиві 
дискурсам переконування, включно й 
релігійному [39: 273]. Переконувальний 
характер релігійного дискурсу робить 
його особливо сприйнятливим для 
використання метафори, бо вони 
дають змогу відносно просто та 
яскраво визначає складні речі [39: 68]. 

В українському мовознавстві 
метафори в релігійних текстах 
аналізувала О. Зелінська на матеріалі 
барокових проповідей [17: 280–290], 
О. Ясіновська на матеріалі текстів 
отців Церкви досліджувала систему 
метафоричних образів у  структурі  
концепту  заздрість  [37], Т. Шиляєва 
описала специфіку репрезентації та 
функціонування метафор у 
християнських інтернет-виданнях [36], 
А. Ковтун вивчала роль метафори у 
творенні української релігійної лексики 
[18]. Н. Коч основні метафоричні 
трансляції сакрального знання 
досліджувала на матеріалі пам’яток 
писемності східних слов’ян [19].  

Метафори дороги, які стали 
предметом опрацювання в цій статті, 
лінгвісти вивчали на матеріалі текстів 
художньої літератури. А. Москальчук 
розглядала лінгвокультурний концепт 
"дорога" у творах В. Шевчука [23], 
О. Немировська описала специфіку 
творення хронотопу дороги як одного з 
чинників утворення жанру історичної 
прози [24]. 

Мета дослідження. Мета 
запропонованої статті – з’ясувати роль 
метафор дороги в релігійному 
дискурсі, завдання якого спонукати 
людину до праведного життя. 

Матеріалом цього дослідження стали 
проповіді та звернення релігійних 
діячів Української Греко-Католицької 
Церкви, порилюднені на офіційному 
сайті Синоду єпископів УГКЦ: 
https://synod.ugcc.ua/. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Осмислення життя як шляху, зауважує 
Т. Радзієвська, є поширеною 
метафорою наявною в семантиці 
багатьох мов [29: 189]. За даними 
дослідниці, метафори, що в 
повсякденні концептуалізують людське 
життя як шлях передають уявлення 
про життя як простір, що 
заповнюється подіями, ланцюг 
періодів, організованих за принципом 
контрасту [31: 188–190]. Метафора 
дороги, на думку Б. Рамчиковської, 
закорінена в споконвічному людському 
досвіді, тобто у просторовому 
переживанні реальності [37: 47]. А. 
Чудзик аналізуючи метафору дороги, 
зауважує, що вона спочатку має 
фізичне значення й базується на 
чуттєвому, тілесному відчутті руху в 
просторі до певної точки, потім 
значення розширюється метонімічно 
та метафорично до багатьох важливих 
психологічних, символічних, 
соціальних та екзистенціальних сфер 
людського життя [38: 31]. Через 
метафори шляху, дороги осмислюється 
й християнська концепція людського 
життя.   

У релігійних текстах натрапляємо на 
метафори дороги в їхньому 
традиційному несакральному 
розумінні, утворені на базі лексем 
шлях, дорога: Важливо, щоб 
ми переживали це вознесення, щоб 
небо в нашій душі настало, щоб від 
настання неба змінилося наше 
реагування, можливо на важкі 
ситуації, на різні обставини, щоб 
на них ми вміли по-небесному 
реагувати на дорогах нашого життя 
[26]; Ми звикли кликати до Бога, 
благаючи про порятунок, поміч, 
милосердя. Проте, як тільки наша 
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молитва буває вислуханою, 
ми продовжуємо наш шлях, забуваючи 
про джерело цієї благодаті, забуваємо 
прославити Бога і подякувати Йому 
[26]. Проте вживання метафори дороги 
з таким значенням у релігійному 
дискурсі трапляється рідше, для нього 
більш властиво вживання метафор 
дороги для окреслення морально-
етичних вимірів способу життя людини 
[17: 282–283], дорога в сакральному 
значенні – це шлях, що має кінцеву 
мету, шлях до спасіння й здобуття 
вічного життя: Ви і я є частиною тієї 
самої спільноти. Ми крокуємо через 
життя, кінцевого пунктом якого 
є Царство Небесне. Як і в усіх інших 
подорожах, тут можуть бути різні 
важкі моменти чи випробовування, 
іноді ця подорож може здатися довгою 
та нудною, а часом – інтенсивною чи 
навіть захоплюючою [1]. У наведеному 
контексті мета шляху позначена 
лексемою пункт, концептуалізація 
дороги відбувається також за 
допомогою дієслова руху – крокувати. 
Життєвий шлях у релігійному 
світобаченні може реалізуватися 
однією з двох доріг – дорогою 
правильною – праведною, і 
неправильною – неправедною.  

Дорога праведна представлена в 
досліджуваних текстах численними 
метафорами: Божий щлях, щлях віри, 
дорога спасіння, дорога оживлення, 
дорога правди, спасенна дорога, дорога 
життя, стежка милосердя тощо. 
Лексема дорога в структурі метафори 
праведної дороги може сполучатися з 
назвами конкретної християнської 
чесноти: Господи мій і Спасителю Ісусе 
Христе! Провадь мене безпечною 
дорогою покори, простоти і послуху, 
щоб я міг за Твоєю ласкою оминути всі 
пастки і сильця диявола та крокувати 
спасенною дорогою Твоєї волі, 
вертаючись до свого краю – до Небесної 
вітчизни … [12].  Як зауважує 
Б. Рамчиковська, моральний порядок у 
житті людини, тобто правильний рух 
прямим шляхом, визначається Божою 
волею та мудрістю. Лінгвістка цитує 

євангельський текст зі словами Христа, 
який сказав: "Я – дорога і правда і 
життя. Ніхто не приходить до Отця, як 
тільки через Мене" і апелює до 
біблійних образів дороги, де позитивна 
оцінка була присвоєна прямій дорозі, а 
будь-які відхилення від дороги 
оцінювалися негативно. Вибір дороги, 
відмінної від прямої, горбистої, 
звивистої приписується грішникам, 
тим, хто йде до загибелі. Ідеальна 
дорога – це гідне життя з законом 
Божим [42: 47].  

Автори релігійних текстів 
акцентують на тому, що взірцем 
проходження праведної дороги є 
життя Ісуса Христа, яке означено 
метафорами дорога спасіння, дорога 
послуху, дорога жертви, дорога 
служіння, шлях віри: Сьогоднішнє 
Євангеліє показує нам Ісуса, Який 
є в дорозі до Єрусалиму. Це – дорога 
спасіння, дорога, яка веде на Голгофу, 
дорога послуху Отцеві Небесному. 
Ісусова дорога і дорога Церкви це – 
дорога спасіння, дорога жертви, дорога 
служіння [13], В попередній неділі – про 
Закхея – ми роздумували над 
важливістю бажання споглядати 
Христа, а це – перший крок на дорозі 
спасіння [23]; Різного роду перешкоди 
з’являються вже на перших етапах 
Божого поклику і супроводжують 
людину у тій чи іншій постаті 
впродовж усього шляху віри [10]. 
Священники закликають наслідувати 
Христа в його вчинках, уживаючи 
метафору пуститися в дорогу 
за Христом: Перед нами стоїть 
завдання продовжити нашу місію: 
стати по-новому на божий шлях 
і пуститися в дорогу за Христом, 
приймаючи логіку його любові, 
дарування себе іншим [22]. У 
проповідницькому дискурсі промовці 
передають правду про те, що метою 
життя й поведінки людини є її 
порятунок. Закликаючи до праведного 
життя, священники оцінюють таку 
дорогу як життя вповні, оживлення, 
уживають епітет радісний, людину на 
такій дорозі очікує блаженство: Отже, 
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це шлях, вийти на який означає жити 
вповні. Той, хто сприймає його 
як належне, хто вірить в Ісуса, 
отримує місію: продовжувати справу 
Спасителя на землі в силі його Святого 
Духа діяти [33];  Сьогодні, у цей 
Світлий понеділок, ми продовжуємо 
наш радісний шлях назустріч 
воскреслому Христові 31];  Просімо 
в Господа ласки вже більше 
не вертатися до давніх звичок, 
не ставати більше на дорогу 
беззаконня, але віднині крокувати 
дорогою Божою, дорогою, на яку стали 
мудреці зі Сходу, і на якій Господь нам 
обіцяє повноту життя, блаженства, 
радості [11]; Смиренно у кожному 
поколінні знов і знов ставати на дорогу 
оживлення і поглиблення своєї віри, 
першим кроком на якій завжди 
є навернення і щире покаяння [9]. 
Позитивна оцінка праведної дороги 
слугує додатковим переконувальним 
засобом для її обрання. 

Через метафори дороги священники 
доносять істину про те, що людина 
самостійно не може осягнути 
праведного шляху, вона може не 
бачити його, але Христос завжди 
допоможе це зробити. Виразником цієї 
ідеї є повторювана метафора 
відкривати шлях: Христос 
приходить до нас, щоб у людському 
тілі перемогти смерть і відкрити 
людині шлях у життя вічне [32]; Але 
Він [Христос] відкриває перед нами цю 
дорогу [14]; Возносячись на небо, 
Христос наш Спаситель відкрив всім 
віруючим в Нього благодатний шлях 
до Отця [26]. Метафори дороги, як уже 
було зазначено, концептуалізуються 
через дієслова зі значенням "вести, 
супроводжувати": по дорозі правди 
людину ведуть вищі сили – Господь, 
Боже провидіння, Богородиця, Божа 
мудрість тощо: Просімо Бога, аби дав 
нам сили, щоб з любов'ю йти дорогою, 
якою поведе нас Боже Провидіння, щоб 
бути готовими на жертву, якої 
вимагатиме від нас Господь [11]; Нехай 
Божа мудрість веде всіх нас дорогами 
правди [26];  Це є тією дорогою, котру 

сьогодні для людства започатковує 
Пречиста Діва Марія своїм відданням 
Богові і це дорога, якою вона напевно 
веде нас дорогами нашого життя 
до перемоги Божої, яка дарує нам 
у серцях і у нашому суспільстві мир, 
котрий походить не від людей, а від 
Бога [34]. Священник попереджає 
християн, що навернення на праведну 
дорогу може мати труднощі, але до неї 
кличе Бог: Щоб нас спонукати 
до навернення, до руху, щоб запросити 
нас в дорогу до поглиблення духовного 
життя, Господь в своєму Провидінні 
може використати зовсім несподівані 
обставини, які спонукатимуть нас 
до призадуми, ставитимуть нам, 
можливо, незручні запитання 
та кликатимуть нас в дорогу, 
до переміни, до навернення [9].  

У цьому ж ключі постає образ 
дороговказу, який допомагає 
дотримуватися правильного шляху: 
Із цього прикладу бачимо, 
як небезпечно на дорозі спасіння бути 
самовпевненому. Пам’ятаймо, 
що ми не є вічними на цій землі, тож 
нехай християнська покора буде 
нашим дороговказом [16]; Усе в світі, 
що може бачити око, має служити 
людині дороговказом до Бога [15].  

Метафора дороги може бути 
реалізована як мандрівка, подорож 
тривалістю у все життя разом з усіма 
християнами, що реалізовано в 
словосполученнях духовна 
мандрівка, духовна подорож, якою 
номінують як сучасні події, так і події, 
описані у Святому Письмі: Наше 
християнське життя є і має бути 
подорожжю. Наше життя 
як християн є духовною мандрівкою, 
яку ми схильні розглядати як особисту 
подорож, дуже приватну, яка 
не залучає інших. Це є відносини між 
мною та Богом. Варто зауважити, 
що всі образи та молитви Церкви 
зображують духовне життя 
як спільноту, яка мандрує разом, 
як це зробив Ізраїль під час втечі 
з Єгипту та поки він блукав пустелею 
протягом 40 років. Ми читаємо про 
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духовну подорож вибраного народу 
в книзі Виходу. І це ніколи не була 
приватна подорож для тих хто бере 
в ній участь, вони переживали всі події 
історії спасіння як спільнота, так 
само як вони переживали Бога 
як спільноту [4].  

Метафоричний образ мандрівки 
позначає й частину великої праведної 
дороги, обмежену якоюсь подією 
релігійного життя. У часі такої 
мандрівки християнин під 
керівництвом священника поступово 
осмислює істини, звіряє з ними власне 
життя, переживає релігійні почуття, 
усвідомлює сакральність свята, 
зміцнюючись у вірі: Ми продовжуємо 
нашу великопісну мандрівку, 
прямуючи за Христом, уважно 
вслухаючись у Його слово та стаючи 
свідками Його спасительних чудес [28]; 
Тому з усіма своїми фізичними та 
духовними силами вирушаймо у 
спільну мандрівку віри із владикою 
Богданом! [9]. 

В аналізованих текстах постає 
метафоричний образ іншої дороги. 
Він базується на євангельські оповіді 
про неповернення східних царів до 
Ірода: Господь наказує і нам, подібно 
як царям зі Сходу, "до Ірода вже більше 
не вертати, а вирушати іншою 
дорогою до свого краю" (пор. Мт. 2, 12) 
[12]. Інша дорога символізує 
народження "іншої людини", людини, 
яка зійшла з дороги беззаконня, дороги 
гріха й прагне навернення до 
справжніх цінностей:  Проте, 
можливо, сумний досвід нам підказує, 
що не так просто крокувати "іншою 
дорогою", не так просто раз на завжди 
стати на Божий шлях і більше 
не вертатися на шлях гріха 
і беззаконня; У поведінці трьох царів 
зі Сходу можемо виокремити три 
чесноти, які їм стали у пригоді 
у крокуванні «іншою дорогою», і які нам 
можуть допомогти перемогти всі 
підступи лукавого, а саме – покора, 
простота і послух [12]. Автор послання 
до вірних сам розкриває символічний 
зміст метафори інша дорога: Після 

того, як мудреці склали Ісусові свої 
дари і віддали Йому поклін, то, сказано 
в Євангелії від Матея, "попереджені вві 
сні до Ірода не завертати, пустились 
іншою дорогою у край свій" (Мт. 2, 12). 
Вони верталися до свого краю іншою 
дорогою. Проте, зміна стосувалася 
не лише географічного маршруту. 
Настала глибинна переміна їхнього 
життя. Вони верталися не тільки 
«іншою дорогою», вони верталися, 
будучи іншими людьми. Зустріч 
із Богом назавжди перемінила їхнє 
життя і назавжди залишила печать 
у їхніх душах. [11]. Священник 
закликає адресатів змінити дорогу, 
тобто змінити своє життя, якщо воно 
було неправедним, у наведеному 
фрагменті образ іншої, праведної 
дороги, реалізовано за допомогою 
лексеми метафори стежка 
християнського милосердя: Ось 
це є самим необхідним, що повинні 
зробити і ми в ці святі дні. І нам 
не потрібно повертатися тією ж 
самою дорогою, якою ми прийшли; ні – 
змінимо дорогу, змінимо мораль, 
змінимо життя, – підемо іншою 
дорогою. Не станемо повертатися 
до минулих пристрастей, до гріхів, 
до минулої погибелі, а розпочнемо йти 
іншою стежкою – християнського 
милосердя». [11].   

Антиподом дороги праведної є 
дорога неправедна. Вона представлена 
численними варіантами лексичних 
компонентів: наприклад, дорога 
самобману, ілюзій, дорога 
беззаконня: Диявол, який є великим 
брехуном, підступно штовхає нас 
на шлях самообману й ілюзій 
[27]. Поводирем на таких дорогах 
виступають злі сили. Застерігаючи від 
неправедної дороги, священник 
повідомляє про небезпеки, які очікують 
людину на них: Коли людина далека 
від Господа, живе у своє задоволення, 
прямує дорогою беззаконня, не хоче 
чути про Божі установи, – Господь 
не відкидає її, а утримує при житті 
у своєму Провидінні! Бог очікує кожну 
людину як свою найріднішу дитину, 
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щоб їй допомогти. І коли вона 
віддаляється від Нього, наражається 
на духовну небезпеку, здобуває багато 
гріховних ран [12].  

Неправедна дорога реалізується 
через метафори зі значенням звести з 
дороги "зійти з дроги", що може 
відбутися з волі людини або під 
чиїмось впливом: Де взявся спокусник, 
котрий звів Єву і Адама з дороги 
правди і вічного життя? Світ 
ангельських духів Бог створив для 
служіння божественній славі і для 
того, щоб вони були його посланцями 
до людей та провадили їх дорогою 
до неба [34].   

Метафора неправедної дороги 
знаходить утілення в конструкціях, що 
вказують на відсутність руху або 
перебування за межами власне дороги 
– узбіччі, біля дороги.  Гріховність, 
неправедні вчинки порівнюють із 
людиною, що заблукала, утратила 
орієнтацію, збилася з дороги, 
відкинута на узбіччя. У наведеному 
далі фрагменті проповіді священник 
окреслює дуже невтішні реалії для 
людини, що зійшла з праведної дороги, 
життя такої людини представлено як 
пилюка існування, жалюгідне 
животіння, посилюють відчуття 
небезпечності такої дороги атрибутиви 
сліпий, немічний: Ця людина 
об’явиться в сьогоднішньому Євангелії 
в образі сліпого Вартимея. Це він 
сидить на узбіччі дороги, сліпий, 
позбавлений повноти життя, укритий 
тільки плащем, занурений в пилюку 
цього земного існування. Він є образом 
кожної людини, яка віддалилася від 
Бога через гріх, а тому осліпла 
душевними очима, втратила 
орієнтацію в дочасності і вічності, 
не знає, куди йти і як далі жити, 
приречена на жалюгідне животіння, 
відсунена на узбіччя дороги, яка веде 
до Дому Отця [13]; Він розумів, що він 
або зараз буде зцілений Христом, 
або ж до самої смерті залишиться біля 
дороги, сліпим та немічним [15].  

Виконуючи місію навернення 
людини до праведного життя, 

священник переконує в можливості 
зійти з неправедної дороги, у 
наведеному контексті з дороги 
страждання, болю, повільного 
помирання, та обрати інший шлях: 
Можна сказати, що біля цього 
неназваного по імені села зустрілися 
дві процесії, два походи, дві дороги – 
дорога Ісуса як носія і Подателя 
життя, і дорога отих нещасних 
прокажених, дорога страждання, болю 
і повільного помирання. І з цієї зустрічі 
настає радикальна зміна, настає 
глибоке зцілення, настає спасіння [12]. 
Використання опозиційних метафор і 
їхня мовна реалізація виявляє сутність 
кожної з них, що дає адресату змогу 
самостійно зробити вибір у житті.  
Допомогою у виборі правильного стане 
молитва, у тексті якої священник 
уживає метафори на позначення 
праведної та неправедної дороги 
бездоріжжя гріха, яке доповнює 
символіка блукання, дорога 
беззаконня – дорога життя: О 
Милосердний і довготерпеливий Боже! 
Разом з царями-мудрецями в покорі 
приступаю до Твоїх ясел і прошу в Тебе 
прощення за все моє блукання 
бездоріжжями гріха. Моя душа так 
часто буває подібна до стайні, де 
бракує світла, запаху чеснот і 
розквіту життя. Але Ти, мій 
Милостивий Господи, приходиш, щоб 
спасати грішників. То ж народися у 
моїй душі, очисти і освяти її своїм 
народженням і дай, щоб відтепер і 
назавжди я оминав дорогу беззаконня, 
а крокував дорогою життя. Амінь. 
[11].  

Специфічним для сучасних 
релігійних творів є проєкція метафор 
дороги на українські реалії: тяжка та 
кривава боротьба України за волю 
означена євангельськими метафорами 
тернистий шлях, хресна дорога, 
дорога страждань, кривавий шлях 
на Голгофу: Цьогорічна наша 
мандрівка до святкування Великодня 
була правдивим відображенням хресної 
дороги Ісуса Христа на шляху до Його 
Перемоги і Воскресіння. Цей шлях 
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хресної дороги, яку Україна, хоч 
і продовжує ще долати, але вже 
показав російському агресорові 
та всьому цивілізованому світові, 
що любов до життя, до свободи 
та до своєї рідної батьківщини здатна 
творити чудеса і перемагати ворога, 
який в рази чисельніший та набагато 
більше оснащений військовою технікою 
[6]; Разом із Христом український 
народ, що прагне лише бути собою, 
проходить кривавий шлях на Голгофу; 
Український народ іде кривавим 
шляхом на Голгофу лише за прагнення 
бути собою [7]; Христос вчить нас 
жертовної любові до кожного 
ближнього. Просімо Господа, щоб Він 
допоміг нам з мужністю перейти цей 
тернистий шлях, двигаючи свої 
терпіння щодня, пам’ятаючи, що після 
найбільш кривавої страсної п’ятниці 
наступає той радісний ранок світлого 
Христового Воскресіння – перемоги 
життя над смертю. Нехай на цій 
дорозі нас супроводжують Пресвята 
Богородиця і всі святі та блаженні 
українського народу, які дають нам 
свідчення непохитної віри [8].  
Метафора узбіччя дороги в цьому 
контексті пов’язана не з гріховністю, а 
передає семантику страждання: 
Господи, Ісусе Христе, підніми з узбіччя 
запорошеної дороги народ України 
та «помилуй», укріпляючи нас у живій 
вірі та ділах милосердя [15]. Захист 
Вітчизни – це дорога боротьби, а віру 
в перемогу посилюють паралелі з 
Воскресінням Христа: Таким чином 
ми разом зі Спасителем стаємо 
на дорогу боротьби зі злом та смертю; 
на дорогу, яка веде до Воскресіння, 
до перемоги Христа над смертю 
і світла над темрявою [9]; дорога до 
славного воскресіння – духовного і 
національного, напрям руху до 
свободи Сьогодні ми згадуємо Героїв 
Небесної сотні. Їхня жертва — 
особливий момент в історії України, 
який був позначений найбільшим 
кровопролиттям на Майдані. Їхній 
голос крові кличе до неба з майданів 
нашого славного, Богом любленого 

Києва. Сьогодні послухаймо цього 
голосу і будьмо певні, що напрямок 
руху до свободи, який той голос нам 
підказує – це саме та дорога, що нею 
хоче нас провадити у своїх обіймах 
Небесний Отець [30]; Лише один 
Господь знає скільки часу 
триватимуть ці страждання нашого 
народу, але ми віримо, що Бог виведе 
нас до славного воскресіння – духовного 
і національного [28]; Пам’ятаймо, 
що мир у світі починається з нашого 
особистого навернення та в слідуванні 
за Христом. На цій дорозі, якою йде 
наш народ, просімо заступництва 
Пресвятої Богородиці та Всіх Святих 
Української Землі. Послання 
митрополита Володимира Війтишина 
на Великий піст [9].  

Висновки й перспективи 
дослідження. У релігійному дискурсі 
активно вживають метафору дороги. 
Життя як дорога категоризується через 
лексеми на позначення дороги: дорога, 
шлях, стежка, через дієслова із 
семантикою руху: іти, крокувати, 
пуститися в дорогу. Метафора дороги 
може бути реалізована як мандрівка, 
подорож тривалістю в усе життя або ж 
як фрагмент, обмежений якоюсь 
подією. 

Метафора дороги вживається в 
мирському розумінні як життєвий 
шлях людини, але він може бути 
реалізований різними дорогами, які 
утворюють метафоричну опозицію 
дорога праведна / дорога неправедна. 
Обидві дороги конкретизуються через 
метафори, що містять аксіологічну 
характеристику життєвим орієнтирам 
людини. Мовна реалізація опозиційних 
метафор дороги виявляє сутність 
кожної з них, що дає адресату 
релігійного дискурсу змогу самостійно 
зробити вибір у житті.   

Акцент у релігійному дискурсі 
робиться на передачі правди, на тому, 
що метою життя й поведінки людини є 
її порятунок, але людина самостійно не 
може осягнути цього шляху, вона може 
не бачити його. Таку ідею передають 
метафори на позначення супроводу в 
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дорозі, який здійснює Бог, Христос, 
Богородиця. Неправедну дорогу, крім 
оцінних означень, презентує також 
простір на її маргінесах – узбіччя. 
Названі метафори виконують 
прагматичну роль, бо дають змогу 
адресатам релігійного тексту обрати 
правильну дорогу в житті.  

Перспективи досліджень убачаємо у 
вивченні прагматики інших типів 
метафор у релігійному дискурсі: 
мілітарної, аграрної тощо. 
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STRUCTURAL AND NOMINATIVE FACTORS TO DETERMINE THE MEANING 
OF MEDICAL TERMS IN CONTEMPORARY ENGLISH 

I. I. Savchuk* 

The article raises the issue of structural and semantic features of the term origin in modern English 
medical discourse. Characteristics of such a plan include a description of the internal form of units of 
medical terminology, their etymology and morphological structure which are supported by the human 
cognitive activity in the nominative act. In view of the inner form of the units under analysis, it appears 
that many names for the medical phenomena were coined on the basis of people’s names or surnames, 
functional needs, qualitative characteristics, body parts and other features. The most productive ways of 
term formation in contemporary English are morphological, syntactic and word formation. Considering 
the etymological roots of the medical terms, units with Latin roots refer to a part of the human body and 
sometimes to the names of the pathologies. Terms founded on the Greek root signify a pathology or a 
disease. In English medical terminology there dominate words with Greek word-forming elements, many 
of them are included in the nomenclature of medical Latin, but they can be traced to the Greek language. 
Prefixes and suffixes in the morphological pattern of medical terms play an important role in revealing 
their meaning. The most popular type of word combinations in English terminology is a two-component 
attributive phrase containing a nuclear element, mostly a noun in the nominative case and an attributive, 
defining element. On the whole, the meaning of medical terms is determined by the extralinguistic 
information reflected in the inner form of the lexemes and also by their structural peculiarities such as 
the origin and the semantic content of the constituent elements such as roots, affixes, words in 
compound clusters. The semantic method of term formation presupposes the transition of terms from 
other sciences, borrowing terms from other languages, terminologizing, metaphorical and metonymic 
transference. 
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СТРУКТУРНІ ТА НОМІНАТИВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Савчук І. І. 

У статті порушено питання структурно-семантичних особливостей та походження 
термінів сучасного англомовного медичного дискурсу. Характеристики такого плану 
включають опис внутрішньої форми одиниць медичної терміносистеми, їхньої етимології та 
морфологічної будови як таких, що визначаються когнітивною діяльністю носіїв мови в 
номінативному акті. Стосовно внутрішньої форми аналізованих одиниць, низка назв медичних 
явищ сформована на основі імен чи прізвищ людей, функціональних потреб, якісних 
характеристик, частин тіла та інших аспектів застосування об’єкта. Найпродуктивнішими 
способами термінотворення в сучасній англійській мові є морфологічний і синтаксичний. З 
огляду на етимологічні корені медичних термінів одиниці з латинськими коренями позначають 
частину тіла людини та назви патологій; терміни ж, засновані на грецькому корені, означають 
патологію або хворобу. В англійській медичній термінології переважають слова з грецькими й 
латинськими словотвірними елементами. Важливу роль у розкритті їхнього значення 
відіграють префікси та суфікси в морфологічній структурі медичних термінів. 
Найпопулярнішим типом складених термінів в англійській термінології є двокомпонентна 
атрибутивна фраза, що містить ядерний елемент, переважно іменник у називному відмінку, 
та атрибутивний, залежний комнонент. Загалом значення медичних термінів визначається 
екстралінгвістичною інформацією, відображеною у внутрішній формі лексем, а також їхніми 
структурними особливостями одиниць. Семантичний спосіб термінотворення передбачає 
перехід термінів з інших наук, їх запозичення з інших мов, термінологізацію, метафоричні та 
метонімічні переосмислення. 

 
Ключові слова: когнітивна семантика, номінативний акт, медичні терміни, походження 

слів, епоніми, морфологічний спосіб термінотворення, синтаксичні моделі термінів, складені 
медичні терміни, семантичний спосіб термінотворення, розширення значення, звуження 
значення, метафоричне та метонімічне переосмислення. 
 

Introduction. Structural and 
semantic factors to determine the 
meaning of medical terms in modern 
English gain a thorough insight from the 
perspective of the theory of nomination 
which has close links with the cognitive 
semantics. The nominative act is viewed 
as a final stage of mental activity, where 
establishing names for some result of 
cognitive processes takes place. The 
formation of human knowledge about 
some area of social life is mirrored in the 
meaning of terms as nominative units. It 
is determined by mental processes of 
conceptualization and categorization. 
Conceptualization lies in comprehending, 
organizing and structuring data [17: 47], 
thus resulting in forming a certain 
category of human experience due to the 
process categorization [20: 739]. The 
secondary terminological nomination is 
influenced by the associative nature of 
cognition and for the new designation in 
the nominative act involving units which 

already exist in the language. This way 
morphological, syntactic and semantic 
constructions are rather effective in the 
terminological system as they reveal the 
intersection of meaning and form of 
nominative units.  

Analysis of previous research. The 
development of the discourse paradigm 
as a reflection of human activity in 
verbal signs and their meaning is 
affected by its conceptual apparatus with 
certain specialized terminology, that 
presupposes the nomination of objects, 
situations and processes in a particular 
area of knowledge and social activity. 
Theoretical and methodological grounds 
for investigating structural and semantic 
factors to determine the meaning of 
medical terms in contemporary english 
naturally integrates the achievements 
obtained by scientists in the field of the 
theory of nomination [19], terminology 
[5; 6; 21], semantics [1], cognitive 
linguistics [11; 12; 14; 15; 17; 20]. 
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Nomination theory explains the use and 
choice of linguistic means to denote 
various fragments of the known world 
and thoughts about it. The subject of its 
study is the study of the mechanism of 
nomination, the interaction of thinking, 
language and the surrounding reality in 
it, the role of the pragmatic factor in the 
choice of nominative units, etc. [19: 224]. 
In vocabulary, a person reproduces the 
world, in particular, the situation as a 
fragment of it, which he perceives, 
evaluates, models. 

The aim of the article is to 
investigate structural and semantic 
factors to affect the meaning of medical 
terms in contemporary English 

Results. The main cognitive processes 
of world interpretation are 
conceptualization and categorization. 
Conceptualization is a process of 
perception, comprehension, construction 
of the world, which leads to the 
generalization of ideas about real or 
imaginary objects and phenomena in the 
form of mental units. Categorization is the 
organization of human information about 
the world by sorting it into categories. 
Through the mediation of cognitive 
processes and structures a nominative act 
is realized, that is naming fragments of the 
world by means of language. Mental 
mechanisms of nomination account for 
verbalizing the meaning of the terms. 
Cognitive factors accompany the whole 
process of nominative acts and consist in 
conceptualization and categorization of the 
reference situation, in the mediation 
between the outside world and linguistic 
notation as language units identify 
components of the situation through their 
mental representations, in choosing and 
removing the necessary denomination 
from mental structures [7: 8].  

Conceptualization is a process of 
perception, comprehension, construction 
of the world, which leads to the 
generalization of ideas about real or 
imaginary objects and phenomena in the 
form of units of consciousness - concepts. 
Categorization is the organization of 
human information about the world by 

sorting it into categories. Through the 
mediation of cognitive processes and 
structures a nominative act is carried out, 
which is the process of naming fragments 
of the world by means of language and 
speech. His research is needed to 
understand how cognitive models acquire 
linguistic notation. Cognitive factors 
accompany the whole process of 
nominative acts and consist in 
conceptualization and categorization of the 
reference situation, in the mediation 
between the outside world and linguistic 
notation (language units identify 
components of the situation through their 
mental representations), in choosing and 
removing the necessary denomination 
from mental structures [7: 15]. 

The focus of linguistic attention is 
theoretically and practically significant 
studies of the motivational aspect of the 
meaning of language units, terms in 
particular, in the combination of 
structural and semantic [4: 52] and 
cognitively-oriented [8: 104] 
measurements, which contributes to 
solving current problems of modern 
nomination theory. The goal of the 
semantic-cognitive mechanism of 
motivation is to distinguish the sign-
motivator from mental structures as a 
set of knowledge about the signified [9: 
5]. The analysis of the motivation of 
nominative units makes it possible to 
explicate the mental processes that 
mediate the connection between the 
linguistic and the conceptual. 

The meaning of the terms is 
determined by the extra lingual data 
reflected in the inner form of the lexical 
units and also by their structural 
peculiarities such as the origin and the 
semantic content of the components 
(roots, affixes, words in compound 
clusters) which constitute the term. 
Thus, the names of medical instruments 
can be classified according to various 
criteria which motivate their meaning, 
for example: 

1. Names of medical instruments that 
arose on the basis of the names of 
certain individuals. The group is based 
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on the names of people, such as doctors, 
tool manufacturers, engineers or others, 
who have either developed tools, 
influenced their development, or 
participated in their advertising, 
marketing, for example: 'Coher circular 
probe', Gigli 'saw'. Eponyms are special 
lexical units, culturological code, the 
axiological basis of which is individuality 
and personified nature, in which certain 
ethical, social and political values are 
associated with a particular carrier. 
Eponyms are used as a basis for the 
formation of terms, which is determined 
by the cognitive factor, human mental 
activity aimed at reflecting environmental 
objects, the need to name new objects, 
the understanding of which is due to 
mental processes of conceptualization 
and categorization. The noticeable 
tendency to save language means 
together with the analytical activity of 
human thinking is the reason that every 
language team uses well-known words 
and established expressions to denote 
new realities, justifying the active use of 
eponyms to replenish the lexical 
structure of language [3; 14].  

2. Names of medical instruments 
based on functional needs, for example: 
elevator, drill, needleholder. 

3. Names of medical instruments 
based on the required characteristics, for 
example: sharpness - a hook, clarity - 
tweezers. 

4. Names of medical instruments 
based on the required form, like: button 
- cannula, bullet - tweezers, bagnet - 
tongs. 

5. Appointment of medical 
instruments for body parts, for instance: 
meniscus retractor, the kidney vessel [16] 

Word formation, which is usually 
analyzed on the border of lexicology and 
grammar, is one of the ways to replenish 
the lexical and syntactic means of 
language, ensuring its renewal, 
enrichment and development. Word 
formation is interpreted as a process and 
result of forming new words on the basis 
of monosyllabic words or phrases with 
the participation of language-specific 

formal ways of semantic rethinking and 
refinement of the original units, one of 
which is a combination of several bases. 
The nominative function of word 
formation is the representation of 
fragments of the world by means of 
language - a cognitive property that is 
actively described by scientists with the 
emergence of cognitive-discursive 
paradigm of knowledge in the eighties of 
the twentieth century and associated 
with the isolation and objectification of 
conceptual entities [7: 8]. The word-
forming system is an array of vocabulary 
from which the necessary nominative 
units can be distinguished, and at the 
same time a database that equips 
speakers with schemes of combining 
knowledge structures with certain word-
forming constructions of word-forming 
modeling [2]. The most productive ways 
of term formation in contemporary 
English are morphological and syntactic.  

The common way of morphological 
term building is suffixation. Productive 
models in modern medical terminology 
are models with the suffixes -ing, -tion (-
sion), -er (-or), -ist, -ic. The suffixes -ing 
and -tion (-sion) can be used to form the 
names of processes, actions: aging, 
feeding, healing, teething, mapping, 
sweating. The suffixes -ist, -er (-or) tend 
to express the meaning of a doer of the 
action: alienist, anatomist, bacteriologist, 
oculist, neurologist, oncologist, urologist, 
trichologist. The suffixes -er, -or can be 
used to denote equipment names: 
activator, adapter, needleholder, 
suppressor, stretcher, sterilizer, 
scarificator, oxygenator, neurotransmitter 
[13]. The suffix -ic often denotes 
belonging to a particular subject area: 
galactogenic, icteric, immunogenic, 
lipotropic, cholecystic, dactylic [16].  

With the help of prefixation a much 
smaller number of terms is formed, and 
there is a significant tendency to use 
borrowed prefixes (re-, de-, poly-, sub-, 
neo, etc.), most of which are taken from 
Latin: reinfection, regression, replanting, 
derangement, desiccation, desorbtion, 
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polyclinic, polykaryocyte, polyneuritis, 
sublingual, subliminal, subscription [16]. 

A great number of affixes are 
etymologically marked adding extra 
meaning to the units. Regarding the origin 
of modern medical terminology is the result 
of centuries of development of world 
treatment and medical science. Regardless 
of the national language in which medical 
terminology is presented, it includes a 
significant proportion of common lexical 
and word-forming units and general 
structural models. This is due to the 
influence that has had on medical 
terminology for centuries and is still 
exerted by the two classical languages of 
the ancient world, ancient Greek and Latin. 

According to some estimates, in 
English most terms are based on Latin 
and Greek. Anatomical and histological 
nomenclatures, which are part of 
medical terminology, are compiled 
entirely in Latin. These nomenclatures 
are based on the alphabet, phonetics and 
grammar of the Latin language [13].  

The word-forming possibilities of the 
Greek language significantly prevailed 
over the potential of the Latin language, 
as they were characterized by the ability 
to place in any language forms first 
recognized and depicted phenomena, 
facts, concepts and ideas of biological 
and medical aspects by means of various 
ways of word formation, in particular by 
suffixation and base formation. 

Diseases, pathologies, symptoms, 
vectors, medical devices get their names 
from the fund of Greco-Latin vocabulary. 

With some exceptions, terms with 
Latin roots refer to a part of the human 
body and sometimes to the names of the 
pathologies (fever, stress), and terms 
based on the Greek root indicate that this 
part is currently being examined or that 
there is some pathology in it (allergy, 
atherosclerosis, athrophy, distrophia, 
hypoxia, thrombosis etc.) or diseases 
(anemia, diabetes, dysentery, gonorrhea, 
leukemia, leprosy, migraine) [16]. 

Prefixes and affixes that constitute the 
word-building pattern of the medical 
terms play a crucial role in 

understanding their meaning. Thus, 
prefixes can indicate the location of the 
object, for example: Greek prefix 'peri-'  
means ‘around, about, beyond’ referring 
to anatomical formations and 
pathological processes located in close 
proximity to the object of basic 
anatomical significance: periosteum, 
peripapillary, perisalpingitis, periungual – 
periungual, perivesical [16]. 

Latin prefix 'supra-' means 'above, 
over, beyond, on the upper side': supra-
auricular, supraduction, suprarenal, 
supravalvular [16]. 

Latin prefixes with the opposite 
meaning 'pre-' meaning 'before, to' and 
'post- meaning 'after' in predoctoral, 
preeruptive, preexcitation, premature 
preplanning, prepossession; postabortal, 
postsurgery, posthemorrhage, 
postmyocardial [16]. 

To denote redundancy or insufficiency 
in English medical terminology, the 
Greek prefix 'hyper-' is used to mean 
'over, above, beyond', and 'hypo-' to 
signify 'under, beneath; less, less than' 
for example: hyperemia, hyperemotivity, 
hypergonadism, hyperhidrosis; 
hypersomnia, hypocrinism, 
hypomelanosis [16]. 

The syntactic method of term formation 
is the most productive means of 
replenishing terminology. This method 
involves converting ordinary free phrases 
into complex ''word equivalents''. 

The simplest and at the same time the 
most common type of word combinations 
in English terminology is a two-
component attributive phrase consisting 
of a nuclear element, namely a noun in 
the nominative case and an attributive, 
defining element. Common types of two-
component terms in English medical 
vocabulary [16] are as follows: 

1. Attributive phrases with an 
adjective in the function of the 
prepositional definition: metabolic rate, 
infrared rays, ultimate recovery, multiple 
sclerosis, gastric secretion, 
supraventricular tachycardia, soft 
abdomen, cold abscess, salycilic acid, 
aural calculus, occult cancer.  
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2. Attributive phrases with a noun in 
the function of the prepositional 
definition: water pox, microbiology 
laboratory, elbow joint, blood serum, 
infection rate, head physician hepatitis 
virus, leg ulcer, motor nerve, skin rash, 
lupus nephritis, scrub nurse, duct orifice , 
finger plethysmography, drug. 

3. A significant number of medical 
terms (mainly the names of diseases) are 
formed according to the noun-and-noun 
model, the first component of which 
denotes the proper name, the bearer of 
which is usually the creator of this term: 
Robson's point, Alanson's amputation, 
Alzheimer's disease, Sutter's blood, 
Kocher's forceps, Sutter's blood, Bell's 
mania, Trendelenburg's position, 
Friedman's reaction. 

Compounding is a combination in one 
word of two or more root morphemes: 
frostbite, gastroduodenoscopy, 
gastrointestinal, macroglobulinemia, 
heatstroke, high-toxic, juxta-articular, 
kidney hypochondrodystrophy, 
framework, monoaminoxydase, 
morphogenesis, juxta-articular, 
microspherocytosis. 

English medical terminology, like any 
other terminological system, is 
supplemented in various ways, one of 
which is the semantic method of term 
formation. It includes the transition of 
terms from other sciences, borrowing 
terms from other languages, 
terminologizing the common meaning of 
the word, metaphorical and metonymic 
transfers. Semantic changes can occur 
due to linguistic, historical and social 
reasons and can be caused by the 
influence of other languages and 
dialects. 

One of the types of semantic changes 
is the generalization or expansion of the 
meaning of the word, which means 
increasing the semantic volume of the 
word in the process of historical 
development. Most often, the expansion 
of the meaning is carried out as a result 
of the transfer of the name to the 
function performed by two objects. For 
example, the word doctor meant 'religious 

teacher, adviser, scholar' from Latin [18]. 
The current use of this word in the 
medical sense is the norm, but in this 
meaning it gradually came into use due 
to the fact that people associated a 
doctor with an educated person. 

The essentially opposite process is the 
narrowing or concretization of the 
meaning which means a reduction in the 
semantic scope of the concept in the 
process of its historical development or 
in the context of language use. The 
concretization of the meaning can occur 
due to the quality clarification. For 
example, the semantic content of 
'pemphigus' was narrowed to 'pemphigus 
vulgaris' that is a severe skin disease 
associated with the formation of blisters 
on the skin and mucous membranes, 
which open with the formation of painful 
erosions. 

A rather productive semantic method 
that serves to form terms in the system 
of medical terminology is metaphorical 
transfer of meaning. Metaphor denotes 
the transfer of meaning by the similarity 
of external or internal features, as well 
as functions [10: 307]. The main 
function of the terms formed by 
metaphorical transfer is the function of 
naming new objects, processes, 
phenomena: tail of the pancreas, 
strawberry tongue, butterfly vertebra. 
Metaphorization in English terminology 
is a verbalization of figuratively 
meaningful specific scientific knowledge 
that mirrors the mentality, social mental 
activity, professional experience, 
linguistic and cultural competence of 
specialists [22: 114]. 

If metaphorization is based on the 
comparison or analogy of any objects, 
phenomena, properties, unrelated and 
independent of each other, then 
metonymy is based on the transfer of 
adjacency. The focus is on the parts of 
something that can signify or replace 
something on the whole. In metonymy, 
terms are created as a result of a shift in 
meaning based on spatial, temporal or 
causal contiguity of concepts. It is 
believed that metaphorization is more 
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productive in the field of specific 
vocabulary, and metonymic transference 
associated with the narrowing of 
meaning is more common in abstract 
vocabulary [22: 113]. Metonymization in 
English medical terminology (hay fever, 
hospital fever, swamp itch) is less 
productive than metaphorization. 

Conclusions. The application of the 
cognitive aspect of the study of 
nominative processes made it possible to 
clarify the role of cognitive capabilities of 
consciousness in the creation of 
nominative units, taking into account 
motivational relationships. The study of 
motivational mechanisms is based on the 
analysis of structural and semantic 
connections between derived and created 
units of language, which at the cognitive 
level is a way of linguistic representation 
of the conceptual components of the 
system of ethnic consciousness. 
Nomination theory contributes to 
figuring out the factors of using and 
selecting language means to denote a 
variety of fragments of the real or virtual 
world and conclusions about it. The 
techniques of nomination reveal the 
interaction of thinking, language and the 
outer reality in it. In vocabulary, terms 
including, a person judges about the 
world and its fragments. The semantic-
cognitive feature, which motivates the 
meaning of the terms, reflects in the 
meaning the peculiarities of the 
culturally marked comprehension by the 
bearers of the English language of the 
fragments of the surrounding reality, 
medical area in particular.The structural 
and semantic features of medical terms 
in modern English are reflected in the 
internal form of units, their etymology 
and morphological structure. As for the 
inner form of the lexemes under 
analysis, a lot of names for the medical 
issues were created on the basis of 
eponyms, functions, certain 
characteristics, body parts and other 
features. The productive ways of term 
formation in modern English are 
morphological, syntactic and forming 
compounds. Regarding the etymological 

roots of the medical terms, words with 
Latin roots refer to a part of the human 
body and to the names of the 
pathologies. Terms based on the Greek 
root contribute to names of a pathology 
or a disease. Affixation play an important 
role in word formation in medical 
terminological system. An overview of the 
types of English two-component 
terminological phrases allows us to 
conclude that the most typical are 
phrases formed by defining the original 
term, in which the role of the attributive 
unit are adjectives and nouns eponyms 
in particular. The role of metaphorization 
as one of the most effective sources to 
develop professional vocabulary with new 
units is quite vivid. Metaphor is viewed 
as a cognitive mechanism to produce the 
meaning of abstract notions by means of 
specific objects. The semantic method of 
term formation presupposes borrowing 
terms from other languages, 
terminologizing, metaphorical and 
metonymic transfers which, along with 
their structural peculiarities, 
predertemine the semantic content of 
medical tems in contemporary English.  
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ГУНГАРИЗМИ В ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. 

В. М. Титаренко*, Л. В. Ящук** 

Предметом опису статті є гунгаризми, виявлені в північноукраїнських текстах XVI–
XVII ст. У розвідці коротко схарактеризовано українсько-угорські контакти, термінологію 
називання запозичень з угорської мови, принагідно розглянуто історію дослідження 
гунгаризмів в українській лінгвістиці, насамперед зосереджено увагу на лексемах угорського 
походження.  

Зазначено, з яких тематичних груп запозичувалися гунгаризми, яких лексико-
семантичних змін зазнавали в аналізованих пам’ятках, також описано їхню подальшу 
еволюцію в українській мові загалом та в північноукраїнському наріччі зокрема за 
матеріалами лексикографічних праць.  

На основі проведеного дослідження встановлено: у північноукраїнських пам’ятках 
функціонувала незначна кількість слів угорського походження, що пояснюємо відсутністю 
безпосередніх контактів, пасивними торгівельно-економічними зв’язками тощо. 
Виокремлені гунгаризми представлені переважно у двох тематичних групах: побутова та 
військова лексика. 

Спостереження за матеріалами СУМу дають підстави вважати, що частина 
аналізованих гунгаризмів вийшла з активного вжитку української мови переважно через 
відсутність позначуваної реалії, окремі вживаються в поліському наріччі, зазнавши лексико-
семантичних змін. 

Проаналізувавши лексикографічні праці, у котрих представлено матеріали з 
північноукраїнського наріччя,  можемо констатувати, що в процесі розвитку слова 
змінювалися на лексико-семантичному рівні. 

Для одних проаналізованих лексем угорська мова була джерелом запозичення (добошъ, 
кгермекъ, ка(р)вашъ, газука, макгерка, катанка, шишакъ), для інших – посередником 
(бакгазия, доломан, кунтушъ, палашъ, чижми), а деякі слова (га(и)дукъ, шабля) не мають 
серед етимологів одностайної думки щодо походження. Найімовірніше, що майже всі 
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гунгаризми потрапили до українських текстів, писаних на північноукраїнських територіях, 
через посередництво польської мови, зважаючи на відсутність безпосередніх контактів.  

 
Ключові слова: гунгаризми, мадяризми, тематична група, лексико-семантичні зміни, 

мовні контакти. 
  

HUNGARIANISMS IN NORTHERN UKRAINIAN WRITTEN RECORDS OF THE 
16–17TH CENTURIES 

Tytarenko V. M., Yashchuk L. V.  

The subject of the article is Hungarianisms found in the North Ukrainian texts of the 16-17th 
centuries. The article briefly describes the Ukrainian and Hungarian contacts, the terminology of 
naming borrowings from the Hungarian language, occasionally considers the history of the study of 
Hungarianisms in Ukrainian linguistics, focuses on tokens of Hungarian origin. 

The article in particular based on materials of lexicographical works, indicates from which 
thematic groups the Hungarianisms were borrowed, which lexical and semantic changes they 
underwent in the analyzed written records, and their further evolution in the Ukrainian language in 
general and in the North Ukrainian dialect. 

Based on the study, it was established that a small number of words of Hungarian origin 
functioned in the Northern Ukrainian literary records (we found them), which is explained by the 
lack of direct contacts, inactive (passive) trade and economic ties, etc. Selected Hungarianisms are 
presented mainly in two thematic groups: household and military vocabulary. 

The observation of DYL gives grounds to believe that some of the analyzed Hungarianisms came 
out of the active use of the Ukrainian language, mainly due to the lack of denoted realia, some are 
used in the Polissya dialect, having undergone lexical and semantic changes.  

Analyzing the lexicographical works, which present materials from the Northern Ukrainian 
dialect, we can confirm that the borrowed units have changed at the lexical and semantic level. 

For some analyzed words the Hungarian language was a source of borrowing (добошъ, 
кгермекъ, ка(р)вашъ, газука, макгерка, катанка, шишакъ), for others it was a mediator 
(бакгазия, доломан, кунтушъ, палашъ, чижми), separate words (га(и)дукъ, шабля) do not have 
a unanimous opinion among etymologists about their origin. It is most probable that almost all 
Hungarianisms got into Ukrainian texts written in the Northern Ukrainian territories through the 
mediation of the Polish language, given the lack of direct contacts. 

 
Keywords: Hungarianisms, Magyarism, thematic group, lexical-semantic changes, language 

contacts. 
 

Постановка наукової проблеми. 
Вивчення мовних контактів у діахронії 
часто дає цінний матеріал для 
дослідження суспільно-політичних та 
культурних взаємозв’язків між певними 
народами в минулому. Найдавніші 
українсько-угорські взаємини сягають 
VIII–IX  ст., того часу, коли угорські 
племена контактували з полянами. 
Починаючи з часів Київської Русі, у   
різні періоди такі контакти мали 
неоднакову інтенсивність. Тісні 
взаємини переважно були на суміжних 
землях – Західної України (Галичина) та 
Угорщини, тому й вплив угорської мови 
позначився найбільше передусім на тих 

діалектах, де були безпосередні тривалі 
контакти – на закарпатських землях. 
Північноукраїнська територія в XVI–XVII 
ст. безпосередньо не контактувала з 
угорським народом, а відповідно й 
мовою, тому запозичення з угорської 
могли проникати в поліські пам’ятки за 
посередництвом мов, зокрема польської, 
або усним шляхом із західноукраїнських 
діалектів.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Запозичення з угорської 
мови ставали предметом різносторонніх 
студій багатьох українських (Є. Барань, 
С. Гриценко, Й. Дзендзелівський, В. 
Лавер, П. Лизанець, В. Німчук, В. Орос, 
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О. Рот, П. Чучка та інші) та угорських 
мовознавців (Е. Балецький, Л. Деже, 
І. Кнєжа, Ш. Мокань, І. Удварі, Л. Чопей, 
В. Штефуца та ін.). 

Докладно описано історію угорсько-
українських зв’язків з аналізом 
гунгаризмів у різних пам’ятках, 
лексикографічних працях, художніх 
текстах, говорах української мови в 
монографії "Hungaro-Ucrainica. 
Угорсько-українські зв’язки: мовна 
інтерференція і мовознавчі контакти" 
Є. Барань [1]. Різноаспектно 
схарактеризовано слова угорського 
походження на матеріалі 
староукраїнських пам’яток XVI–XVII ст. 
у праці С. Гриценко [3]. У цих студіях 
найповніше подано бібліографію з 
дослідження українсько-угорських 
мовних контактів. Запозичення з 
угорської мови називають різними 
термінами: мадяризми, гунгаризми, 
унгаризми.  

Мета роботи – простежити 
особливості функціонування 
гунгаризмів на віддаленій території, 
котра не мала безпосереднього 
контактування з угорцями, зокрема, у 
північноукраїнських текстах XVI–XVII 
ст. Аналізовані пам’ятки походять із 
північноукраїнської території – 
Житомира, Луцька, Володимира, 
Овруча. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У досліджуваних 
північноукраїнських текстах ділового 
стилю незначна кількість угорських слів 
спричинена відсутність безпосередніх 
контактів, некомпактність заселення 
угорських народностей. Наявність 
відповідників у польській мові може 
свідчити про її посередність у їхньому 
проникненні. Також угорська мова 
виступала посередницею в 
проникненнях із тюркських мов.   

Мадяризми в аналізованих пам’ятках 
виявлено лише у двох тематичних 
групах, а саме: військова та побутова 
(назви одягу) лексика.  

У першій групі в північноукраїнських 
пам’ятках XVI–XVII ст. виявили лексему 
ка(р)вашъ, яка, на думку укладачів 

"Етимологічного словника української 
мови", є запозиченням із польської мови 
(п. karwasz ‘обшлаг, манжет, металевий 
нараменник у гусарів’), де вона утворена 
від основ іменників (< kar ‘рука’ (із 
тюркських мов) + vas ‘залізо’) [ЕСУМ 2: 
389], у польській мові етимологи 
вважають її запозиченою з угорської 
(п. karwasz, уг. karvas [BES I: 638; 
Brückner 1927: 221]) ‘металевий 
наплечник’: …в року тεпεрε(ш)нε(м) дня 
пε(р)шого июня по(д) ча(с) про(ш)лоє 
εкъcъпεдыцыε с козаками на мεнованую 
має(т)но(ст) сεло Бугаю(в)ку, дε(р)жаву 
εго м(л). пна Ко(р)сака, мо(ц)но 
кгва(л)то(м) наεхали, та(м) жε впа(д)ши 
до (д)вору, чєля(д) всю поро(з)ганяли и 
што-ко(л)вє(к) та(м) в дворε налε(з)ли, 
поша(р)пали, а мεновитε: …ка(р)вашо(в) 
па(р) двε… (Житомир 1630; СР: 223); 
взял: ...лукъ туръский…, каръваше – 
золотыхъ осмь коштуючие (Луцьк, 
1649; АрхЮЗР 3/IV: 308, цит за: СлУМ 
14: 52). Лексема в подальшому не стала 
надбанням української мови й перейшла 
до пасивного лексикону.  

Розширювали слова угорського 
походження підгрупу на позначення 
осіб, пов’язаних із військовою справою. 
Через польське посередництво ввійшов 
у лексикон староукраїнської мови 
гунгаризм добошъ (стп. dobosz, уг. 
dobos [ЕСУМ ІІ: 98]) ‘військовий 
музикант: барабанщик; литаврист’: а єго 
м(л). па(н) хоро(н)жи(и) соки(р)кою в 
голову тя(л), (д) которыхь ра(н) и с коня 
спад(л)ь, позадавали, а поти(м) ю(ж) на 
зε(м)ли лежачого нεбо(з)чика вси спо(л)нε 
з чeля(д)ю своεю тыра(н)ско правє 
забияли, в оста(т)ку и стрεля(т) до 
нεбо(з)чика εго м(л). па(н) ро(т)мистрь 
конε (ч)нε росказа(л), яко жъ в по(л) з 
ручьници южь ба(р)зо ра(н)ного добошови 
своε(му) прε(с)трεли(т) росказа(л) 
(Житомир 1650; ДМВН: 201). Виявлений 
номен із часом перейшов до пасивного 
пласту лексики.  

З угорської мови запозичено слово 
га(u)дукъ (уг. hajdü [ЕСУМ І: 453]) ‘солдат 
придворної охорони’: Тεды за ты(м) 
по(с)ла(н)цє(м) зара(з) пришо(л) жидо(к) 
имєнє(м) Ицко, слуга арε(н)даро(в), зь 
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га(и)дуками, и пиво тоε пограбили 
(Володимир 1603; ТУ: 238); на то(т) 
домъ єго мεш)ка(н)я споко(и)ного до 
мεстεчка Янятина на до(м) εго 
вла(с)ны(и) тыε то слуги εго, бояре, 
га(и)дуки и по(д)даныє з мєста Нового 
Ружина на то(т) ча(с) дє(р)жавы εго … 
та(м) жє (с)кочи(в)ши круго(м) коло 
до(му) мєшка(н)я пна Якуба 
Рудзи(н)ского, кри(к) учинили 
бычаε(мъ) нεприятε(л)скимъ, (с) 
пу(л)гаковъ стрεляли, чεля(д), побили, 
помо(р)довали и поранили (Житомир 
1611; АКЖГУ: 58). Укладачі 
"Етимологічного словника української 
мови" пояснюють як пряме запозичення 
з угорської мови, на їхню думку, 
вважати польську посередницею немає 
достатньо підстав [ЕСУМ І: 453]. 
Звертаючи увагу на кінцевий 
приголосний в українській і польській 
мовах, М. Кочіш наголошує на 
польському посередництві [цит. за: 1: 
72–73].   У монографії Є. Барань можна 
ознайомитися з розвитком семантики 
слова: "уг. hajdú мало первинне 
значення ‘пастух’, пізніше розвинулося 
значення ‘піхотинець’ через те, що 
пастухи виконували своє завдання, 
маючи при собі зброю; відоме як 
історизм на позначення солдата, який 
на маєтках трансільванського князя 
Іштвана Бочкаї виконував службу, 
отримуючи за це землю" [1: 72–73]. У 
процесі розвитку лексема зазнала 
розширення семантики: ‘у XV–XIX ст. у 
південних слов’ян – повстанець-
партизан, що боровся проти турецького 
панування’, ‘солдат придворної 
охорони’,  ‘виїзний лакей, слуга в 
багатому поміщицькому домі; слуга’, 
‘народний танець’  – і стала історизмом 
[СУМ 2: 16]. Від твірного слова гайдук 
функціонували й похідні утворення: 
гайдуцький, гайдуцтво, гайдучка [СлУМ 
6: 182–183]. 

Вийшла з ужитку наявна в 
досліджуваних текстах лексема 
кгермекъ (стп. giermek, уг. gyermek 
[BES I: 423–424]) ‘джура, зброєносець’: 
малжонок... приневолял ее, ажебы… то 
перед урядом… сознала, грозячи… с 

тым же кгермком своим на одном 
местцу замкнути а то приятелем ее 
своим обявити, хотячи на нее водлугъ 
невинности ее злую славу положити 
(Луцьк, 1563; АрхЮЗР 8/III: 47 [Цит за: 
Сл.УМ 7:138]).  

До назви зброї належить запозичене з 
угорської  мови слово палашъ  
(п. pałasz, уг. pallos, тур. pala [ЕСУМ IV: 
262]) ‘різновид меча’: А рєчи тыε, 
которыε // при на(с) видитє, то εст 
мєновитє ... шабє(л) двє, палашъ голы(и) 
(Володимир 1608; ТУ: 244); ...та(к) тє(ж) 
и рєчи // и рєчи приятє(л)скиє п͂на 
Рослава Словико(в)ско(г)[о], которыє у 
мєнє в схова(н)ю были, то ε(ст) … 
побрали … шабля и пала(ш), срєбромь 
пра(в)ныє, позлотистыε и пу(л)гако(в) 
два (Житомир, 1609; ДМВН: 125); …с 
коня ε(го) тисаво(го) в сєнє(х) при жолобє 
привязано(го) здєрли ро(н)дзъ срєбръны(и) 
в бєло(и) оправє сто зо(л). по(л). 
коштуючи(и), палашъ срєбро(м) 
оправны(и) з сє(д)ла о(т)  лє(с)ку зда(р)ли 
коштуючи(и) о(с)мъдєся(т) и пя(т) зол. 
(Житомир, 1630; СР: 228). Лексема 
збереглася в українській мові зі 
значенням ‘холодна зброя з довгим 
прямим і широким двосічним клинком 
на кінці, яка нагадує шаблю’ [СУМ 
6: 23]. 

Дискусійною є етимологія номена 
шабля ‘шабля’, яка в обстежуваних 
пам’ятках записана з початковим [ш]: А 
за то у мн загамова(л) и взя(л) коня з 
санъми, на которых дє(и), саня(х) было 
гроше(и), ... такъ т(ж) рчи мои 
власны: сага(и)дакъ, шабля, па(н)ча, 
с(р)мяга (Володимир 1578; ТУ: 169); 
Взяли з мн нап(р)в(и) я(р)мя(к) 
каразвы(и) блы(и), и шаблю, и по(c) з 
мшка (Житомир 1590; АЖГУ: 45) і [с]: 
То пак, д(и), вря(д)ни(к) го мл(с)ти пна 
Ма(р)ка Васи(л)вича Жора(в)ницкого, 
владыки лу(ц)кого и стро(з)кого, 
хо(р)лопски(и) на имя Ле(в)ко з 
службника(ми) своими самочтврть, з 
сага(и)даки и з саблями прн(м)ши мн 
на доброво(л)но(и) дорозє, на 
пр(д)м(с)ти Лу(ц)комъ, н маючи до 
мн жа(д)ное потрбы, (д)но мо(ц)но 
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кгва(л)то(м) мн самого зби(л), 
сто(р)сова(л) (Луцьк 1563; ТУ: 102); ... а 
(з) мн (р)мякъ лу(н)ски(и) блаки(т)ны(и) 
з шнурами шо(л)ковыми, за которы(и) 
дано три копы грош(и) лито(в)ски(х); 
сага(и)да(к), саблю, за которую дано три 
копы грош(и) (Житомир 1590; АЖГУ: 
77). Підкреслимо, що форми із [с] 
використовуються рідше, наприклад, в 
"Актах Житомирського гродського 
уряду: 1590 рік, 1635 рік" виявлено 
лише один слововжиток сабля і 35 
шабля. В. Борись указує на орієнтальне 
походження, можливо, п. szabla з 
тунгуського *sele-me, однак до польської 
мови лексема потрапила з угорської, 
вірогідно, з останньої і давньоруське 
сабля. Не виключає автор і запозичення 
зі староруської, у якій номен 
функціонував уже в X ст. [ESB: 590]. 
А. Брюкнер відзначає німецьке 
походження (нім. Säbel [Brükner: 538]). 
Безсумнівною є зміна с на ш саме в 
польській мові (в угорській початкове sz 
вимовлялося як s), що пояснюється 
уникненням мазурення [ESB: 590; 
Brükner: 538]. Отже, в українській мові 
форма шабля поширюється з кінця 
XV ст. [ССУМ ІІ: 553], найімовірніше, під 
впливом польської мови, оскільки в 
Словнику давньоруської мови 
зафіксована лише форма сабля 
[Срезневський І: 238–239]. В. Мойсієнко 
початкове ш пояснює польською 
орфографією [5: 334], хоч не виключене 
й лексичне запозичення.  

Лексема шабля ‘холодна, перев. 
кавалерійська зброя із зігнутим 
сталевим лезом і гострим кінцем’ 
збереглася в сучасній українській мові 
без змін і функціонує з початковим [ш]. 
Відбувся розвиток семантики в 
напрямку метонімії – лексема позначає 
осіб, які володіють цією зброєю: ‘один 
боєць-кавалерист (при вказуванні на 
кількість бійців)’ [СУМ: 395]. 

Із II половини XVI ст. серед назв 
військового вбрання використовувана 
лексема шишакъ (п. szyszak, уг. sisak 
[ЕСУМ VI: 422]) ‘шолом’: То пакъ я ... за 
живота, и по животε своεмъ да(р)ую и 
даю и ты(м) листомъ моимъ записую, 

то (ст) ... шишаками, при(л)бицами, 
ручницами<,> щпы... (Єрна 1571; 
ВГ: 85); гроши готовы до до(му) свого 
Брусилова то д(и), вс 
(т)провади(в)ши а ку пожи(т)ку свому 
бε(р)нувъши вс спряты домовы 
штоко(л)вкъ д(д)но р(ч)ю рухомою 
на(з)вано и помнно быти можтъ: 
…стр(л)бу за(м)кувую, шмыкго(в)ницы, 
гако(в)ницы, пу(л)гаковницы и ру(ч)ницы, 
порохи, салтры, с(р)ки, ловъ, збро, 
па(н)цыри, пу(к)лры, шишаки, начи(н)ε 
пу(ш)карско и кова(л)скоε (Житомир 
1590; АЖГУ: 48); ...та(к) тє(ж) и рєчи // 
и рєчи приятє(л)скиє п͂на Рослава 
Словико(в)ско(г)[о], которыє у мєнє в 
схова(н)ю были, то (ст) … побрали … 
збро(и) двє и шишаков два, зарука(в)є 
двоє, пирвашь позлотисты(и)… 
(Житомир, 1609; ДМВН: 125). 
Дослідниця назв військового вбрання 
Н. Яценко зазначає, що найближчим 
синонім до слова шишакъ в 
аналізований період була лексема 
шоломъ, призначення високого шолома 
зі сталевою пластинкою – прикрити ніс 
воїна [7: 116]. Слово надалі 
архаїзувалося й у "Словнику української 
мови" зафіксоване із семантикою 
‘старовинний військовий металевий 
шолом з вістрям, на кінці якого була 
невелика кулька (шишка)’ з позначкою 
застаріле [СУМ 11: 466]. 

Виявлено в досліджуваних текстах і 
мадяризми, котрі поповнили побутову 
лексику, зокрема назви різновидів 
одягу: газука (стп. hazuka, можливо, 
уг. hacuka [BES I: 524]) ‘верхній одяг, 
переважно підшитий хутром’: на том 
ж воз знашли клумо(к), в которомъ 
клумку газука чорного ут(р)фину, 
лисами по(д)шитая, днорядо(к) 
блакитны(и) лю(н)ски(и) з шнурами, 
убра(н)є блакитно лю(н)скоє, дылѣя 
адамашки чо(р)ное (Луцьк 1565, ТУ: 
112). Згодом лексема газука вийшла з 
ужитку.  

Використовуваний у 
північноукраїнських текстах XVI–
XVII ст. гунгаризм макгерка 
(п. magierka, уг. magyar [BES II: 124]) 
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‘нехутряна шапка’: А то, де(и), мновит 
што побра(но): ...макгрокъ по(л)торы 
копы прав добры(х), за которую копу 
да(л) по пя(т)на(д)цати золотыхъ (Луцьк 
1573; ТУ: 154–155); ... (т)няли (т) мн 
... шапку макг(р)ку, за которую дано 
грош(и) ш(ст) (Житомир 1584; 
АКЖМУ: 87). "На думку етимологів, 
слово магерка було запозичене з 
польської мови: пол. magierka – 
утворилося від етнічної назви п. madiar, 
madziar – угорець, мадяр, пол. madziar, 
magyar, яка походить від назви одного з 
племен угорців Moger" [ЕСУМ ІІІ: 352–
353; 7: 122–123]. Номен поширений у 
сучасних говірках північноукраїнського 
ареалу. Зіставлення семантики дає 
підстави зробити висновки, що лексема 
в обстежуваних говірках має 
розгалужену лексико-семантичну 
амплітуду значень, яка свідчить про 
активне функціонування лексеми в 
наріччі: магерка ‘плетена шапка’, ‘літня 
шапка’, ‘повстяна шапка’, ‘сукняна 
кругла шапка без вух’, ‘будь-яка шапка’, 
‘полотняна шапка з візерунками по 
колу’, ‘шапка у вигляді чепчика з 
ґудзиком зверху’ [1: 90]; магєрка 
‘джамірка: сукняна шапка, що 
нагадувала формою польські військові 
шапки й характеризувалася певними 
виступами’ [2: 175], магіерка, магірка 
‘округлої форми чоловіча шапка з 
овечого хутра’ [4: 120]. У сучасній 
українській літературній мові лексема 
магерка перейшла в розряд застарілої 
лексики ‘повстяна шапка’ [СУМ 4: 589]. 

Докладний аналіз окремих пам’яток 
часто дає підстави внести корективи у 
відому інформацію про лексему. У 
монографії Н. Яценко з покликанням на 
картотеку Є. Тимченка наголошено, що 
слово магерка  з’явилося в першій 
половині XVII ст. [7: 122–123], а в 
північноукраїнських пам’ятках номен 
ужито з другої половини XVI ст. 

Угорське посередництво наявне в 
словах бакгазия, катанка та кунтушъ. 
Лексема бакгазия, бакгазεя, 
бакгазыя: А то, де(и), мновит што 
побра(но): ... бакгазии блакино ш(ст) 

штучокъ по по(л)копы гр͂ш(и) 
литовъски(х); чо(р)но бакгазии цлы(х) 
дв штуц, штука по по(л)тртu 
золото(го) (Луцьк 1573; ТУ: 154); 
Е(р)моге(н), де(и), Поло(н)ски(и) повди(л), 
и(ж) де(и) в не(го) з санокъ згину(л) 
тлумокъ скураны(и), в которо(м), де(и), 
было: …чуга карази белои, бакгазю 
по(д)шита, жупа(н) ч(р)воны(и) 
фа(и)лю(н)дышовы(и) с кныбликами 
србрными позлотистыми, жупа(н) 
карази бло, бакгазѣю по(д)шиты(и) 
(Володимир 1578, ТУ: 169); (р)мякъ 
фалу(н)дышу чи(р)воного из жупно(м) 
чи(р)воны(м) фалунъдышовы(м), 
бакгазыю по(д)шит[ы(и)], взято 
(Житомир, 1583; АЖМУ: 51) зі 
значенням ‘бавовняна тканина, ситець’ 
у подальшому не стала надбанням 
української мови. А. Брюкнер указує на 
шлях лексеми з турецької чи арабської 
мов через угорське посередництво до 
польської (п. bagazja, уг. bagazia, тур., 
ар. bagazija [Brükner: 10]), а потім і до 
староукраїнської. За нашими 
спостереженнями, номен у 
староукраїнську мову потрапив 
безпосередньо зі східних мов. 
Підтвердженням є час функціонування 
лексеми в пам’ятках: в аналізованих 
північноукраїнських текстах слово 
засвідчене з другої половини XVI ст., а в 
Словнику Польщизни XVI ст. номен не 
зафіксований. А. Брюкнер виявив 
лексему в польській мові майже на 
століття пізніше, ніж у староукраїнській 
(у текстах В. Потоцького). 

На позначення окремих видів 
каптана, крім лексеми кунтушъ, 
використовувалася катанка (стп. 
katanka, уг. katona [ЕСУМ ІІ: 402]) ‘вид 
каптана, куртка’: У Сухоносє(н)ка: 
жупано(в) два, дєлѣя тртяя, кожухь 
новы(и), хусть билыхь скриня, ката(н)ка 
кграбринова, спо(д)ныхь рч(и) дво 
фалє(н)дишовыє (д)ни, другиє 
пакляковыє, пинєз(и) золотихь сорокь 
(Житомир 1650;  ДМВН: 193), 
запозичена з польської мови. У сучасних 
говірках лексема відзначається 
семантичною варіативністю, основна 
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причина якої – перенесення назви на 
інші види одягу: ‘блузка з короткими 
рукавами’, ‘коротка приталена блузка’, 
‘домоткана спідниця’, ‘сукняна 
спідниця’, ‘будь-яка домоткана тканина’, 
а в деяких говірках у ній можна вбачати 
розвиток первинного значення: 
‘жіночий піджак’, ‘піджак із підрізними 
та призібраними боками’, ‘жіночий 
короткий одяг, призібраний у талії’ [2: 
63], ‘верхній одяг із овечого сукна’, 
‘каптан’, ‘жіноча безрукавка’ [6: 172]). 
Можливо, перенесення мовного знака на 
інший денотат пов’язане з 
перерозподілом у семантичній системі 
середньополіських говірок кількох назв 
(куртка, каптан, кунтуш), які 
позначали одну реалію. 

У пам’ятках, писаних на різних 
територіях (Луцьк, Володимир, 
Житомир), виявлено слово кунтушъ, 
яке пройшло шлях посередництва 
польської та угорської мов і сягає 
етимоном джерела турецької мови (п. 
kuntusz, уг. köntös, тур. kontoş [ЕСУМ ІІI: 
143]) ‘кафтан із відкидними рукавами’. 
У досліджуваних текстах слово має різні 
фонетико-графічні варіанти – кунтушъ 
/ кунътушъ / контушъ: 
...кунътушовъ пара... – оденъ 
пулкгранатный, гатъласомъ 
подшитый,... другий кунътушъ 
фаленъдышовый, зеленый, с потребами 
папужыми, золотых петдесят 
кошътуючый (Луцьк, 1649; АрхЮЗР 
3/IV: 310); контушъ фаленъдишовый 
зеленый с петлицами зелеными з 
лиштвами атласовыми кармазыновое 
масты – золотых сто (Володимир, 1649; 
АрхЮЗР 3/IV: 67); конътушъ 
шкарлатный с петлицами 
шкарълатними... – золотых триста 
(Володимир, 1649; АрхЮЗР 3/IV: 67); У 
Русачъка: готовы(х) пн͂зє(и) золоты(х) 
тисєчу и три(д)цать золоты(х) 
по(л)ски(х), дєлия блакитьная, 
куньтушь чо(р)ны(и), лисями 
по(д)шиты(и) (Житомир 1650; ДМВН: 
194). Напевно, після того, як зникла 
реалія, у середньополіських говірках 
лексема почала номінувати інші види 
одягу: ‘чоловічий довгий одяг із 

доброякісної тканини, у якому поли, 
комір, рукави обшиті хутром’, ‘верхній 
одяг із якісного сукна з великими 
прорізами для рук і довгими 
фальшивими рукавами, які звисали 
донизу або частіше перекидалися на 
спину’, ‘чоловічий і жіночий 
старовинний одяг, який носила шляхта’, 
‘верхній одяг, подібний до фуфайки’, 
‘верхній розпашний одяг без ґудзиків’, 
‘халат із фабричної тканини’ [2: 80]. У 
"Словнику української мови" семантика 
аналізованого слова обмежує вжиток 
реалії, а тому й лексеми XVIII ст. ‘верхній 
розпашний чоловічий і жіночий одяг 
заможного українського і польського 
населення XVI–XVIII ст.’  [СУМ 4: 400].  

Немає єдиного тлумачення 
походження лексеми доломанъ. За 
поглядами укладачів "Етимологічного 
словника української мови", слово 
запозичене безпосередньо з турецької 
мови (тур. dolаmаn, dolаmа [ЕСУМ 
І: 106]. Є. Барань, проаналізувавши 
праці багатьох дослідників гунгаризмів, 
стверджує, що угорська мова (пор. уг. 
dolomány, у давньоуг. та уг. діал. 
dolomán) була одним із шляхів переходу 
слова в українські говори, також 
дослідниця наводить думку М. Кочіша: 
"укр. доломан запозичено через 
посередництво угорської і польської мов" 
[1: 75]: ...у Ма(т)яша vзяли доломанъ 
блочи(c)ты и шипотухоvы, которы(и) 
коштоvалъ дvа(д)цатъ золотых 
(Житомир, 1635; АЖГУ: 168).  У сучасній 
українській мові лексема стала 
історизмом, зокрема, у СУМі слово 
доломан марковане як 
дореволюційне ‘гусарський мундир, 
розшитий шнурами’ [СУМ 2: 359]. 

Угорська мова була посередницею 
поряд із польською в проникненні в 
староукраїнську мову слова чи(ж)ми 
(п. ciżma, уг. csižma, осм. çsizme [BES I: 
196]) ‘угорські чоботи (червоного або 
чорного кольору)’: А пото(м), дє(и), 
рути(в)шис до коморы, ... побрали, 
пограбили, а то (ст) мновит: ... боты 
и чи(ж)ми сафьяновы, куплныє за 
грош(и) с(м)дся(т) (Житомир, 1605; 
ДМВН: 58). У сучасній українській 
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літературній мові лексема вийшла з 
ужитку. 

Для одних проаналізованих слів 
угорська мова була джерелом 
запозичення (добошъ, газука, кгермекъ, 
ка(р)вашъ, катанка, макгерка, 
шишакъ), для інших – посередником 
(бакгазия, доломан, кунтушъ, палашъ, 
чи(ж)ми), а деякі слова (га(и)дукъ, шабля) 
не мають серед етимологів одностайної 
думки щодо походження. 
Найімовірніше, що майже всі 
гунгаризми потрапили до українських 
текстів, писаних на північноукраїнських 
територіях, через посередництво 
польської мови, зважаючи на 
відсутність безпосередніх контактів. До 
того в польській історії відомі тісні 
польсько-угорські зв’язки, унаслідок 
яких у польській мові з’явилися угорські 
слова військової тематики. Уживані в 
пам’ятках лексеми адаптувалися до 
фонетичної та граматичної системи 
української мови. На лексичному рівні 
зазнавали різних лексико-семантичних 
трансформацій – більшість 
архаїзувалися (бакгазия, газука, добошъ, 
доломанъ, га(и)дукъ, кгермекъ, 
ка(р)вашъ, катанка, макгерка, шишакъ, 
чи(ж)ми), подекуди зберігаючись у 
поліських говорах з модифікованим 
лексичним значенням (катанка, 
кунтушъ, макгерка тощо); окремі 
породжували похідні утворення (гайдук, 
шабля тощо). 

Активне використання запозичень 
свідчить про їхнє пристосування до 
мови-реципієнта, їхню важливість у 
системі мови. З виявлених нами лексем 
одні вжиті в різних пам’ятках  з різних 
територій північноукраїнського ареалу 
(ка(р)вашъ, шишакъ, палашъ, шабля,  
кунтушъ), інші засвідчені в одній 
пам’ятці (добошъ, кгермекъ, газука, 
макгерка, катанка, доломан, чи(ж)ми).  

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, у 
північноукраїнських пам’ятках ділового 
стилю XVI–XVII ст. кількість слів 
угорського походження була незначною. 
Ці мадяризми найочевидніше 
потрапили разом із реаліями, котрі 

позначали. Належали вони до двох 
тематичних груп (військова лексика та 
назви одягу), лише деякі з них 
зберігаються в сучасному поліському 
наріччі, низка мадяризмів з’явилася за 
польського посередництва. Також є 
лексеми, переважно тюркізми, котрі в 
староукраїнську мову потрапили через 
посередництво угорської мови. 
Функціонування слова не в одній 
пам’ятці, а в різних, ще й писаних на 
різних територіях, свідчить про її 
активне вживання в староукраїнській 
мові. 

Перспективним є лексикографування 
гунгаризмів із пам’яток XVI–XVII ст. та 
обстеження староукраїнських текстів, 
писаних в інших ареалах, що дасть 
змогу виявити та зіставити спільні й 
відмінні особливості функціонування 
угорських запозичень у 
староукраїнських текстах. 
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ГРАМАТИЧНА ВАРІАНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОЇ ГОВІРКИ 
В БАШКОРТОСТАНІ 

М. М. Ткачук* 

Статтю присвячено дослідженню питання варіантності – структурно-типологічної й 
універсальної ознаки більшості діалектів, що зумовлено усною формою їх побутування. 
Предметом дослідження стала граматична варіантність, яку розглянуто на матеріалі 
однієї транслокалізованої (переселенської) української говірки – с. Степанівка Аургазинського 
району Республіки Башкортостан. Більшість населення Степанівки – українці, водночас у 
селі проживають і представники інших етносів, що створює умови для тісних контактів. 
Джерелом дослідження став корпус діалектних текстів зв’язного мовлення українців 
Степанівки, записаних у 2012 році під час діалектологічної експедиції, та наративи, 
опубліковані у виданні "Етнографічний образ українців зарубіжжя" (Київ, 2019). Дослідження 
здійснено з урахуванням рис материнської основи цієї говірки: вихідним для башкирської 
Степанівки є слобожанський говір з окремими середньонаддніпрянськими рисами. 

Аналіз корпусу діалектних текстів із говірки с. Степанівка дав змогу виявити 
безваріантні та варіантні граматичні форми різних частин мови. Варіантні граматичні 
форми зумовлені різними факторами: більшість варіантів, чи так званих дублетних 
граматичних форм, відповідають діалектній нормі говірки, а оскільки це говірка 
транслокалізована – питомій системі її материнської основи; інші є наслідком 
контактування з іншим ідіомом, насамперед із російською мовою. Важливим фактором 
вияву граматичної варіантності є особливості ідіолектів носіїв говірки. 

Варіантні форми виявлено в межах різних частин мови. Найстабільнішою до впливу 
контактних ідіомів виявилася дієслівна система, тоді як у відмінковій системі іменних 
частин мов багато варіантів, що є результатом переймання граматичних рис контактної 
російської мови; аналіз контексту вживання таких форм свідчить про їх рівнофункційність 
із формами питомими. 

 
Ключові слова: варіантність у діалектах, граматична варіантність, переселенська 

говірка, транслокалізована говірка, українські говірки за кордоном, материнська основа 
говірки. 
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GRAMMATICAL VARIABILITY OF THE UKRAINIAN TRANSMIGRATORY 
MICRODIALECT IN BASHKORTOSTAN 

Tkachuk M. M. 

The article deals with the question of variability – a structural and typological universal feature of 
most dialects, which is caused by the oral form of their existence. The subject of the study is 
grammatical variability, which was considered on the basis of one translocalized (transmigratory) 
Ukrainian microdialect of Stepanivka village, Aurgazinsky district, the Republic of Bashkortostan. 
The majority of the population of Stepanivka are Ukrainians, at the same time representatives of 
other ethnic groups live in the village too, which creates conditions for close contacts. The source of 
the study were the corpora of dialectal texts of coherent speech of Ukrainians in Stepanivka, 
recorded in 2012 during the dialectological expedition, and narratives published in the book 
"Ethnographic image of Ukrainians abroad" (Kyiv, 2019). The study was carried out taking into 
account the features of the maternal basis of this microdialect: the source for the Bashkirian 
Stepanivka is Slobozhansky dialect with some Middle Dnieper features. 

Analysis of the dialectal texts corpora from the Stepanivka microdialect allowed to identify 
invariant and variant grammatical forms of different parts of speech. Variant grammatical forms 
occur due to various factors: most variants, or so-called doublet grammatical forms, correspond to 
the dialectal norm of the microdialect, and since this microdialect is translocalized, to the original 
system of its maternal dialectal basis; the other ones are the result of contacts with another idiom, 
primarily with the Russian language. An important factor in the manifestation of grammatical 
variability is the peculiarities of the idiodialects of the dialectal speakers. 

The variant forms are found within different parts of speech. The verb system is the most stable 
to the influence of contact idioms, while there are many variants in the case system of noun parts of 
speech, which is the result of adopting grammatical features of contact Russian language; the 
analysis of the context of using of such forms testifies to their equal function with original grammar 
forms. 

 
Keywords: variability in dialects, grammatical variability, transmigratory microdialect, 

translocalized microdialect, Ukrainian dialects abroad, maternal basis of microdialect. 

 
Постановка проблеми. 

Варіантність – це структурно-
типологічна й імпліцитна ознака 
більшості сучасних діалектних систем. 
Вона визначається насамперед усною 
формою побутування говірки, що 
зумовлює настанову на творення 
наративу тут і зараз [6: 12]. 
Притаманна варіантність і 
транслокалізованим говіркам – тим, які 
змінили свою локалізацію в певний 
момент свого існування та розвитку, 
тобто так званим переселенським. 
Варіантність проявляється на різних 
мовних рівнях – фонетичному, 
граматичному, лексичному. Прийнято 
вважати, що переселенські діалекти є 
відкритішими до входження нових 
елементів, насамперед лексичних, 
унаслідок дії різних факторів, що 
згодом утворюють ряди варіантів; 
натомість фонетична та граматична 
системи лишаються стабільнішими, 

хоча зрештою також зазнають впливу 
мовного оточення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Як мовне явище, що 
визначає мовний образ діалекту, 
варіантність була предметом 
дослідження багатьох українських 
мовознавців переважно у зв’язку з 
аналізом репертуару діалектних 
одиниць різних рівнів у різних 
українських говірках. Найґрунтовніше 
в українській діалектології описане 
питання ареального варіювання 
діалектної лексики – як формальне, так 
і семантичне варіювання слова [7]. Так 
чи інакше просторового варіювання 
слова на різних мовних рівнях 
(фонетичному, словотвірному, 
лексичному, синтаксичному) і в різних 
діалектних ареалах торкається 
більшість учених-діалектологів. 
Водночас варіантність у межах однієї 
діалектної системи рідше ставала 
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об’єктом спеціального докладного 
опису. Найбільшу увагу українські 
мовознавці звертали на лексичну 
синонімію (синонімійні відношення, 
дублети), що цілком логічно з огляду на 
пожвавлення в останні десятиліття 
досліджень з діалектної лексикології 
(див., напр.: [1; 4; 8] та багато ін.); 
окремі праці присвячено іншим 
мовним рівням – фонетичному [3]; 
словотвірному [13] тощо. Теоретичне 
осмислення одного питання діалектної 
варіантології – укладання словника 
варіантної лексики одного ідіому 
представлено в [16]. Зазначимо, що 
типи, контексти та причини творення 
варіантності мовознавці розглядали 
лише принагідно. 

Мета пропонованого дослідження – 
проаналізувати граматичні особливості 
однієї транслокалізованої 
(переселенської) української говірки, 
яка побутує в полілінгвальному 
діалектному середовищі; виявити, чи 
наявні в говірці граматичні варіанти, 
одиниці яких саме граматичних 
категорій підлягають варіюванню в 
межах діалектної системи, та 
встановити фактори, які визначають 
граматичну варіантність у говірці 
такого типу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Для аналізу варіантності 
граматичної системи 
транслокалізованої говірки важливою є 
її загальна соціолінгвальна та власне 
лінгвістична характеристика. Об’єктом 
опису стала діалектна система 
с. Степанівка Аургазинського району 
Республіки Башкортостан Російської 
Федерації. Башкирське с. Степанівка 
було обрано як об’єкт діалектологічного 
обстеження з огляду на значний 
відсоток українського населення, яке 
зберігає питомий мовний і культурний 
код.  

Джерелами дослідження став корпус 
транскрибованих діалектних текстів із 
говірки с. Степанівка Аургазинського 
району Республіки Башкортостан, 
представлений у виданні [14], а також 
наративи українців – жителів села, 

подані орфографічним записом зі 
збереженням основних мовленнєвих 
рис [15]. 

Відносно донедавна в Степанівці 
проживали самі українці, що, можемо 
логічно припустити, вплинуло на 
збереження питомого мовного коду 
переселенців на ці землі: Е.: А тут, у 
Степанівці, лише українці жили? – 
Інф. 1: Тут в‿осноўˈном одˈн’і 
украˈін’ц’і // вот йа коˈли маˈлиĭ буў у
‿ˈнас тут ниеˈкого ние‿буˈло не... / 
ˈт’ілк’і украˈін’ц’і // украˈін’ц’і буˈли 
// – Інф. 2: Ни таˈтар’іў не‿буˈло / не
‿башˈкир’іў / адˈн’і украˈінц’і // 

Поселення (за даними офіційного 
перепису населення 2010 р., у 
с. Степанівка проживала 381 особа; з 
них українців – 39 %) було засноване 
наприкінці ХІХ ст. переселенцями із 
Сумського повіту Харківської губернії, 
де також існує н. п. Степанівка (нині – 
смт Сумського району Сумської обл.). 
Водночас у селі проживають і 
представники інших етносів, 
найбільше з яких – росіян (33 % за 
переписом 2010 р.), решта – 
неслов’янське населення (башкири, 
татари та ін.), з яким українці сьогодні 
контактують тісніше, порівняно з 
минулими роками, проте відчутного 
впливу на говірку загалом і її 
граматичну систему зокрема 
неслов’янські мови не справляють, 
відбувається переймання хіба що 
окремих слів. 

Отож материнською основою 
башкирської Степанівки є 
слобожанський говір з окремими 
середньонаддніпрянськими рисами [2: 
1: к. ІХ]. Зауважимо, що говірку 
Степанівка представлено в мережі 
"Атласу російських говорів Башкирії" 
З. П. Здобнової [10], але її тип 
потрактовано як перехідний від 
"південноросійського до 
середньоросійського". Про значний 
відсоток українських жителів села, які 
становлять більшість його населення, 
як і щодо інших говірок (переважно 
українських чи зі значним відсотком 
українців, які використовують 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

158 
 

українську в побуті), 
скартографованих в атласі, нічого не 
сказано. 

Найбільшого впливу українська 
говірка Степанівки зазнає з боку мови 
російської як функційно потужної в 
цьому населеному пункті з огляду на 
кількість російського населення, яке 
проживає в населеному пункті; те, що 
російська є мовою офіційного 
спілкування, яка підтримується на 
державному рівні; та враховуючи 
структурної й генетичної близькості 
української та російської мов. 

Варіантність граматичних форм у 
діалектній системі може бути 
зумовлена різними чинниками, 
насамперед відсутністю 
стандартизованих, строгих норм, які 
кодифікують літературну мову. Проте 
це не означає відсутності в говірці 
норми діалектної, адже норма в 
діалектах "забезпечує існування певної 
діалектної структури як цілісної 
одиниці, дає змогу уникнути мовного 
хаосу, при тому що мова 
характеризується надзвичайним 
багатством форм на всіх рівнях" [9: 
387]. Багато варіантів, чи так званих 
дублетних граматичних форм, цілком 
відповідають діалектній нормі говірки, 
а у випадку говірки транслокалізованої 
– давній, питомій системі її 
материнської основи. В інших же 
випадках поява граматичних варіантів 
у діалектній системі переселенської 
говірки може бути зумовлена 
чинниками, релевантними саме для 
такого типу транслокалізованих 
діалектних систем. Важливо, що 
варіантність під впливом інших 
діалектних утворень чи літературних 
мов (як української, так і російської) 
може розвиватися і в так званих 
материкових говірках – основного 
діалектного масиву. Зокрема, багато 
варіантних рис, притаманних 
новоствореним українським говіркам, 
наводила А. М. Мукан [11]. 

На основі корпусу діалектних 
текстів, записаних у с. Степанівка, 
було виявлено безваріантні та 

варіантні граматичні форми різних 
частин мови. Зупинімося на останніх 
докладніше. Деякі варіантні 
граматичні риси зумовлені насамперед 
внутрішнім станом і розвитком мовної 
системи говірки та зберігають 
вихідний діалектний стан; 
приміром, яскравим прикладом 
граматичної варіантності в українській 
транслокалізованій говірці 
с. Степанівка є такі дієслівні форми: 

1) 3-тя ос. одн. дієслів теп. і майб. 
часу із кінцевим т’ і без нього: не‿
виˈходит’ та задаˈвалис’ таˈким 
пиˈтан’:ам / а не поˈг’ірше ч’і знаˈн’:а 
роˈс’іĭс’койі ˈмови (у мовленні одного 
інформанта) [14: 153]; 

2) повні та усічені форми 3-ї ос. 
одн. дієслів І дієвідм. з осново на -j: 
коˈн’аку запр’аˈгайе / і‿соˈхоĭ зˈнайеш 
йаˈк’і ˈборозди ˈд’ела! [14: 208]; одну, 
значить, нитку сюда пускає, і отут 
нажима ногами, й оно прихлопне, і 
сюда, значить, пускає, і виходить 
полотно [15: 253]. 

3) варіантні закінчення дієслів 
ІІ дієвідміни, які можуть мати як 
закінчення своєї дієвідміни, так і 
перетягувати закінчення І дієвідміни в 
3 ос. мн. у ненаголошеній позиції: 
моˈлот’ут’, стˈройут’, моˈроз’ут’, 
сˈтаўл’ут’, иˈж:ар’ут’ [14: 187, 190, 
191, 201, 175 відповідно] і ˈвар’ат’, 
преˈвоз’ат’ [14: 218, 221] тощо. 
Зауважимо, що в цьому випадку не 
засвідчено паралельних закінчень в 
одному слові, тож можемо припускати, 
що граматична варіантність закінчень 
ат’ / ут’ певною мірою 
лексикалізована, тобто флексії 
закріплені за окремими дієсловами: 
так, наприклад, у всіх похідних із 
коренем воз- відзначене лише 
закінчення ат’, хоча в мовленні цього 
самого інформанта велика кількість 
дієслів ІІ дієвідм., які в 3 ос. мн. мають 
флексію ут’.  

Засвідчені паралельні форми 
займенника він у непрямих відмінках 
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із приставним н- і без нього: у‿ˈйіх 
воˈни ˈшили [14: 167]; но ў‿йіх ˈкажут’ 
йа не‿зˈнайу / ˈкажут’ у‿ˈн’іх тˈрудно 
хоˈдит’ [14: 167]; У нас оце конопля, з 
його дєлали і рядна [15: 253]; форми 
займенника вона: ў‿ˈнейі ˈмати буˈла 
морˈдоўка [14: 181]; ў‿ˈнейі ˈд’іўч’іна 
роˈдиілас’ [14: 185]; стояла якась 
отака велика гребінка, вони чешуть-
чешуть на їй [15: 253] – при 
переважанні одноваріантної – із 
протетичним н; аналогічні тенденції 
відображені на відповідних картах 
АУМ у материнському континуумі цієї 
говірки [2: 1: к. 226–228]. Також 
паралельно функціонують вказівні 
займенники сеĭ / цеĭ: сеĭ гот, ˈцеĭ гот 
(переважає останній варіант); див. 
також: [2: 1: к. 229]. 

Наведені паралельні форми 
(звичайно, цим їхній перелік не 
вичерпується) притаманні 
середньонаддніпрянським та 
слобожанським українським говіркам 
основного масиву, на стику яких 
розташовані материнські українські 
говірки башкирської Степанівки. 

Системний послідовний аналіз 
відмінювання іменників на підставі 
записаних текстів дозволив виявити 
варіантні форми у говірці 
с. Степанівка – як у системі дієслова, 
так і в системі відмінювання 
іменникових частин мови. Наприклад, 
у мовленні паралельно вживані частки 
с’ та с’а в дієсловах: ну ми не‿
пон’іˈмали ˈйіхн’ого ˈговора хоˈт’а 
хахˈл̇и буˈли // а ў‿йіх п’іч’танˈдари 
назеˈвалос’ ... / вот тут ми‿ĭ 
набˈралис’ та і ˈмама надеˈвилас’а / і‿
йоˈму помоˈгала і сˈтала ĭ‿саˈма шит’ 
у мовленні одного інформанта [14: 170, 
168 відповідно]; і навіть в одній 
синтагмі А як женились, то вже й 
строїлися там [15: 251]. Зауважимо, 
що для материнських говірок більше 
властива форма с’а [2: 1: к. 265]. 

Варіантними в досліджуваній 
говірці є форми Ор. в. іменників жін. і 
спільного р. І відм., для яких 
засвідчено закінчення -ойу та -ейу для 

твердої і м’якої групи відповідно (хоча 
в деяких випадках можливе 
перетягування закінчень м’якої групи 
іменниками групи твердої), 
притаманні для говірок, що 
сформували діалектну основу 
Степанівки [2: 1: к. 183–185]. Водночас 
дуже частотними є флексії -оĭ в 
іменниках твердої групи та -еĭ в 
іменниках м’якої групи, які, можна 
припустити, набуті під впливом 
російського мовлення, хоча 
підтримування тенденції до 
перетягування закінчень іменниками 
різних груп можна вважати 
збереженням граматичного архетипу 
материнських говірок: 

1) ˈт’апкойу [14: 176]; гˈречкойу 
[14: 176]; а‿ˈми з‿ˈЗойейу седеˈмо ĭ‿
ждеˈмо [14: 218]; Все життя работала 
дояркою [15: 251]; Мати була вдовою 
[15: 251]; над річкою [15:  251]; Дід 
старостою у дєрєвні був [15: 254]. 

2) соˈломоĭ тоˈпили [14: 184]; у 
ˈхат’і гаˈланка буˈла с‿плиˈтоĭ / с‿
лиˈжанкоĭ [14: 184]; заˈвар’уйут’ 
гаˈр’ач’оĭ воˈдоĭ муˈку [14: 177]; ўже 
ˈп’енкоĭ ўз’аˈлос’ [14: 172]; воˈдоĭ 
заˈл’:ут’ [14: 174]; із‿ˈЗойоĭ [14: 218]; 
паˈтом меˈне і теˈл’атницеĭ 
поасˈтавили [14: 160]. 

Різні форми засвідчені не лише в 
одному ідіолекті (з‿ˈЗойейу // із‿
ˈЗойоĭ), а й можуть побутувати навіть у 
межах однієї синтагми: весˈнойу с‿
крапиˈвоĭ ваˈрили [14: 175], що, 
вочевидь, свідчить про їхню 
рівнофункційність у говірці. 

Деякі відмінкові варіанти пов’язані з 
різними фонетичними змінами. 
Зафіксовано варіантність у реалізації 
давнього чергування г, к, х – з, ц, с у 
формах Д. та М. в. одн. іменників І і ІІ 
відміни, що пов’язано із давнім 
процесом – другою палаталізацією 
задньоязикових приголосних. Як 
засвідчує аналіз, у транслокалізованій 
українській говірці Степанівки значно 
переважають форми зі збереженням г, 
к, х, як у російській мові: це зˈгадуваў 
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сˈк’іл’ки ˈжито ˈкоштувало тоˈд’і на‿
ˈринк’і пуд ˈжита [14: 152]; неˈсеш у‿
ˈмиск’і [14: 195]; в̭‿каˈдушк’і [14: 173]; 
на‿уˈборк’і буˈли п’іў‿ˈгода [14: 188]; 
веˈзеш на‿коˈн’ак’і [14: 199]; ˈйіздиш 
так на‿коˈн’ак’і [14: 205]; і‿ˈми б’іˈгом 
даˈваĭ ˈəто на‿коˈн’ак’і каˈтац’·а [14: 
202]; на‿сˈтар’іĭ закˈваск’і [14: 178]; 
оц’оˈму ˈв’ір’у шо наˈп˙ісано ў‿тиˈйеĭ 
кˈнишк’і [14: 208]; л’іˈп’ошки ˈмама 
пекˈла / вот / у‿ˈп’іч’к’і [14: 218]; граў 
на‿гарˈмошк’і хараˈшо [14: 219]; на‿
ˈДал’н’ім Восˈток’і [14: 185]; жиў ў‿
Мар’ˈйаноўк’іе [14: 212]; у‿ˈнас оˈтут 
ў‿Низмуˈтиноўк’і [14: 203]; ˈсам у‿
Миˈхаĭлоўк’і жиˈве [14: 219]. Ці 
іменники можуть мати як закінчення -
і, так і -е з відповідним пом’якшенням 
попереднього задньоязикового: на‿
б’ісˈтарк’е [14: 208]; буˈло на‿
ˈкартач’к’е виˈдат’ [14: 204]; ˈйесл’і 
спат’ то у‿руˈбашк’е ĭ‿в‿ісˈподн’іце 
[14: 165]; ў‿Стеˈпаноўк’е [14: 190]; в‿
Аликˈсандроўк’е [14: 190]; ў‿
Миˈхаĭлоўк’е [14: 183]; ў‿Терешˈкоўк’е 
[14: 179]; У дєда в Терешковкє кузня 
була [15: 251]. Водночас на тлі 
засвоєних граматичних форм 
зафіксовано, хоч і значно рідше, 
форми із другою палаталізацією: ў‿
Стеˈпан’іўц’і [14: 177]; Приїхали, 
землю купили в Терешковці, там поле 
було [15: 252]; тут в‿окˈруз’і не‿буˈло 
таˈкого [14: 162]; на‿заˈл’ізнаĭ даˈроз’е 
[14: 158]. 

Аналогічну варіантність закінчень, 
зумовлену фонетичною 
інтерференцією з мовою російською, 
відзначено в М. в. одн. іменників І і 
ІІ відміни з іншим приголосним 
основи, які можуть мати питоме 
закінчення -і та набуте під впливом 
контактної російської -е: на‿меˈж’і [14: 
154], на‿ˈостров’і [14: 154], на‿
кваˈтир’і [14: 219] та ў‿магаˈз’ін’е [14: 
166], у‿колˈхоз’е [14: 162], на‿
тˈрахтор’е [14: 162]; в Н. в. мн. 
іменників із питомим закінченням -и і 
набутим – -і: руˈбашки і руˈбашк’і (у 

мовленні одного інформанта) [14: 165]; 
с˙ˈв’атки, л’іˈп’ошки [14: 196, 215] і 
с’ˈв’атк’і, каˈтомк’і [14: 195, 171] та 
ін. 

Одним із виразних мовних маркерів 
українських говірок 
середньонаддніпрянського та 
слобожанського говорів південно-
східного наріччя української мови є 
повна стягнена форма прикметників 
та займенників прикметникового типу 
відмінювання в жін. й сер. р. одн. та у 
мн. Здебільшого для українського 
мовлення досліджуваної говірки 
Степанівка властиві саме такі форми, 
які зберігають вихідний діалектний 
стан, що засвідчено на відповідних 
картах "Атласу української мови" [2: 1: 
к. 238; 2: 3: І: к. 55]: ˈето по поˈгод’і 
ўже ˈл’уди зˈнали сˈтар’ен’к’і сˈк’іки 
ˈнада / ˈйесл’і ˈт’опла поˈгода там 
п’івтоˈри неˈд’іл’і / ˈето / воˈна там 
леˈжит’ // ˈйесл’і прохˈладна то 
ˈб’іл’ше [14: 164]; з‿неˈд’іл’у 
виˈб’іл’уйіш / воˈно тоˈд’і ˈб’іле стаˈйе і
‿ˈм’ахке [14: 165]; а іˈш’е і‿ˈверхн’а 
оˈдежа буˈла [14: 165]; баˈбус’а в‿нас 
кудˈр’ава буˈла [14: 165]; у‿мужиˈк’іў 
буˈли ˈвишит’і руˈбашки / і у / ˈето / 
у‿ж˙іˈнок буˈли ˈвишит’і руˈбашки [14: 
165]; ну оˈбич’но бор’ш’ч’ / карˈтошка 
ˈжарена / ˈкаш’і ˈраз̭’н’і / ˈетиі 
пˈшон’:і греˈч’ан’і [14: 172]; кохти 
хороші вишивали – рукава вишиті, і 
тут розшите [15: 253]; і кохти 
женські тоже ж хрестом вишивали 
[15: 253]. Водночас у говірці 
функціонують (на загал із меншою 
частотою) і нестягнені форми, не 
властиві для материнського 
мікроареалу Степанівки: У нас 
назиˈвали пˈлоск’ін’ // ˈəто‿ж у 
ˈкаждого ˈето расˈт’ен’ійа ˈйес’ ˈəта / і 
мужсˈкойе і ˈженскаойе [14: 164]; 
ˈпервойе іˈйул’а миˈне ˈвизвали туˈди 
[14: 189]; Сім’я її – Денисенки, була 
большая [15: 252]; осталась одна 
труба пєчная [15: 254]. Такі 
паралельні варіанти вживані не лише 
на рівні говірки, а й на рівні окремого 
ідіолекту чи навіть в одній синтагмі: за
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‿кˈв’ітку ˈновуйу / за‿ˈд’іўку 
ч’ернобˈрову [14: 221]; Вона 
сладковата, кисло-сладкая такая. І 
красно-коричнева [15: 253]. 

Іноді варіантність конструкцій 
пов’язана безпосередньо із 
семантикою висловлювання: те, що 
стосується української мови 
оформляється українськими мовними 
засобами і навпаки, пор.: дак йа ўже і‿
кˈниш̬к’і ч’іˈтаў по‿укˈраін’с’к’і йак 
на‿ˈруском одиˈнаково ч’іˈтаў уˈже 
кˈнишк’і [14: 180]. 

Важливим чинником у розвиткові 
варіантності граматичних форм в 
окремій діалектній системі, зокрема й 
досліджуваної української говірки 
с. Степанівка, є особливості ідіолектів 
її носіїв, адже, як слушно зазначає 
О.О. Нефьодова, "загальномовний 
показник варіантності в діалекті 
складається із суми ідіолектного 
варіювання" [12: 283]. Здебільшого всі 
наведені вище приклади граматичних 
варіантів властиві мовленню одного 
діалектоносія, а ступінь вияву одного 
чи іншого варіанта залежить саме від 
його мовної компетенції. Як приклад 
також можна навести явище 
перетягування прикметниками (або 
іншими частинами мови 
прикметникового типу відмінювання) 
твердої групи моделі відмінювання 
прикметників м’якої групи із 
відповідною зміною флексії [и] → [і] та 
пом’якшенням приголосного основи. 
Такі форми в говірці с. Степанівка 
вкрай рідкісні й притаманні лише 
окремим ідіолектам: ˈм’ішан’іх [сімей] 
мˈного [14: 186] і ˈб’ілиĭ‿ˈб’ілиĭ у цьому 
самому ідіолекті [14: 197]; ˈпосл’е 
дваˈцат’іх гоˈд’іў [14: 201]; до‿ˈсам’іх 
моˈроз’іў [14: 192] і водночас ˈкон:иĭ 
дв’ір [14: 200]; здоˈровиĭ руч’ˈниĭ 
с’іпаˈратор [14: 192]; на‿ч’ітˈвертиĭ 
клас [14: 188] у мовленні іншого 
діалектоносія; ˈпеўн’іх ˈусп’іх’іў 
достиˈгала [14: 152] і неаф’іˈціĭних [14: 
155]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Варіантність є 

універсальною рисою говірок, яким 
притаманна усна форма побутування. 
Аналіз мовлення носіїв української 
транслокалізованої говірки 
с. Степанівка в Башкортостані 
засвідчує наявність багатьох 
варіантних граматичних форм, поява 
яких зумовлена різними факторами, 
серед них:  

1) давніші варіанти, принесені із 
материнської говірки, де вони постали 
як результат розвитку діалектної 
системи; 

2) новіші варіанти, породжені 
контактуванням різних мовних / 
діалектних систем на новій території 
побутування говірки. Аналіз поточної 
соціолінгвальної ситуації зумовлює 
кваліфікацію української говірки 
с. Степанівка як такої, що зазнає 
потужного іншомовного впливу, 
насамперед російської мови з огляду 
на великий відсоток російського 
населення; 

3) варіанти, зумовлені 
індивідуальною мовною компетенцією 
– у межах одного ідіолекту; при цьому 
на розвиток варіантності в межах 
одного ідіолекту впливає можливість 
більшого чи меншого впливу на 
конкретну мовну особистість 
контактної мови (чи, в інших 
випадках, діалектів). Передумовою 
появи усталених у говірці граматичних 
варіантів, тобто "формально відмінних, 
закріплених мовленнєвою практикою 
словоформ, які сприймаються 
діалектоносіями як альтернативне 
вираження значення" [5: 13], може 
бути виникнення одиничних 
трансформ, тобто словоформ, які 
мають саме "індивідуальний 
несистемний характер і виникають 
спорадично" [5: 13], проте з часом 
можуть увійти в систему говірки, 
закріпившись в узусі. 

Спостереження над варіантними 
граматичними формами різних частин 
мови дає підстави стверджувати, що 
граматичні варіанти зафіксовано 
практично в усіх частинах мови, 
водночас стабільнішою до впливу 
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інших контактних ідіомів виявляється 
дієслівна система говірки, адже 
зафіксовані варіанти – це здебільшого 
питомі форми, принесені з 
материнського ареалу, а не вплив 
російської мови. Натомість у 
відмінковій системі іменних частин 
мови варіантів, що є результатом 
переймання рис російської мови, 
виявилося більше. З огляду на 
контексти вживання таких форм 
можна стверджувати про їхню 
рівнофункційність у мовленні 
нащадків українських переселенців 
Степанівки. 

Перспективним уважаємо подальше 
вивчення проблеми варіантності в 
українських діалектах, насамперед 
транслокалізованих, адже докладний 
аналіз варіантних, зокрема 
граматичних, форм переселенської 
говірки дає змогу дослідити динаміку 
діалектної системи та спрогнозувати 
основні тенденції розвитку мовного 
ідіому. 
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LEXICAL INNOVATIONS OF COVID-19 PERIOD: STRUCTURAL AND 
LINGUOPRAGMATIC ASPECTS 

L. M. Chumak* 

The aim of this article is to research the properties of lexical innovations emerged during 2020–
2021, the years of the global pandemic COVID-19, and the aspects of meaning of new phenomena 
they nominate. The study is based on the procedural apparatus of structural and pragmatic 
linguistics. The data used are taken out from online versions of English quality and mass 
newspapers, magazines, online dictionaries (oxfordlearnersdictionaries.com, 
dictionary.cambridge.org, collinsdictionary.com, merriam-webster.com, urbandictionary.com, 
dictionary.com). The results characterise the frequency of word-formation morphological models, 
comprising word-composition, blending and shortening. 

The paper focuses on innovations with the lexical items "coronavirus", "Covid-19", "epidemic / 
pandemic", "quarantine", "Zoom" functioning as a structural component in a series of structurally 
similar lexical units. The frequency of this structural component is explained by newly coined items 
semantics, which is connected with the relevant referent accepted by the society and most 
adequately understood, as it conveys a specific content about the realities of life. The meaning of 
such a word-formation constituent is easily predicted on the basis of its semantic structure. The 
article singles out the specific features of using the analyzed lexical innovations to refer to referents 
of various spheres in the English media discourse of 2020-2021 are identified and investigated. The 
research proves that innovations in question function in the English media discourse to realize a 
number of strategies. In the studied research the role of the selected lexical innovations of Covid-19 
period in the implementation of strategies for organizing Modern English media discourse were 
taken into consideration: informative-interpretative, evaluative and attention drawing. 

 
Keywords: lexical innovations, COVID-19, word-formation morphological models, media 

discourse, strategies. 
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ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ПЕРІОДУ COVID-19: СТРУКТУРНИЙ ТА 
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

Чумак Л. М. 

Метою цього дослідження є вивчення особливостей лексичних інновацій, що з'явилися 
протягом 2020-го року, року глобальної пандемії COVID-19, та аспектів нових явищ, які вони 
позначають. Дослідження базується на процедурному апараті структурної та 
прагматичної лінгвістики. Використані дані взято з онлайн-версій англійських якісних та 
масових газет, журналів, онлайн-словників (oxfordlearnersdictionaries.com, 
dictionary.cambridge.org, collinsdictionary.com, merriam-webster.com, urbandictionary.com, 
dictionary.com). Результати визначили продуктивність морфологічних моделей творення 
лексичних інновацій (з-поміж яких було виокремлено словоскладання, телескопію та 
скорочення). 

У роботі розглянуто інновації, у компонентному складі яких є повнозначне слово 
("coronavirus", "Covid-19", "epidemic / pandemic", "quarantine", "Zoom"), що повторюється в серії 
структурно однотипних лексичних одиниць. Частота повторення такого елементу із 
зікріпленим тільки за ним позначенням якогось прийнятого суспільством явища життя з 
конкретним значенням найбільш адекватно осмислюється та використовується для 
передавання конкретного змісту про реалії дійсності, оскільки прогнозуються за допомогою 
його семної структури. Так було виявлено та досліджено особливості застосування 
виокремлених лексичних інновацій на позначення референтів різних сфер в англомовному 
медійному дискурсі 2020–2021 років. У процесі дослідження було розглянуто значення 
виокремлених лексичних інновацій, що виникли в період COVID-19, у реалізації стратегій 
організації сучасного англомовного медійного дискурсу: інформаційно-інтерпретаційної, 
оцінки та привернення уваги. 

 
Ключові слова: лексичні інновації, COVID-19, словотвірні морфологічні моделі, медійний 

дискурс, стратегії. 
 
Introduction of the issue. Every year 

the team of expert lexicographers of 
Oxford English Dictionary [15] find out 
and publish a word or phrase that has 
become the one of cultural significance 
by examining in detail the themes that 
were a focus for the language, 
monitoring and analysing language 
corpora. So, the Word of the Year 2016 
was "post-truth", 2017 – "youthquake", 
2018 – "toxic", 2019 – "climate 
emergency". However, everything 
changed in 2020, the year when a single 
word couldn’t be summed up. A lot of 
unpredictable risks of social, economic, 
and political life including the medical, 
transportation, agricultural, 
environmental, tourism sectors as well 
as the quick usage of new technologies  
 to support remote working and living for 
more than 219 countries and territories 
around the world emerged during 2020 – 
2021. In the new global world, the 
problem of the COVID-19 pandemic has 
become a central issue for depicting the 

most demonstrable referents via new 
lexical units concerning it in the media 
discourse. 

Current state of the issue. There 
have been a number of studies involving 
the newly popular lexemes related to the 
COVID-19 pandemic itself and the 
socially distanced character of human 
contact and communication since the 
beginning of 2020. Questions have been 
raised about the process of word-
formation of neologisms related to 
Coronavirus (Babeliuk O. A., Didukh L. I. 
[4]; Bondarenko O. M. [5]; Ervina CM. 
Simatupang [8]; Krans [10], Lawson, 
[12]; Asif Muhammad, Zhiyong Deng, 
Iram Anila, Nisar Maria [3]; Vesna T. V. 
[19]), the frequency of the ways of their 
formation and the new cultural 
phenomenon of their representation in 
the English media discourse (Sandyha L. 
O., Ruban L. M., Svyrydiuk T. V., 
Shevchenko L. O. [17]; Bryan Lim [6]; 
Puhak, [16]), the links of new words with 
social, cultural factors and human 
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personality (Alyeksyeyeva I. O., Chaiuk 
T. A., Galitska E. A. [2]; Krapivnyk H. 
[11]; Katermina V., Yachenko E. [9]). 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. However, 
much of the research on new lexemes in 
the language up to now has been 
descriptive in nature. 

Aim of research. This paper will 
review the research conducted on 
structural types of word-formation 
models according to which the lexical 
innovations, which refer to new concepts 
of human life during the global COVID-
19 year, are formed. The major objective 
of this study is to investigate the 
derivatives of morphological word-
formation models, when the generating 
base is combined with word-formative 
means. There are two primary aims of 
this study: 1) to investigate the lexical 
innovations of COVID-19 period in terms 
of their mostly frequently used elements 
and ways of word formation; 2) to 
ascertain the investigated lexical units’ 
application to referring to the spheres of 
reality in the English media discourse of 
2020–2021. 

Materials and Methods of research. 
Data for this study were collected from 
online versions of English quality and 
mass newspapers, magazines ("New York 
Times", "USA Today", "The Economist", 
"The Guardian", "Financial Times", "The 
Economic Times", "The Sydney Morning 
Herald" ) and online dictionaries 
(oxfordlearnersdictionaries.com, 
dictionary.cambridge.org, 
collinsdictionary.com, merriam-
webster.com, urbandictionary.com, 
dictionary.com). The material was 
analysed with the help of both qualitative 
and quantitative methods as well as a 
semantic, contextual-interpretative and 
linguopragmatic ones. The study uses 
qualitative analysis in order to gain 
insights into lexemes "coronavirus", 
"Covid-19", "pandemic", "quarantine", 
"Zoom" so as to find the frequency with 
which the analysed lexical units appear 
in media texts. 

Results and discussion. A total of 
254 samples were taken from media 
issues and include such lexical units as 
"coronavirus", "Covid-19", "epidemic / 
pandemic", "quarantine", "Zoom". A 
feature of modern English-language 
units of communication is a certain 
constant component (either in the 
prepositive and postpositive positions), 
considered as a linguistic representation 
of reality, and traced in a series of 
analogical innovations formed on the 
example of a specific constituent word-
formation model, for example: N + N 
(covid +N), Adj. + N (Adj. + covid). After 
collection, the samples were analysed 
from two points of view: the word-
formation process that supply the 
language with the number of new lexical 
units and the spheres of reality that the 
analysed units are implemented in the 
process of constructing English media 
discourse. 

The process of constructing the new 
lexical units is represented by 
morphological models, within which we 
distinguish word-composition, 
affixational derivation, blending, and 
shortening. These word-formation 
models are constructed on the principal 
of the elementary in its structure word-
formative means that is combined with 
the certain constant component. 

From the point of view of the analyzed 
lexemes application to referring to the 
spheres of reality, we distinguish the 
following groups they nominate:  

- people by their characteristic 
feature, affiliation to a group of devotees 
and their way of living, e.g.: 

coronator (coronavirus + terminator) 
[18], coronextra (coronavirus + extra) – "a 
person who takes rather extreme 
precautions against the coronavirus 
often to unintentionally comedic effect" 
[13], coronic – "a person who has 
contracted coronavirus" [18], 
сoronaroamers – (coronavirus + roamers) 
– "selfish knob heads flouting isolation 
rules as they think the rules don’t apply 
to them" [14], corona moaner – "the 
whinger" [13], сorona-uber (coronavirus + 
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Uber) – "people who can’t wait and want 
to get infected" [18], coronaverse – "the 
name given to human society in a post 
Covid-19 world" [18], coronatinis – 
"people who are microsocializing in an 
extended virtual happy hour" [15]; 

covidient – "a person who strictly 
follows the directives and orders of the 
government during the coronavirus 
outbreak" [18], covidol (Covid-19 + idol) – 
"someone who is the ideal citizen by 
practicing social distancing during covid-
19" [18], covid muncher – "low lifes who 
want covid: they enjoy covid parties and 
hang out with people who've tested 
positive for covid" [18], covidiot – "a 
person who ignores guidelines and rules 
on public safety around COVID-19, 
unnecessarily hoards supplies, etc" [15], 
covidate (covid + moderate) – "a person 
who behaves moderately during this 
pandemic" [18], coViddy – "a person who 
is acting out irrationally of fear of 
exposure to the COVID-19" [18], covid-
truthers – "skeptics and 
conspiratorialists" [7]; 

quarantrolls (quarantine + trolls) – 
"people who take to social media to vent 
spleen about their incarceration" [18]; 

zoombie – "a person who becomes the 
living dead by spending all day on video 
conferences, especially on Zoom" [18], 
zoombomber – "a disruptive individual" 
[1], zoomsman – "groomsmen who is 
unable to attend the wedding in person 
but joins via a zoom call, usually carried 
about by another groomsman" [18]; 

- people by their group affiliation 
and age, e.g.: 

coronababies – "the children born or 
conceived during the pandemic" [14], 
coronakids – "one result of restlessness 
spousal intimacy" [18], coronallennial 
(coronavirus + millenial) [18], coronial – 
"someone who was born around the time 
of the covid-19 pandemic" [13]; 

a Covid – "a child born or conceived 
during the pandemic" [15], covidial – "the 
generation of children born between 
November 2020 and June 2021 as a 
result of the infamous Covid-19 

lockdowns" [18], Gen-C – "the generation 
born during the time of Covid-19" [18]; 

quaranteen – "a teenager in the time of 
the covid-19 lockdown / the generation 
born in the time of COVID-19" [18]; 

zoomer – "the fast-paced upbringings 
members of Generation Z, characterized 
to have due to the fast advances in 
technology and culture that has been 
happening around them as a result of 
the interconnectivity of the American and 
Global populations because of the 
ubiquity of internet-connected smart 
phones and social media" [18]; 

- people by their spheres of activity, 
e.g.: 

quaranteam – "a group of people who 
create a social circle during the COVID-
19 pandemic, prohibiting interaction 
with others"; 

- social life realia, e.g.: 
corona corridor – "an area that people 

are allowed to travel through to reach a 
particular destination as the COVID-19 
lockdown measures are gradually eased" 
[18], coronaspeck – "weight gained during 
lockdown as a result of eating more than 
usual because of working from home" 
[13], rona (Miss Rona / Aunt Rona) – 
"often used in a playful or ironic way to 
refer to COVID-19, especially when 
commenting on more relatable, 
humorous challenges of social distancing 
during the pandemic" [15], depressorona 
(depression + coronavirus) [1]; 

coronasplaining – "similar to 
'mansplaining', when someone who 
doesn’t know very much about a topic 
lectures others" [18], coronalingus – "sex 
during the Coronavirus time of social 
distancing" [18], сoronapocalypse / 
coronageddon – "end of the world due to 
rising COVID-19 infections" [13; 18], 
coronavision – "problems with eyesight 
that began or worsened during the 
period of the covid-19 pandemic and 
lockdown" [15], сoronadose – "obsessively 
scrolling for updates on the pandemic 
even there’s no good news"[14], 
coronacocooning / coronacuffing – 
"sheltering in place or wrapping oneself 
in the comforts of home to avoid getting 
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or spreading a coronavirus infection" 
[18], coronawashing (coronavirus + 
whitewashing) [18], сoroncellations 
(coronavirus + cancellations) [13], 
corona-testing, сoronarave – "laying 
music and dancing around your house 
after you’ve drank yourself into a 
Coronavirus-related stupor" [15], 
coronavirus outbreak, novel coronavirus 
(nCoV) – "a coronavirus that has not 
previously been detected or reported" 
[14], viral load – "a measurement of the 
amount of a virus that is present in a 
person, an organism, or a particular 
environment" [1]; 

covidivorce – "the process of ending a 
marriage as a consequence of the couple 
spending a large period of time together 
in lockdown during the covid-19 
pandemic" [13], covideo party – "online 
parties via Zoom or Skype" [18]; 

epidemic / pandemic (the pandy) – "a 
widespread occurrence of an infectious 
disease in a community or geographic 
area" [18], plandemic – "a planned 
pandemic" [18], infodemic – "a 
proliferation of diverse, often 
unsubstantiated information relating to 
a crisis, controversy, or event, which 
disseminates rapidly and uncontrollably 
through news, online, and social media, 
and is regarded as intensifying public 
speculation or anxiety" [15], pandemic 
proposal – "a marriage proposal that 
happens just because one is stuck alone 
for so long" [7], twindemic (twofold / 
double + pandemic) – "the dual threat of 
a severe flu outbreak on top of the 
COVID-19 pandemic in the fall and 
winter of 2020" [15], spendemic – "a 
sudden tendency for people to spend 
money, usually on unnecessary things" 
[14]; 

quarantimes (quarantine + times) – 
"life and politics in times of the corona-
pandemic" [18], quarantees (quarantine + 
guarantees) [14]; quarantough 
(quarantine + tough) [13]; quarantine 
shaming – "posting of videos etc of people 
flouting social distancing guidelines" 
[13]; 

zoom-room – "the one corner of the 
home that is kept clean for video 
conferences" [7], zoomwear / 
zoomdressing (zoomshirts / zoomjackets 
/ zoomties) – "a style of dressing that 
involves wearing clothes suitable for the 
office above the waist and casual 
clothing below the waist" [18]; 

- activity, e.g.: 
coronarave – "playing music and 

dancing around one’s house after one’s 
drunk oneself into a coronavirus-related" 
[1]; 

quarantoning – "the activity that takes 
away the guilt from comfort-eating and 
Netflixing" [7], quaranstreaming – "binge 
viewing during quarantine" [18]; 

zumping – "the ending a relationship 
during a Zoom call" [13], zoombombing / 
zoom raiding – "the act of joining a 
meeting on the Zoom videoconferencing 
platform without having been invited, 
with the aim of disrupting it, often by 
posting inappropriate content" [15]; 

- technical society development, 
e.g.: 

quarantinderen – "to use Tinder (an 
American geosocial networking and 
online dating application that allows 
users to anonymously swipe to like or 
dislike other profiles based on their 
photos, a small bio, and common 
interests) while in quarantine" [15]; 

- phenomena of economic, 
scientific, informational, social, financial 
spheres, e.g.: 

corona-waltz – "maneuvering around 
other people in public, like a dance, to 
avoid getting too close to them" [14], 
corona-dodge – "physically avoiding 
others out in public so as not to contract 
the virus" [14], coronalusional – 
"suffering from disordered thinking as a 
result of or during the COVID-19 crisis" 
[7], coronanoia – "a thought process or 
fear driven reaction to Covid19, many 
times to the point of irrationality and/or 
delusion" [18], coronacoma – "for the 
period of shutdown, or that deliciously 
long quarantine sleep" [18], corona-crisis 
/ coronacation – "cessation of study or 
work due to the pandemic, viewed as a 
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holiday" [13], сoronavoid (coronavirus + 
void) – "empty streets due to 
coronavirus" [15]; 

covexit – "the process of easing the 
restrictions on public life imposed by the 
COVID-19 pandemic" [7], long covid – "a 
condition in which people who have had 
the covid-19 virus continue to have 
symptoms and feel unwell for a long 
time" [1]; covidalliances – "a volunteer-
powered nonprofit coalition bringing 
together best-in-class expertise across 
science, technology, and policy in a 
coordinated response to COVID-19" [1], 
covember – "a project when people stop 
shaving during the outbreak in order to 
donate saved money"; 

pandemiquette – "social etiquette 
during a pandemic – no handshaking, 
coughing into the elbow etc." [18]; 

self-quarantine – "the act of refraining 
from any contact with other individuals 
for a period of time – in the case of 
COVID-19, two weeks – to observe 
whether any symptoms of the disease 
will arise after potential exposure" [7], 
quarancuts – "cutting your own hair 
(especially necessary when people are 
quarantined while barber shops and 
salons are closed for an extended period 
of time" [18]; 

- features (and products) of modern 
life, e.g.: 

сoronortunity (coronavirus + 
opportunity) – "the opportunity created 
by the pandemic to do what one usually 
doesn’t have time for" [13], сoronaclosed 
(coronavirus + close) [1], BC/AC – "the 
new epochs of the 21st century: Before 
Corona and After Corona" [18], 
сoronavirusing / coronered – "when 
everyone else in your house has Covid-
19 but you (so far)" [7]; 

COVID Clean – "so clean that the 
COVID-19 virus can’t survive" [1], COVID 
Cut – "when, after weeks of desperation 
and closure of your favorite barber 
shop/hairdressers, you, or your 
significant other, grab a pair of scissors 
or shaver and do the best you can" [14], 
covid toe – "a rash or red swelling on the 

toes, thought to be a symptom of the 
covid-19 virus" [13]; 

quarantini (quarantine + martini) – "a 
drink specially created to get through the 
social distancing period (quarantini is a 
general term for any beverage consumed 
at home during the lockdown)" [13], 
quarantipple – "a drink taken while in 
quarantine" [1], quarantrends – "fashion, 
food and lifestyle" [14], quarantech 
(quarantine + technologies) – "apps and 
gadgets that help while away time 
indoors" [1], quarantips (quarantine + 
tips) – "a guide to caring for our 
PHYSICAL and MENTAL wellbeing 
throughout Covid-19" [13]. 

The next step of the current research 
comprised the procedures aimed at 
determining the features of the use of the 
analysed lexical units in the English 
media discourse organization. The 
studied lexemes, as components of the 
English media discourse that models 
reality, illustrate their targeted use in the 
process of organizing messages about the 
emergence of new realia. This procedure 
is based on the use of contextual 
interpretation and establishes the 
author's intention in implementing 
media discourse strategies as a set of 
language techniques and applying lexical 
innovations. 

In the studied research three 
strategies were taken into consideration: 
informative-interpretative, evaluative and 
attention drawing. 

The current study found that the 
cases of usage of such lexical units as 
"coronavirus", "Covid-19", "epidemic / 
pandemic", "quarantine", "Zoom" and 
their derivatives implement mainly the 
informative-interpretative strategy of the 
messages content organization. This 
strategy is realized within at least two 
major respects: the tactic of informing 
and the tactic of appealing to authorities 
– reputable experts, specialists, officials. 
The information-interpretation strategy 
is represented in new lexemes that 
indicate people either by their 
characteristic feature and affiliation to a 
group of devotees and their way of living 
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(e.g., Is your "quaranteen" giving you a 
hard time about social distancing (as 
mine was)? Have them watch the news 
for one hour (or more). My college 
freshman’s attitude completely changed 
after watching coronavirus coverage on 
TV. (collegiateparent.com, March 2020)); 
or spheres of their activity (e.g., 
Quaranteams, therefore, are not simply 
a convenient idea because they let people 
see their friends and family. Isolation 
poses serious health risks – both 
physically and mentally – that social 
bubbles can help alleviate while 
improving social well-being and quality of 
life. (theconversation.com, 17 June 
2020). 

The function of new lexemes within 
the mentioned above strategy is also 
aimed at informing the reader about the 
newly emerged concepts, phenomena 
and features of scientific world (e.g., In 
May, the term "Covid toe" was 
increasingly discussed as a possible 
symptom of the coronavirus. The 
condition, which involves chilblain-like 
lesions appearing on the feet, is one of 
several skin conditions currently being 
investigated as potential signs of Covid-
19. (independent.co.uk, 15 July 2020)); 
informational (e.g., The 2019-nCoV 
outbreak and response has been 
accompanied by a massive 'infodemic' – 
an over-abundance of information – some 
accurate and some not – that makes it 
hard for people to find trustworthy 
sources and reliable guidance when they 
need it. (who.int, 2 February 2020)); 
economic, financial (e.g., Call it a 
spendemic. “I’ve bought an area rug, a 
coffee table, prints for the walls, a mirror 
and plants,” says Jackson Isaacson, 27, 
who estimates he’s spent nearly $4,000 
since self-isolating due to the novel 
coronavirus outbreak a month ago. 
(nypost.com, 20 April 2020)); social 
spheres of reality (e.g., Nick Jones 
pointed out that just trying to keep up 
with the changes and run a business at 
the same time was challenging enough for 
most employers. However, with the 
conversation turning gently towards 

'covexit', and some on-site work still 
taking place, it’s not too early for 
employers to start planning ahead. 
(gregglatchams.com, 24 April 2020); As 
public health officials look to fall and 
winter, the specter of a new surge of 
Covid-19 gives them chills. But there is a 
scenario they dread even more: a severe 
flu season, resulting in a "twindemic". … 
The concern about a twindemic is so great 
that officials around the world are 
pushing the flu shot even before it 
becomes available in clinics and doctors’ 
offices. (www.nytimes, 16 August 2020). 

In the following examples the 
formation of a negative assessment takes 
place with the help of lexical innovations 
that nominate designation of disbelief in 
success, in a better future, humiliation, 
contempt, contempt, anxiety, 
condemnation, irony, sarcasm: Couples 
whose marriages are fraying under the 
pressures of self-isolation could be 
heading for a "covidivorce". 
(nytimes.com, 27 March 2020); 
Exhausted. Shattered. Consumed. If you 
are working and socialising from home by 
way of video conferencing, you might 
have felt that way. Have you noticed your 
idle body feel oddly spent by the end of 
virtual gatherings, as if overwhelmed and 
deprived at once? We are turning into 
Zoombies. (Financial Times, May 14, 
2020). 

The attention-drawing strategy is 
based on the lexical innovations position 
arrangement to describe the new 
phenomenon, represented by a new 
lexeme with the help of the following 
techniques: commentary, detailization 
and comparison, as in the given 
example: There’s still a debate whether 
"coronnials" include babies born during 
the pandemic. If they’re conceived prior to 
quarantine, do they still count? Do we 
really want to ask people when they were 
conceived? We might as well include all 
the babies born in 2020 in the 
"coronnials" generation since some are 
practically born wearing face shields. 
(esquiremag.ph, 17 April 2020). 
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Conclusions and research 
perspectives. The research proves that 
the COVID-2019 has affected not only 
the person’s life from the purely medical 
point of view, but absolutely all spheres 
of human activity and the society, as 
well. Therefore, there appeared a lot of 
phenomena that turned out to be new 
and unexpected in modern society. That 
is why, it became necessary not only to 
show the process of new words formation 
used to denote new nominations, but 
also to show how the analyzed lexical 
innovations, as the components of 
Modern-English media discourse that 
simulates reality, correlate with the 
relevant referents in this variety of 
discourse. 

Thus, the study identified word-
formation models that create lexical 
innovations related to Covid-19 
pandemic; established areas of their 
application to denote various realia; 
identified the features of their use for the 
implementation of such strategies in 
organizing Modern English media 
discourse as: informative-interpretative, 
evaluative and attention-drawing. Future 
work of new lexemes that appeared in 
the language as the result of Covid-19 
could also consider a comparative study 
of structure, semantics and pragmatics 
of lexical innovations. 
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ЛЕКСЕМА ПИРІГ У ПОЛІСЬКОМУ ТА ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ 
КОНТЕКСТАХ 

О. В. Юсікова* 

У статті окреслено функціонування семантичного поля лексеми пиріг у поліському та 
загальноукраїнському контекстах. У дослідженні ми послуговувалися функційним методом 
для з’ясування ролі сем у формуванні структури поля. Структура семантичного поля 
лексеми пиріг, яка формувалася протягом віків, сьогодні об’єднує дві домінантні групи семем: 
на позначення виробів із борошна вищого гатунку й  борошняних виробів як елементів 
обрядодій. Периферія семантичного поля, представлена в лексико-семантичній групі 
фразеологізмів із компонентом пиріг, корелює з переносними значеннями лексеми, зокрема 
‘багатство’, ‘добробут’. Досліджуване поле демонструє основний вплив етнологічних 
факторів на формування семантики лексеми. Наші спостереження показали, що окрема 
семема в межах лексеми, яка є ядерною для групи назв виробів із борошна вищого гатунку, а 
саме ‘борошняний виріб із начинкою’, притаманна діалектній системі як поліського регіону, 
так й українського діалектного континууму загалом. Лексема належить до найстарішого 
праслав’янського та праіндоєвропейського шарів лексики й функціонує в межах усієї Славії 
та поза її межами. Реалії, що охоплені назвою, є важливою частиною національної кухні 
Полісся та України загалом. У семантичній структурі лексеми пиріг представлені семеми 
на позначення пирога, вареника, достатку, ритуального та обрядового хліба, весільного 
хліба. Найдавнішим значенням слова пиріг є ‘варений виріб із тіста з начинкою’. Така 
семантика домінує в говірках Західної України та Польщі, збережена нині й у говірках 
Полісся, зокрема в назві варені пироги. Лексемі пиріг на Поліссі притаманна специфіка й 
водночас лінгвокультурна спільність у межах загальноукраїнського мовного континууму. У 
традиціях хлібопечення на Поліссі проявилася стійкість архаїчних елементів, які в багатьох 
моментах виявляють синкретизм первісних і християнських уявлень та вірувань поліщуків. 

 
Ключові слова: семантичне поле лексеми, семема, домінантна сема, поліські говори, 

загальноукраїнський контекст. 
 

                                                 
* кандидат філологічних наук,  
старший науковий співробітник  
(Інститут української мови НАН України) 
korespondentcom@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-9352-2008 
 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (96) 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філологічні науки. Вип. 1 (96) 

 

176 
 

LEXEME PYRIH (PIE): POLISH AND ALL-UKRAINIAN CONTEXTS 

Yusikova O. V  

The article outlines the functioning of the semantic field of the token pyrih in Polissya and all-
Ukrainian contexts. In the study, we used a functional method to determine the role of seeds in 
shaping the structure of the field. The structure of the semantic field of the lexeme pyrih was formed 
over the centuries, today it unites two dominant groups of seeds: to refer to products from flour of 
the highest grade and flour products as elements of rituals. The periphery of the semantic field is 
represented in the lexical-semantic group of phraseological units with the pyrih component, it 
correlates with the figurative meanings of the lexeme, in particular, 'wealth', 'well-being'. The studied 
field demonstrates the primary influence of ethnological factors on the formation of lexeme 
semantics. Our observations showed that a separate sememe within the lexeme, which is nuclear 
for a group of names of products made of flour of the highest grade, namely a 'flour product with 
filling' is inherent in the dialect system of both the Polissya region and the Ukrainian dialect 
continuum as a whole. The lexeme belongs to the oldest Pra-slavonic and Proto-Indo-European 
layers of vocabulary and operates throughout Slavia and beyond. The realities covered by the name 
are an important part of the national cuisine of Polissya and Ukraine as a whole. In Polissya, the 
lexeme pyrih covers seeds to denote a pie, dumpling, prosperity, ritual and ceremonial bread, 
wedding bread. The realities covered by the name are an important part of the national cuisine of 
Polissya and Ukraine as a whole. It should be noted that the oldest meaning of the word pyrih is 
‘boiled dough product with filling’, and today for Western Ukraine, Poland this semantics is 
dominant, it is preserved in the settlements of Polissya, including the name boiled pies. The lexeme 
pyrih in Polissya is characterized by specificity and at the same time linguistic and cultural 
community within the all-Ukrainian language continuum. The tradition of baking in Polissya showed 
the stability of archaic elements, which in many respects reveal the syncretism of the original and 
Christian ideas and beliefs of Polissya residents. 

 
Keywords: semantic field of a token, sememe, dominant seme, Polissya dialects, all-Ukrainian 

context. 
 
Постановка наукової проблеми. 

Нині все більшої актуальності набувають 
питання збереження для майбутніх 
поколінь діалектного слова як 
невід’ємної складової духовного 
багатства нації. Аналіз діалектної 
лексики в аспекті функціонування 
семантичних полів сьогодні є одним із 
недостатньо досліджених напрямків 
діалектології та лінгвістики загалом. 
Семантичне поле може бути визначене 
як сукупність лексичних одиниць, 
об’єднаних спільністю змісту, що 
відбиває понятійну, предметну чи 
функційну подібність означуваних 
явищ; смисловий, змістовий комплекс 
окремої однозначної чи багатозначної 
лексеми, слова, лексико-семантичної 
групи. У центрі уваги постає градація: 
центральні – периферійні семеми у 
структурі поля. Зокрема, у монографії 
"Типологія категорій лексичної 
семантики" С. П. Денисова зазначає, що 
семантична будова поля (ядерно-

периферійна структура в мові) 
"утворена не за ознаками бінарної 
опозиції (релевантність – 
нерелевантність), а за принципом 
градуювання – ступеня виявлення ознак 
із центром, що складається з ознак 
високого ступеня детермінованості, і 
периферії – явищ із високим рівнем 
варіативності" [10: 65]. Вивчаючи 
семантичне поле лексеми, можемо 
проникнути в глибини ментальних 
процесів особистості, окремого етносу. 
Назва пиріг сягає своїм корінням у 
глибоку давнину, вона тісно пов’язана з 
життям і побутом слов’ян, слов’янськими 
ритуалами, обрядами та іграми. 
Семантичне поле досліджуваної лексеми 
в діалектній мові є явищем, яке 
детерміноване свідомістю, культурою 
діалектоносіїв, розгорнуто представлене 
у фольклорних та діалектних текстах.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Предметом зацікавлень 
етнолінгвістів уже довгий час є лексичне 
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багатство діалектів як складова частина 
загальнонародної культури. Сьогодні все 
більшої ваги набуває фольклорний 
матеріал як джерело діалектологічних 
досліджень. Проблематиці осягнення 
нерозривного зв’язку матеріального та 
духовного життя етносу присвячені 
праці Хв. К. Вовка [5], Л. Ф. Артюх [2], 
М. С. Глушка [8],  В. К. Борисенко [4], Н. 
В. Боренько [3], С. М. Гвоздевич [7] та ін. 
Величезний матеріал нині зібраний 
українськими етнографами та 
фольклористами, які представили та 
описали ту базову основу, що розкриває 
глибину та історичну закоріненість 
семантичного поля досліджуваної 
лексеми. В українській етнолінгвістиці 
торкалися вивчення досліджуваної 
проблеми Є. Д. Турчин [16], 
С. І. Ципишев [17], С. О. Творун [15], 
Р. О. Свирида [14], Т. М. 
Пархоменко [13] та ін. Докладний опис 
обрядодій у зазначених працях, аналіз 
фольклорних текстів відкриває 
можливості фіксації елементів 
семантичної структури лексеми пиріг, 
простеження її функціонування 
протягом довгого історичного періоду. 
Фактичним матеріалом нашого 
дослідження послугували також 
діалектні словники. До уваги взяті 
діалектні тексти [9], частково власні 
спостередження, здійснені в говірці села 
Хоробичі Городнянського району 
Чернігівської області.  

Мета дослідження. Метою нашого 
дослідження є опис функціонування 
семантичного поля лексеми пиріг у 
поліських говірках на тлі 
загальноукраїнського контексту.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Понятійна область кулінарії та їжі є 
традиційною сферою народної культури, 
що має глибоке міфологічне коріння. У 
цьому сенсі їжа сприймалася як 
щоденне возз’єднання людини зі світом 
природи. У дослідженні ми 
послуговувалися описовим і функційним 
методами для з’ясування ролі окремих 
сем у формуванні структури поля. Їжа є, 

з одного боку, необхідною умовою 
людського існування, а з іншого – 
елементом сакральної культової дії. 
Полісся нині – регіон, де збереглася 
найдавніша семантика слов’янської 
лексики, де у всій історично зумовленій 
багатогранності виявів можна 
простежити семантичне поле 
досліджуваної лексеми. Етнографи 
зазначають, що, окрім народу Київської 
Руси, жоден з індоєвропейських народів 
не мав звичаю готувати пироги. Слово 
пиріг походить від прасл. *pirogъ, 
утворене від *pirъ – ‘бенкет’, ‘пир’. Менш 
імовірне виведення від прасл. *pyro 
‘пшениця’, а також припущення про 
запозичення з тюркських мов [11: 373]. 
Нині семантика лексеми спільна в 
загальноукраїнському контексті: 
‘випечений борошняний виріб з 
начинкою’. У текстах із 
середньополіського діалекту 
простежуємо протиставлення номенів: 
хліб – пиріг: – Йа зна́йете хл’і́бом 
су́шчим ўже хл’і́бом натура́л’ним ц’ім 
н’е зан’іма́лас’ / п’ірог’і́ пекла́ // а ма́ма 
ўже пекла́ / хл’іб йа зна́йу .../ – Йа н’е 
зна́йу йіейі́ того́ іску́ства / йа зна́йу йак 
п’ірога́ печу́ дак йа уже́ і по ўре́мйу 
зна́йу / і то ўже поба́чу там / 
па́лоучкуойу чи с’п’і́чеичкуойу йак неі 
т’а́гнеца т’і́сто / зна́чит͜ гото́ве // о // 
а того́ хл’і́ба йа не зна́ла [9: 50, 52]. На 
Західному Поліссі функціонувала назва 
пиріг із семантикою ‘біла паляниця’: С 
питловойі муки, пикли, пшеничний 
пиріг – то білий хлиб (село Ставище 
ґміни Черемха воєводства Білосток 
Республіки Польща) [1: 46]. На Західному 
Поліссі для печених виробів із тіста з 
начинкою Г. Л.  Аркушин зафіксував 
назву пироги́ пичо́ни (село Положево 
Шацького району Волинської області) [1: 
46]. Діалектні тексти, давні 
лексикографічні джерела, словники, 
фольклорні тексти свідчать, що в 
Україні як у говірках південно-західного 
наріччя, так і на Поліссі семема пиріг 
(пірог, пируг) позначала реалію, яка нині 
має назву вареник. Наведемо окремі 
приклади діалектних текстів: От пироги 
наварила в ниділу (села Положено і 
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Світязь Шацького району, село Гуща 
Любомльського району Волинської 
області) [1: 46]; пекли хліб, а печені 
пироги були незнайомі, калачі, коржі як 
вироби печені протиставлялися 
вареникам, щодо яких була відома і 
давня назва пироги: от оту́т м’і ўже 
перейі́хали дак тут уже́ п’ірог’і́ так’е́ 
печу́т’ йак’і́йес’ із / із гре́чкойу да ͜с 
квасо́л’ойу да це йеда́т’ із боршче́м а ў͜ 
нас тако́го не було́ / іс хл’е́бом м’і 
боршч…(село Буда Чорнобильського 
району Київської області) [9: 246]; ну і 
ўже варе́н.іикіи там / по́сл’е коржі́ў / 
варе́н.іикіи з ма́ком да з ус.і́м ста́ўл’ат / 
п.ірог.і́ ч.іи йак / ў нас варе́н.іикіи каза́ли 
(село Варовичі Поліського району 
Київської області) [9: 340]; ні у нас 
калач’і́в не пекл’і́ / це на Украйі́н’і пекл’і́ 
на глибо́кой / отуто́ це ж Украйі́на / а у 
нас же було́ мі пол’і͜ешча́ни були́ / то у 
нас не пекл’і́ / у нас не було́ / варе́н’ік’і 
вари́л’і із си́ром / а нема́ си́ру то з 
ма́ком отаке́ м’і робі́л’і …(село Стечанка 
Чорнобильського району Київської 
області) [9: 285]. У складі семантичного 
поля лексеми пиріг на позначення 
вареного борошняного виробу 
функціонують три семеми: ‘пиріг – 
страва’, ‘пиріг – символ’, ‘пиріг – елемент 
ворожіння’. Про давність семантики 
‘варений виріб’ щодо лексеми пиріг 
свідчать тлумачення в давніх 
лексикографічних джерелах та 
інтермедіях. Зокрема, процитуємо слова 
з "Інтермедії" 1619 р.: "Та и пирогов ся 
наиш: в горщику їх поваремо" [6]. 
Семема ‘пиріг – символ’ відтворює 
обрядову, ритуальну функцію 
позначуваної реалії, яка описана у 
фольклорних та діалектних текстах. На 
Поліссі про давній зв’язок двох семем 
‘пиріг’ і ‘вареник’ свідчать паралелі у 
використанні назв в окремих 
обрядодіях. Зокрема, тут і досі 
збереглася традиція приготування 
сорока вареників, або галушок, або 
пиріжків до свята Сорока Мучеників (22 
березня). Обов’язковість приготування їх 
до свята Варвари. На Київщині 
вареники, або пампушки, або великі 
житні або гречані гулаки, часто зовсім 

без начинки, обов’язково варили до 
свята Вознесіння. У деяких приказках 
та прислів’ях слова вареник і пиріг 
уживаються як варіанти: постійте, 
пироги (вареники), прийде на вас 
масниця!; пироги (вареники) доведуть, 
що і хліба не дадуть.  

Символічні функції пирогів 
(вареників) на Поліссі представлені 
семами: ‘достаток’, ‘багатство’, ‘місяць’, 
‘першопочаток’. Пироги часто мали 
форму місяця, що пов’язувалося з 
чоловічим началом, пиріг символізував 
поєднання двох начал: чоловічого і 
жіночого. Згідно з народним 
світорозумінням, поєднання в стравах 
чоловічого і жіночого начал є джерелом 
життя. У давнину пироги (вареники) 
символізували продовження роду. У 
структурі календарного циклу пироги 
(вареники) готували на свята: на 
Щедрий вечір як обдарування; на 
Русальний тиждень і на Трійцю. 
Дівчата-дружки на другий день весілля 
приносили пироги молодій. На Поліссі 
побутує така традиція: коли на Святий 
вечір варять пироги, то воду, у якій їх 
варили, не виливали, а зберігали як засіб 
для злиття вроків (пороблень). Пироги 
(вареники) були й елементом ворожіння. 
У текстах із Середнього Полісся читаємо: 
так на Андре́й / це Андре́йі / і на 
М.іко́лу то́же варе́н.іикіи ва́р.ат д.іўча́та 
/ там дл’а см.і́ху варе́н.іика йако́го 
тако́го зва́р’ат із ч.іим͜ то шо ўку́сит. 
(село Варовичі Поліського району 
Київської області) [9: 340]. 

Нині на Поліссі, як і в 
загальноукраїнському контексті, до 
домінантних належить семема 
‘борошняний виріб для святкового 
застілля’. З огляду на ознаку "святковий", 
слово пиріг у формі множини розширило 
своє значення й може нині називати всі 
борошняні вироби, які готували до свята. 
Залежно від реалії, начинки пирога, у 
тому чи іншому контексті семема 
отримувала окрему назву, паралельну до 
родової. Наприклад, здавна на Поліссі 
існувало декілька видів пирогів: калинник 
(його вважають одним із найстаріших 
пирогів; пекли виключно без начинки); 
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курник (спочатку подавали його тільки до 
весільного столу, як начинку 
використовували каші та курятину, 
згодом почали готувати на кожне свято); 
губник, інша назва ріжечнік (у нього 
клали свіжі гриби, рижики, обсмажені з 
дрібно порізаною цибулею); налівашнік 
(трикутний пиріг, для начинки 
використовували різні продукти); 
розтягай (робили з різноманітним 
наповненням, посередині був отвір, туди 
клали масло або вливали бульйон); баба 
(пиріг, який має високу форму і є 
різновидом пасок, його печуть не тільки 
на Великдень, а й у будь-який інший час); 
кулеб’як (пиріг довгої форми з фаршем); 
борканнік, інша назва порканнік (пиріг із 
морквою та яйцями, вареними в круту); 
векошнік (пиріжок, замість начинки в 
нього клали те, що залишилося після обіду 
чи вечері). На Лівобережному Поліссі 
пироги, крім перелічених начинок, 
начиняють також бобовими, славляться 
пироги з підсолодженою квасолею й 
калиною, з ягодами. З хлібного тіста на 
Волинському Поліссі випікали пироги з 
начинкою з кропу та зеленої цибулі. Для 
порівняння: на Гуцульщині такий пиріг 
називався перевертеник. Окрема 
семантична група – пироги весільного 
циклу, серед яких семеми ‘коровай, 
весільна хлібина’ і ‘весільне печиво’. У 
"Словнику поліських говорів" 
П. С.  Лисенка в мовленні старшого 
покоління діалектоносіїв представлена 
назва піро́г прида́нськи на позначення 
короваю (село Ласки Народицького 
району Житомирської області) [12: 161] 
(актуалізована сема ‘придане нареченої’). 
Інша назва – весільний пиріг 
(актуалізована сема ‘елемент весільного 
обряду’), гостинний пиріг (сема 
‘призначення пирога’ – для гостей). Цікаві 
елементи семантичного поля лексеми 
можна простежити, спираючись на опис 
ритуальних дій із реалією. Зокрема, на 
Волині за пару днів до весілля в нареченої 
влаштовували пригощання, що мало 
назву пироги, на якому сторони 
обмінювалися пирогами. Наречений 
приносив у подарунок нареченій пироги 
та чоботи, а отримував пироги від матері 

нареченої. На Рівненщині наступного дня 
після весілля хрещена мати нареченої 
розносила житні пироги всім знайомим 
односельцям. На Житомирщині – вручала 
два пироги свасі нареченої, а один – її 
подругам. На Чернігівщині старша сваха 
нареченої з двома пірожками та хлібом 
стелила шлюбну постіль. Для порівняння: 
на всій території України, крім короваю, 
найпоширенішими видами весільного 
хліба були калач, лежень, шишки́. На 
досить значній території (західних та 
південно-східних областей) весільний хліб 
мав вигляд деревця чи гілочок із 
відповідними назвами: коровай, гільце, 
теремок, дивень, дивування, ріжки тощо. 
Зафіксована й інша семантика лексеми 
пироги ‘велика кількість додаткових, 
значно менших за розміром короваїв’. 
Семема ‘весільне печиво’ представлена в 
селах Рівненської й Волинської областей, 
на Київському Поліссі, де має назву 
переперезані пироги. На периферії 
семантичного поля лексеми, як засвідчує 
матеріал, функціонує назва порційного 
весільного печива пірожки. Випікали 
продовгуваті хліби, які називали також 
пироги, їх уже несли на дівич-вечір (7–12 
штук). Однією із семем розглянутого поля 
є семема ‘обрядовий пиріг на заручини’, 
яку простежуємо у говірках Центрального 
Полісся. Семантика сформувалася на 
основі обрядодії, коли під час відвідин 
хати молодої, наречений і родичі 
напередодні весілля приносили п’ять 
пирогів, чотири з яких залишали, а один 
забирали. У складі поля є також семема 
‘обрядовий пиріг післявесільного циклу’. 
Через тиждень або два після весілля 
батьки молодого йшли до батьків молодої 
дякувати за невістку. Для цього мати 
молодого пекла сім пирогів. На периферії 
розглянутого поля функціонують 
фраземи, де номен пироги стосується 
обрядового процесу загалом. Зокрема, 
відвідини мали назву пироги. Фраземи 
відкривають додаткові семантичні 
відтінки функціонування назви, зокрема 
вислів іти на пиріг нині набув 
узагальнювального значення процесу 
дарування, що відбувався на другий день 
весілля в хаті нареченої. Функціонування 
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лексеми в складі народних весільних 
пісень дає змогу простежити всю гаму 
оцінної семантики, яка супроводжувала 
реалію й стала в багатьох випадках 
компонентом семантичного поля 
досліджуваного номена. Наведемо уривок 
весільної пісні: Ой, свашечки, милі 
голубочки, дайте нам пирога, да 
привезеного, да принесеного, просимо вас, 
просимо вас. Співають свати молодого: А 
ми не знали, з дому не брали, будьте й 
так, будьте й так. Свати молодої: Ой, 
свашечки, милі голубочки, дайте нам 
пирога да мазаного, да печеного, просимо 
Вас, просимо вас. Свати молодого: А ми 
не знали, з дому не згадали, будьте й 
так, будьте й так. Свати молодої: Ой, 
свашечки, милі голубочки, дайте нам 
пирога, да привезеного, да принесеного, 
просимо вас, просимо вас... Ой, свашечки, 
да голубочки, з’їли ми пирога, да смачного, 
да добренького, дякуєм вам, дякуєм вам. 
Пісня супроводжувала процес 
обдаровування пирогом молодого. Щодо 
реалії вжиті епітети з примовляннями, які 
підкреслюють позитивне ставлення 
діалектоносіїв, саме в контексті весільної 
пісні пиріг постає як сакральний символ, 
і лексема набуває відповідної семантики: 
пиріг – і привезений, і принесенний, пиріг – 
і мазаний, і печений.  

Семема ‘обрядовий пиріг після 
народження дитини’ свідчить про 
символічну роль пирога (вареника) у 
період після пологів, коли родичі 
приходять привітати породіллю з 
побажаннями добробуту й щастя. 
Зокрема, у Рівненській області повитуха 
отримувала пиріг після того, як під час 
ритуального очищення мила руки 
породіллі, родичі приносили породіллі 
пироги із сиром, кашею, товченими 
грушами, маком, ягодами. На 
Чернігівському Поліссі повитуха 
підносила кожному з присутніх на 
хрестинах пиріжок зі шматком каші. 
Коли дитині виповнювалося вісім тижнів, 
півроку чи рік, мати несла кумам пірагі – 
непарну кількість пирогів (без начинки). 
На постриження дитини на Чернігівщині 
готували вареник, начиняли його кашею, 
маком або конопляним насінням. На 

Сумщині великий пиріг із буряком, 
калиною чи вишнею й маленькі пиріжки 
з маком, горохом чи квасолею роздавали 
присутнім, насамперед кумам, які 
розламували його над головою дитини з 
побажаннями щастя та долі.  

Семема ‘ритуальний хліб, хліб для 
ворожіння’ пов’язана з тим, що на 
печених пирогах, як і на варених, дівчата 
ворожили щодо заміжжя.  

На території Київського та 
Житомирського Полісся повсюдно, а на 
Рівненщині вибірково пироги задіяні в 
проведенні обряду калити. Сам обряд 
калити є продовженням язичницького 
акту жертвоприношення божествам. 
Зміст традиційного обрядового пирога – 
знак рогатого предка-тотема, що широко 
побутував у традиційній культурі. "Бичок" 
був великим прісним виробом з ріжками 
й ногами, ритуал частково збережений у 
традиційному поліському короваї, який 
оздоблювали дерев’яними паличками 
шишками. У найдавніші часи здійснення 
весіль було приурочене до святкування 
народження сонця. Хв. К.  Вовк звертав 
особливу увагу на найдавніші форми, які 
пояснюють заміну жертви худоби 
жертвою хліба, що було обумовлено 
розвитком землеробської культури [5: 54].  

Слово пиріг послідовно функціонує в 
назвах весільного хліба. І тому в складі 
семеми можемо відзначити ще одну 
підгрупу сем на позначення 
різноманітних деталей виробу. Назва 
шишка стосувалася декількох різних за 
конфігурацією й матеріалом прикрас 
весільного хліба. Кількість шишок 
варіювалася. На Рівненщині вона могла 
дорівнювати кількості свах. На периферії 
досліджуваного поля представлені семи, 
що стосуються безпосередньо процесу 
випікання весільної хлібини: час 
випікання, хто "садив" у піч, ритуальні 
ігрища як супровідний елемент 
випікання тощо. На Київщині й 
Житомирщині домінував тип круглого 
весільного хліба, високого, з центральним 
деревцем (йолка, хвойка, гільце, вілце), 
найчастіше з трьома гілками. У багатьох 
селах Березнівського району на 
Рівненщині додатково випікали 
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орнітоморфне печиво: пташки, качки, 
гуски для дітей, яке дарували також парі 
хресних батьків.  

Про культурну та ціннісну насиченість 
семантичного поля лексеми пиріг на 
Поліссі свідчать численні фразеологізми 
та паремії, які відображають основи 
світосприйняття поліщуків. Слово пиріг у 
складі фразем набуває безлічі відтінків, 
збагачене оцінною семантикою: ‘невдача’: 
Голод не тьотка – пиріжка не підсуне; 
Пиріг – хоч об дорогу кидай; Зіграти в 
дерев’яний пиріжок (імовірно, 
метафоризація відбувається за ознакою 
форми: ящик (труна) – пиріг); ‘жадібність’: 
Відкусити шматок пирога (пиріжка); 
‘пихатість’: Надувся як гречаний пиріг; 
Коли не пиріг, то й не пирожися; ‘хтось 
набридливий’: Знову по (про) пироги; 
Знову із своїми пирогами; ‘хтось товстий’: 
Щоки як пироги; Пишні форми як 
попівські пироги; ‘висновок’: Отакі-то 
пироги; ‘поспіх, метушливість’: Бігає як 
Марта з пиріжками; Біжить як Марфа 
(Мар’яна) з пирогами (пиріжками) на торг 
(торговище); ‘удача’: Плаває як пиріг у 
маслі; ‘схожі між собою’: Дібрана пара як 
пироги і сметана; ‘лише у прихильності 
буде успіх’: Тільки мазаний пиріжок 
гарний; ‘не шукати біди там, де її нема’: 
Нема хліба – їж пироги; ‘достаток в житті 
людини’: Красна ріка берегами, а обід 
пирогами; Не гарна хата вуглами, а 
гарна пирогами; ‘все починається з 
нелегкої праці’: З одної діжі і хліб, і пироги; 
Житній хліб – пирогів дід; З чого хліб, з 
того й пироги; ‘своє, рідне дорожче’: Свої 
сухарі кращі чужих пирогів; ‘голодна 
людина’: Голодній кумі пироги на умі; 
‘найголовніше – добрі почуття’: У нелюбої 
куми несмачні й пироги; ‘про хитру 
жадібну людину’: Слова маснії, а пироги 
піснії. На периферії розглянутого 
семантичного поля лексеми функціонує 
лексико-семантична група власних назв 
із цим коренем. Зокрема, у складі групи 
прізвищ Пиріг (Пірог), що відомі упродовж 
XV–XVII ст., у складі географічних назв 
тощо. Власні назви походять від 
апелятива пиріг. Дещо складно точно 
встановити семантику таких назв, адже 
на різних землях України, як показує й 

наше дослідження, лексема дотепер 
уживається в кількох значеннях: загалом 
у більшості східних регіонів України 
пиріг – це ‘печиво’, а в західних регіонах – 
це ‘вариво, вареники’. 
Висновки та перспективи 

дослідження. Структура семантичного 
поля лексеми пиріг формувалася протягом 
віків, сьогодні вона об’єднує дві 
домінантні групи семем: на позначення 
виробів із борошна вищого гатунку та 
борошняних виробів як елементів 
обрядодій. У поліських говірках лексема 
охоплює семеми на позначення пирога, 
вареника, достатку, ритуального та 
обрядового хліба, весільного хліба. 
Периферія семантичного поля 
представлена в лексико-семантичній 
групі фразеологізмів із компонентом 
пиріг, корелює з переносними 
значеннями лексеми, зокрема ‘багатство’, 
‘добробут’. Реалії, що охоплені назвою, є 
важливою частиною національної кухні 
Полісся та України загалом. Лексемі пиріг 
на Поліссі притаманна специфіка й 
водночас лінгвокультурна спільність у 
межах загальноукраїнського мовного 
континууму. У традиціях хлібопечення на 
Поліссі проявилася стійкість архаїчних 
елементів, які в багатьох моментах 
виявляють синкретизм первісних і 
християнських уявлень та вірувань 
поліщуків. Перспективами дослідження є 
подальший аналіз діалектних і 
фольклорних текстів, що відкриває 
можливість осягнення семантичних полів 
як окремих лексем, так і тематичних груп 
діалектної лексики. 
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