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АНОТАЦІЯ 
Голікова Н. С. Художній дискурс П. А. Загребельного: 

лінгвокогнітивний і прагмастилістичний аспекти. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова». – Інститут української мови 

НАН України. – Київ, 2018. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням корпусу 

різноструктурних мовних одиниць (стилістем) – складників художнього 

дискурсу П. Загребельного, уведених до поля лінгвостилістичного, 

лінгвопрагматичного, інтертекстуального, етнолінгвістичного, 

лінгвокогнітивного наукового аналізу. 

Актуальність пропонованої праці зумовлена об’єктивною потребою 

комплексно проаналізувати корпус стилістем, що маркують художній 

дискурс П. Загребельного, з’ясувати їхню контекстуально-функціональну 

специфіку як репрезентантів низки мовностилістичних, лінгвопрагматичних, 

логіко-семантичних, філософських категорій; окреслити лінгвокогнітивний 

простір художніх творів прозаїка, визначивши найважливіші структурно-

типологійні та аксіологійні ознаки його констант – лінгвокультурних 

концептів.  

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше 

в українському мовознавстві комплексно досліджено художній дискурс 

П. Загребельного, унаслідок чого з’ясовано лінгвостилістичні, 

лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні особливості його контекстуально 

реалізованих констант. Уперше обґрунтовано поняття таких оказіональних 

мовних одиниць-стилістем, як індивідуально-авторські парні сполучення 

слів, з-поміж них удокладнено типологію паронімічних атрактантів; 

виявлено й усебічно описано комунікативно-прагматичні інтенції та ймовірні 

рецепції контекстуальних антонімів і синонімів у художньому дискурсі 

письменника; здійснено комплексний функціонально-стилістичний аналіз 
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фрагментів із «чужих» текстів, що в авторському художньому дискурсі 

оприявлюють категорію інтертекстуальності; досліджено когнітивно-польову 

структуру концептів «земля», «держава», «Київська Русь», «місто», «Київ», 

«Дніпропетровськ» – найважливіших лінгвокогнітивних репрезентантів 

індивідуально-авторської мовної картини світу П. Загребельного.    

Практичну цінність виконаної роботи визначає те, що обґрунтовані 

в ній засади можуть бути використані для створення нових праць 

із стилістики української мови, під час розроблення спеціальних курсів 

і семінарів з лінгвістики художнього тексту, дискурсології, лінгвопрагматики 

та когнітивної лінгвістики. Матеріали дисертації будуть корисними для 

укладання тлумачних і неологічних словників української мови, словника 

афоризмів П. Загребельного, ширше – словника мови творів письменника.  

У дослідженні доведено, що в аналізованих текстах стилістеми, які 

увиразнюють ідіолект письменника й становлять сукупність виражально-

зображальних маркувальних засобів його мовотворчості, репрезентують 

низку мовностилістичних, лінгвопрагматичних,  логіко-семантичних, 

філософських категорій, що дає змогу інтерпретувати їх не лише 

в лінгвостилістичному дослідницькому полі, а й у межах лінгвопрагматики, 

теорії інтертекстуальності, когнітивної лінгвістики та концептології. 

Усі потенційні та власне оказіональні слова є стилістично 

маркованими, однак вони істотно відрізняються між собою як ступенем 

наближення до узуальних одиниць, так і кількісним складом, способами та 

засобами словотворення, продуктивністю вживання, функціями. Іменникові, 

прикметникові, прислівникові, дієслівні оказіоналізми та потенціоналізми 

засвідчують мовне чуття автора до вибору шляхів розвитку української мови, 

зокрема пізнання тенденцій активізації її граматичних явищ упродовж 

кількох останніх десятиліть. Із 60-х рр. ХХ ст. письменник актуалізував 

численні слвовживання, що здебільшого відповідають сучасному мовно-

літературному стандартові, істотно урізноманітнив мову художньої 
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літератури стилістемами, які є потенційно наближеними до 

загальновживаних лінгвальних одиниць. 

До знакових складників мовостилю П. Загребельного належать 

літературно-художні антропоніми – семантико-дериваційні, лексико-

семантичні, розмовно-стильові, мовно-експериментальні, – що увиразнюють 

лінійні й вертикальні контексти досліджуваних творів, а також оказіональні 

сполучення слів – парні та атрактивні. У дисертаційній роботі доведено, що 

до списку літературно-художніх антропонімів потрібно вналежнити як 

реальні антропоніми, так і спеціально змодельовані автором власні назви 

вигаданих персонажів. Визначено основні критерії репрезентантів поняття 

«оказіональне сполучення слів»: змістова цілість, синтаксична 

детермінованість, лексикалізація або фразеологізація складників, 

експресивність, відповідність художньо- та індивідуально-стильовим 

нормам. Виділення парних сполучень слів як одного з найпродуктивніших 

і функціонально найвагоміших типів інноваційних одиниць у мовотворчості 

П. Загребельного дало змогу значно розширити корпус досліджуваних 

індивідуалізмів і додати цей тип стилістем до переліку мовностилістичних 

засобів, які загалом репрезентують категорію оказіональності в художньому 

стилі. 

Досліджено лінгвопрагматичний потенціал стилістем, що 

функціонують як контекстуально реалізовані протиставлення або асоціативні 

зближення. Здійснено лінгвопрагматичний аналіз різнотипних антонімів 

і синонімів з виявленням прагматичних компонентів у структурах їхніх 

лексичних значень. У проекції на мову прози П. Загребельного з’ясовано, що 

комунікативна ситуація – це сукупність стратегій опосередкованого 

спілкування читачів з автором. Осмислення адресатами стилістично 

навантажених лінгвальних одиниць у контексті можна представити так: 

лексема → стилістема → прагмема. 

У дисертаційній праці проведено докладний аналіз усіх типів текстових 

запозичень, які в художньому дискурсі П. Загребельного виконують низку 
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основних і додаткових функцій. Виділення лінгвокультурних (цитати, імена) 

та етномовних (фольклоризми, міфологеми) знаків, що репрезентують 

категорію інтертекстуальності, дало змогу актуалізувати такі її основні 

ознаки, як: обов’язкова діалогічність тексту-реципієнта (метатексту) 

з різними текстами-донорами (прототекстами); виникнення нових 

(додаткових) комунікативно-прагматичних, когнітивних, культурологічних 

тощо смислів в авторському дискурсі під впливом «чужих» текстів; 

можливість структурної та семантико-смислової трансформації «вкраплень» 

у межах лінійного / вертикального контексту твору-приймача; набуття 

інтертекстуальними одиницями стилістичних значень, прогнозованих 

лінійним / вертикальним контекстом художнього твору (або всієї 

мовотворчості письменника), що обумовлює вналежнення їх до розряду 

стилістем, які по-особливому індивідуалізують мовостиль митця.   

 Специфічною рисою концептосфери П. Загребельного є художньо-

літературна інтерпретація низки еквіполентних мисленнєвих категорій на 

зразок свій – чужий, сучасне – минуле, добро – зло, чоловік – жінка, село – 

місто, які в мові романістики зреалізовано антонімічними концептами, 

характерними для художнього дискурсу письменника. У дослідженні 

проаналізовано найвиразніші компоненти лінгвокогнітивного простору 

художньої прози письменника: концепти «земля», «держава», «Київська 

Русь», «місто», «Київ», «Дніпропетровськ». Визначено складники польової 

структури зазначених логіко-семантичних утворень та їхнє функціонально-

смислове призначення. 

Обґрунтовано, що в мові прози П. Загребельного конкретні 

слововживання, які окреслюють змістовий обсяг концепту «земля» 

з текстовою опозицією «рідна земля» – «чужа земля», оприявлюють 

найактуальніше протиставлення поняттєвих сфер «свій» – «чужий».  

Лінгвокультурний концепт  «Київська Русь»,  який у мовомисленні 

П. Загребельного є важливою константою макроконцепту «держава», 

становить складне ієрархічне логіко-семантичне утворення, марковане 
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низкою антонімічних смислових атрибутів, що послідовно конкретизують 

протиставлення поняттєвих сфер «внутрішня політика» – «зовнішня 

політика». 

Під час структурування макроконцептів «місто» і «село» в художньому 

дискурсі П. Загребельного з’ясовано, що найчіткішу полісегментну будову 

в романістиці митця має лінгвокультурний концепт «Київ». У його структурі 

виділено смислові атрибути когнітивних кодів, які утворюють розгалужену 

будову периферії концепту, – онімний, архітектурний, теософський, духовно-

моральний, соціально-просторовий, вітальний, колоративний, біоморфний, – 

що підпорядковані двом текстоцентричним координатам – часу і простору.  

Визначено, що в мові художньої прози П. Загребельного мислеобраз 

«Дніпропетровськ» постає як результат авторського експерименту. До 

периферійної зони аналізованого логіко-семантичного утворення вналежнено 

кілька когнітивних мікрополів, які репрезентують семантико-асоціативне 

зближення («культурно-освітній центр» – «онімний код», «онімний код» – 

«біоморфний код») або протиставлення («промисловий центр» – «культурно-

освітній центр», «промисловий центр» – «біоморфний код»). 

Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження 

викладено в доповідях, виголошених на Міжнародних наукових читаннях, 

18  Міжнародних та 7 Всеукраїнських наукових і  науково-практичних 

конференціях. Результати дослідження викладено в 42 одноосібних 

друкованих працях, з-поміж яких монографія «Мова художньої прози Павла 

Загребельного: від слова до концепту»  (Дніпро, 2018. 432 с.; 25,11 др. арк.), 

25 статей у фахових наукових виданнях України, 7 публікацій у закордонних 

виданнях, 9 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій. 

Ключові слова: художній дискурс, мовна норма, стилістема, 

оказіоналізм, потенційне слово, літературно-художній антропонім, 

оказіональне сполучення слів, інтертекстема, індивідуально-мовна картина 

світу, концепт, концептема, когнітивний код. 
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SUMMARY 
Holikova N. S. Artistic discourse of P. A. Zagrebelny: linguocognitive and 

pragmatic-stylistic aspects. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. Thesis for the degree of Doctor of Philology in specialty 10.02.01 

"Ukrainian language". – Institute of the Ukrainian language of the National 

Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

          The dissertation is the first comprehensive study of the body of the various 

structures of language units – the components of artistic discourse of 

P. Zagrebelny, introduced into the field of linguostylistic, linguopragmatic, 

intertextual, ethnolinguistic, linguistic and cognitive scientific analysis. 

          The relevance of the current research is due to the objective need to 

undertake a complete analysis of numerous linguistic units – stylistems that mark 

the artistic discourse of P. Zagrebelniy, taking into consideration their contextual 

and functional peculiarity as representatives of a range of linguostylistic, 

linguopragmatic, logico-semantic, philosophic categories. 

          The scientific novelty of the obtained results is defined by the fact that it is 

the first attempt to explore the frame of expressive-descriptive linguostylistic 

language means of the writer’s artistic prose as a whole and as a system: potential 

and occasional words, literary-artistic anthroponyms, occasional phrases 

(binominal word combinations and patronymic attractions), contextual antonyms, 

oxymorons, synonyms, names of colors, diverse linguocultural signs – 

intertextemes, ethno-lingual signs – folklorisms and mythologemes. For the first 

time in linguocognitive environment of the literary work of P. Zagrebelny the 

concepts "the land", “Kyivska Rus”, "Kyiv", "Dnipropetrovsk" are highlighted and 

commented upon which, representing a number of equipollent concepts, reflect 

semantically significant components of the author’s language thinking. 

          The practical value of the work is determined by the possibility to apply the 

considered functional and stylistic features of P. Zagrebelny's artistic discourse 

during the development of special courses and seminars on linguistics of artistic 

text, discourse, theory of intertextuality, ethnolinguistics, cognitive linguistics and 
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conceptual theory. Materials and generalizations of the dissertation will be useful 

for further scientific investigations devoted to the study of the language of 

Ukrainian artistic prose in linguostylistic, pragmatic and cognitive linguistic 

aspects. 

          The study proves that in the analyzed texts the stylistemes which highlight 

the idiolect of the writer and constitute a set of expressive-figurative marking 

means of his language creation represent a number of linguostylistic, linguistic-

pragmatic, logical-semantic, and philosophical categories that enables to interpret 

them not only in the linguostylistic field of research, but also within the framework 

of linguistic pragmatics, the theory of intertextuality, cognitive linguistics and 

conceptual theory. 

          All potential and proper occasional words are stylistically marked, but they 

are significantly different among themselves not only by the degree of customary 

units, but also by quantitative composition, ways and means of word formation, 

creativity of performance and functions. There are substantive, adjective adverbial, 

verbal occasionalisms and potentionalisms which testify of author’s language flair 

to the choice of ways of development of the Ukrainian language, in particular, the 

knowledge of the tendencies of activisation of its grammatical phenomena over the 

last few decades. Starting from the 60s of the XX century, the author has updated 

a great number of linguistic units usage which in most cases correspond to the 

modern linguistic standards, substantially diversified the language of belles-letters 

with stylistic systems that are potentially close to commonly used linguistic units. 

          Significant components of P. Zagrebelny’s linguistic style include literary 

and artistic anthroponyms – semantic and derivative, lexico - semantic, colloquial 

and stylistic, linguistic and experimental which emphasize the linear and vertical 

contexts of the investigated works, as well as occasional combinations of words – 

paired and attractive. The dissertation paper proves that both true anthroponyms 

and specially modeled by author proper names of fictional characters should be 

included in the list of literary and artistic means. The basic criteria of the 

representatives of the concept of "occasional combination of words" are 
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determined»: content integrity; syntactic determination; lexicalization or 

frazeologization of the components; expressivity; compliance with artistic and 

individual stylistic standards. Allocation of pair combinations of words as one of 

the most productive and functionally important types of innovative units in 

P. Zagrebelny’s linguistic style allowed to significantly expand the frame of the 

researched individualisms and add this type of  stylistemes to the list of linguo- 

stylistic means, which in general represent the category of occasionality in the 

artistic style. 

          A detailed analysis of all types of text borrowings has been conducted in the 

research. It has been proved that they serve in a number of basic and additional 

functions in the artistic discourse of P. Zagrebelny. Representing the category of 

intertextuality, linguistic (quotations, names) and ethno-language (folklorisms, 

mythology) signs enabled to update the following basic characteristics of the 

category under study, as: compulsory dialogicity of the recipient's text (metatext) 

with various donor texts (prototexts); the emergence of new (additional) 

communicative-pragmatic, cognitive, culturological, etc. meanings in the author's 

discourse under the influence of "foreign" texts; the possibility of structural and 

semantic-notional transformation of "inclusions" within the linear / vertical context 

of the composition-receiver; acquisition of intertextual units of stylistic meanings 

predicted by the linear / vertical context of an artistic work (or the entire literary 

creation of the writer), which makes it possible to attribute them to a class of 

stylistemes, which in a particular way individualize the artist's lyricism. 

          A specific feature of the conceptual sphere of P. Zagrebelnyi is the literary 

interpretation of a number of equivalent mental categories, such as a friend – a foe, 

modern – past, good-evil, man-woman, village-city, which in the language of 

romantics are embodied with antonymic concepts characteristic of the writer's 

artistic discourse. The dissertation analyzes the most expressive components of the 

linguistic and cognitive space of the writer's artistic prose: the concepts "the land", 

“Kyivska Rus”, "Kyiv", "Dnipropetrovsk".  The components of the field structure 
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of the mentioned logical-semantic entities and their functional and semantic 

purpose are determined. 

          It has been justified that in the language prose of P. Zagrebelny there are 

specific linguistic units used to define substantive quantities of content of concept  

"the land" with the text opposition: "native land" – "foreign land". It represents the 

particularly relevant contrast between the concepts of "native" – "foreign". The  

specific feature of the substantive content of the peripheral zone of the conceptual 

opposition in the cognitive thinking  of a novelist  is that its polysegment structure 

is extrapolated and complemented by two semantic spheres in the center of which  

the nature and  the man are biomorphic and anthropomorphic codes with a number 

of cognitive subcodes. 

          The linguo-cultural concept of “Kyivska Rus”, which in the cognitive 

thinking of P. Zagrebelnyi is an important macro-concept of the "state," is 

a complex hierarchical logical-semantic entity, which is indicated  by a number of 

antonymic semantic attributes, consistently specifying the opposition of the 

conceptual spheres of "domestic politics" – "foreign  politics" . 

          In the process of structuring the macroconcepts of "city" and "village" in the 

artistic discourse of P. Zagrebelny it was studied out that the most precise 

polysegmental structure in the writer's romanticism belongs to a linguistic and 

cultural concept of "Kyiv". In its structure, the semantic attributes of the cognitive 

codes are marked out, which makes up the branched structure of the periphery of 

the concept – homonymous, architectural, theosophical, spiritual-moral, social-

spatial, greeting, colorful, biomorphic – they are subordinated to two text-centric 

coordinates – time and space. 

It is proved that in the language of artistic prose of P. Zagrebelny mental 

image "Dnipropetrovsk" appears as the result of the author's experiment. The 

peripheral zone of the analyzed logical-semantic unit includes several cognitive 

micro-fields which represent semantic-associative convergence ("cultural and 

educational center" – " homonymous code", "homonymous code" – "biomorphic 
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code") or the opposition ("industrial center" – "cultural and educational center", 

"industrial center" – "biomorphic code"). 

The main theoretical outcomes and practical results of the research are 

represented in the reports given in the International Scientific Readings, 

18 International and 7 Ukrainian Scientific and Scientific-Practical Conferences. 

The results of the study are set out in 42 author’s  printed works, among which 

there is a monography "The language of artistic prose of  P. Zagrebelny: from the 

word to the concept" (Dnipro, 2018. 432 p.; 25.11 pp.), 25 articles in professional 

scientific editions of Ukraine, 7 issues in foreign publications, 9 in collections of 

scientific works and materials of conference. 

Key words: artistic discourse, stylistics, occasionalism, potential word, 

literary and artistic anthroponym, occasional combination of words, intertextem, 

individual-language picture of the world, concept, conceptema, cognitive code. 

 
Список публікацій здобувача 

 
1. Голікова Н. С. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова 

до концепту : монографія. Дніпро : Акцент ПП, 2018. 432 с. 

2. Голікова Н. С. Словотворчий тип іменників середнього роду на          

-я в романі П. Загребельного «Смерть у Києві». Питання історичного 

і сучасного словотвору слов’янських мов. Матеріали міжвузівської наукової 

конференції (16–17 грудня 2004 р.). Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. С. 11 – 12. 

3. Голікова Н. С. Парні сполучення слів у романі «Брухт» 

П. Загребельного. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 

Дніпропетровськ : «Пороги», 2005. Вип. 4. С. 15 – 22. 

4. Голікова Н. С. Функціонально-стилістичні особливості назв із 

повноголоссями в романі П. Загребельного «Смерть у Києві». Актуальні 

проблеми літературознавства. Дніпропетровськ : Вид-во «Навч. книга», 

2005. Т. 16. С. 150 – 157. 



12 
 

5. Голікова Н. С. Семантико-дериваційні інновації в романі 

П. Загребельного «Брухт». Лексико-грамматические инновации 

в современных славянских языках. Материалы ІІ Международной научной 

конференции. Дніпропетровськ : «Пороги», 2005. С. 82 – 85. 

6. Голікова Н. С. Структурно-функціональні особливості повторів 

у романі «Брухт» П. Загребельного. Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Динаміка наукових досліджень – ‘2005».  

Дніпропетровськ, 2005. Т. 57. С. 42 – 45. 

7. Голікова Н. С. Мовна норма в художній літературі початку ХХІ 

століття. Український смисл. Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. С. 3 – 11. 

8. Голікова Н. С. Мовний етикет у художньо-літературному дискурсі. 

Український смисл. Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. С. 32 – 38. 

9. Голікова Н. С. Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних 

антонімів у художньо-літературному дискурсі. Дослідження з лексикології 

і граматики української мови. Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. Вип. 15.     

С. 177 – 185.  

10. Голікова Н. С. Прагматика контекстуальних антонімів у романі 

«Безслідний Лукас» П. Загребельного. Таїни художнього тексту. 

Дніпропетровськ : «Ліра», 2014. Вип. 17. С. 24 – 32. 

11. Голікова Н. С. Прагматичний компонент у структурі 

контекстуальних синонімів (на матеріалі роману «Зло» П. Загребельного). 

Одеський лінгвістичний вісник. Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична 

академія», 2014. Вип. 4. С. 42 – 45. 

12. Голікова Н. С. Прагматика мовностилістичних засобів у романі 

«Зло» П. Загребельного. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького 

національного університету. Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2014. Вип. 11. 

С. 164 – 172. 

13. Голікова Н. С. Комунікативно-прагматичний потенціал мовно-

етикетних формул у художньо-літературному дискурсі (на матеріалі мови 



13 
 

прози П. Загребельного). Мова і культура. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2014. 

Вип. 17. Т. VII (175). С. 156 – 162. 

14. Голікова Н. С. Мовно-комунікативні девіації в українському 

соціокультурному просторі. Український смисл : зб. наук. праць. 

Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. С. 15 – 27. 

15. Голікова Н. С. «Мовні експерименти» в романі «Стовпо-творіння» 

П. Загребельного. Наукові записки національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька 

академія», 2015. Вип. 53. С. 66 – 69. 

16. Голікова Н. С. Оказіональні антропоніми в художньо-літературному 

дискурсі (на матеріалі романістики П. Загребельного). Наукові записки. 

Серія : Філологія (мовознавство). Вінниця, 2015. Вип. 21. С. 234 – 238. 

17. Голікова Н. Лінгвопрагматика мовостилю Павла Загребельного. 

Культура слова. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2015. Вип. 82. С. 71–77.  

18. Голікова Н. С. Семантика контекстуальних антонімів у мові прози 

П. Загребельного. Український смисл : зб. наук. праць. Дніпропетровськ : 

ДНУ, 2015. С. 155 – 164. 

19. Голікова Н. С. Контекстуальні «вкраплення» в художньому 

дискурсі П. Загребельного. Дослідження з лексикології і граматики 

української мови. Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. Вип. 16. С. 161 – 168. 

20. Голікова Н. С. Інтертекстуальність у художньому дискурсі 

П. Загребельного. Наукові записки національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька 

академія», 2015. Вип. 59. С. 55 – 57. 

21. Голікова Н. С. Народномовні знаки-стилістеми в романі 

«Я, Богдан» П. Загребельного. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2015. Вип. 73. С. 30 – 33. 

22. Голикова Н. С. Прагматический компонент в структуре 

окказиональных значений неолексем (на материале современной прозы 



14 
 

П. Загребельного). В мире науки и искусства: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологи. Сборник статей по материалам 

ХLІV Международной научно-практической конференции. Новосибирск. 

2015. № 1 (44). С. 46 – 53. 

23. Голикова Н. С. Семантика и прагматика окказионализмов 

в современной прозе П. Загребельного. Семантика и прагматика: Тезисы 

докладов Международной научной конференции (Минск / Беларусь, 11 – 12 

мая 2015). Минск : МГЛУ, 2015. С. 196 – 197.  

24. Голікова Н. С. Філософія мовностилістичних засобів у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : 

зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) 

[і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель : ГДУ 

імя Ф. Скарыны, 2015. С. 142 – 147.  

25. Голікова Н. С. Оказіональна фразеологія в сучасній прозі 

П. Загребельного. Лексико-грамматические инновации в современных 

славянских языках. Материалы VІІ Международной научной конференции. 

Дніпропетровськ : «Нова ідеологія», 2015. С. 18 – 20. 

26. Голікова Н. С. Мовна норма і художній текст (на матеріалі 

романістики П. Загребельного). Філологічні науки. Дніпропетровськ : Акцент 

ПП, 2015. Ч. 3. С. 303 – 304. 

27. Голікова Н. С. Вербалізація концептів-символів у романі 

«Євпраксія» П. Загребельного. Наукові записки. Серія : Філологічні  науки.  

Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. Вип. 146. С. 57 – 60. 

28. Голікова Н. С. Мовна норма і мовостиль П. Загребельного. 

Український смисл : зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ, 2016.          

С. 112 – 122. 

29. Голікова Н. С. Концептуалізація символу «стовп» у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Актуальні проблеми романо-германської філології 

та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. 

Чернівці : ВД «РОДОВІД», 2016. Вип. 11 – 12, Ч. 1. С. 132 – 135. 



15 
 

30. Голікова Н. С. Лінгвокультурний концепт «козацтво» в художньому 

дискурсі П. Загребельного. Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. 

І., 2016. Т. І (А – І). С. 146 –151. 

31. Голікова Н. С. Типи паронімічної атракції в мові історичної прози 

П. Загребельного. Дослідження з лексикології і граматики української  мови. 

Дніпро : ДНУ, 2016. Вип. 17. С. 119 – 126. 

32. Голікова Н. С. Концепт «Євпраксія» в художньому дискурсі 

П. Загребельного. «The Tenth European Conference on Languages, Literature 

and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 23, 2016). «East 

West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 

2016. Р. 24 – 29. 

33. Голікова Н. С. Прагматика парних сполучень слів у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Modern scientific researches and development: 

theoretical value and practical results : materials of International scientific and 

practical conference (Bratislava, 15 – 18 March 2016). Kyiv : LLC «NVP 

Interservice», 2016. Р. 32 – 33. 

34. Голікова Н. С. Атракція в художньому дискурсі П. Загребельного.  

«Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». 

Proceedings of the 11th International  symposium (October 7, 2016). «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2016. 

Р. 74 – 78. 

35. Голікова Н. С. Потенційні слова в історичній романістиці 

П. Загребельного. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання 

іноземних студентів у вищих навчальних закладах України (31 березня – 

1 квітня 2016 року)». Дніпропетровськ, 2016. С. 21 – 22. 

36. Голікова Н. С. Паронімічна атракція в художньому дискурсі 

П. Загребельного. Філологічні науки. Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2016. 

Ч. 1. С. 191 – 192. 



16 
 

37. Голікова Н. С. Лінгвокультурний концепт «Київ» у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Український смисл : зб. наук. праць. Дніпро : 

ДНУ, 2017. С. 24 – 35. 

38. Голікова Н. Концепт «земля» в художньому дискурсі Павла 

Загребельного. Українська мова. 2017. № 2. С. 134 – 146. 

39. Голікова Н. С. Концепт «Дніпропетровськ» у художньому дискурсі 

П. Загребельного. Дослідження з лексикології і граматики української  мови. 

Дніпро : ДНУ, 2017. Вип. 17. С. 108 – 115. 

40. Голікова Н. Індивідуально-авторські новотвори в мовостилі Павла 

Загребельного. Культура слова. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. Вип. 87. 

С. 129 – 144.  

41. Голікова Н. С. Концепт «Київська Русь» у художньому дискурсі 

П. Загребельного. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання. Зборнік навуковых артыкулаў : У дзвюх частках. Гомель : 

ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. Ч. 2. С. 45 – 49. 

42. Голікова Н. С. Оказіональні сполучення слів у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Український смисл : зб. наук. праць. Дніпро : 

ДНУ, 2018. С. 140 – 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

З М І С Т 
  

ВСТУП………………………………………………………………………. 20 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження художнього 
дискурсу П. Загребельного………………………………………………...

 
 

30 

1.1.  Дискурсивний напрям дослідження художнього тексту 
в сучасній лінгвоукраїністиці ……………………………………

 
30 

  1.1.1. Співвіднесення понять «текст» – «дискурс» у сучасній 
лінгвістиці ……………………………………………………... 

 
30 

  1.1.2. Типологійно-категорійні ознаки художнього дискурсу в 
теорії мовознавства ……………………………………………. 

 
34 

1.2.  Основні аспекти вивчення авторського дискурсу, його 
складники…………………………………………………………... 

 
40 

1.3. Лінгвостилістичний аспект………………………………………..   43 
1.4.   Лінгвопрагматичний аспект………………………………………. 51 
1.5. Лінгвокогнітивний аспект…………………………………………. 56 

Висновки до розділу 1…………………………………………………... 
 

60 
Розділ 2. Лінгвостилістика мовотворчості П. Загребельного……..… 62 

2.1. Мовно-літературна норма і мовостиль прозаїка…………………. 62 
2.2. Індивідуально-авторські іменники………………………………… 66 

2.1.1. Потенційні слова…………………….………………………... 66 
2.1.2. Власне оказіональні слова…………………………................ 77 

2.3. Оказіональне словотворення прикметників і прислівників…….. 87 
2.4. Індивідуально-авторські дієслова………………………..………... 92 

2.4.1. Потенційні дієслова…………………………..……………… 92 
2.4.2. Оказіональні дієслова………………………………………… 105 

2.5. Оказіональні антропоніми…………………………………………. 112 
2.6. Оказіональні сполучення слів……………………………………… 130 

2.6.1. Парні сполучення слів………………………….…………….. 130 
2.6.2. Паронімічні атрактанти………………………………………. 140 

Висновки до розділу 2  
 

153 

Розділ 3. Семантика і прагматика мовних одиниць у художньому 
дискурсі П. Загребельного………………………………………..

 
 

156 
3.1. Явище антонімії в мовотворчості письменника………………….. 156 

3.1.1. Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних  



18 
 

антонімів………………………………………………………. 156 
3.1.2. Прагматичний компонент у семантиці колоративів………. 169 
3.1.3. Лінгвопрагматичніий потенціал оксиморонів 173 

3.2. Семантичні-прагматичні ознаки контекстуальних 
синонімів……………………………………………………………...

 
176 

Висновки до розділу 3…………………………………………………... 
 

182 
Розділ 4. Лінгвокультурні та етномовні знаки-стилістеми  

в художньому дискурсі П. Загребельного……………………... 
 

185 

4.1. Теорія інтертекстуальності в сучасному мовознавстві 185 
4.2. Типологія інтертекстем у мовотворчості письменника…………. 192 
4.3. Особливості функціонування інтертекстем-цитат……………….. 198 

4.3.1. Сакральні тексти……………………………………………… 198 
4.3.2. Тексти світової й української історії та культури………….. 216 

4.3.2.1. Філософські тексти……………………………………. 216 
4.3.2.2. Документально-історичні тексти ……………………. 227 
4.3.2.3. Художньо-літературні тексти………………………… 236 

4.2.3. Твори масової культури……………………………………… 253 
4.4. Функціональна специфіка інтертекстем-імен…………………….. 261 
4.5. Етнономовні знаки національної культури в мовотворчості 

письменника………………………………………………………... 
 

271 
4.4.1. Типологія етномовних одиниць……………………………... 271 
4.4.2. Фольклоризми………………………………………………… 276 
4.4.3. Міфологеми…………………………………………………… 291 

Висновки до розділу 4…………………………………………………... 
 

294 

Розділ 5. Концептосфера художньої прози П. Загребельного 297 

5.1. Лінгвокультурний концепт «земля» в художньому 
дискурсі…………………………………………………………….. 

297 

5.1.1. Особливості вербалізації смислового центру концепту…… 297 
5.1.2. Особливості вербалізації периферійної зони концепту……. 303 

5.1.2.1. Біоморфний когнітивний код………………………… 303 
5.1.2.2. Антропоморфний когнітивний код…………………... 318 

5.2. Макроконцепт «держава» в художньому дискурсі………………. 323 
5.2.1. Вербалізація логіко-семантичної категорії «держава»…….. 323 
5.2.2.  Лінгвокультурний концепт «Київська Русь»………………. 331 

5.2.2.1. Ядерна та приядерна сфери концепту……………….. 331 
5.2.2.2. Периферійне поле концепту «Київська Русь»………. 337 



19 
 

5.2.2.2.1. Структура образно-асоціативного концептополя  337 
5.2.2.2.2. Когнітивний код «внутрішня політика»…….. 339 
5.2.2.2.3. Когнітивний код «зовнішня політика»……… 350 

5.3. Макроконцепт «місто» в художньому дискурсі………………….. 354 
5.3.1. Логіко-семантична опозиція «місто» – «село»……………... 354 
5.3.2. Лінгвокультурний концепт «Київ»………………………….. 360 

5.3.2.1. Ядро та приядерна зона концепту……………………. 360 
5.3.2.2. Концептуалізація часу і простору в поняттєво-

мовній сфері концепту……………………………….. 
 

365 
5.3.2.2.1. Художній час в ієрархії периферійної зони 

концепту………………………………………. 
 

365 
5.3.2.2.2. Локальний простір у структурі концепту…… 374 

5.3.2.3. Периферійне семантико-смислове поле концепту 
«Київ»…………………………………………………. 

 
381 

5.3.3. Лінгвокультурний концепт «Дніпропетровськ»……………. 398 

Висновки до розділу 5…………………………………………………... 
 

414 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. 416 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………. 424 

СПИСОК ЛЕКСИКОРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….. 470 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ…………………. 472 

ДОДАТОК 1……………………………………………………………….. 474 

ДОДАТОК 2………………………………………………………………… 521 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 



20 
 

 
ВСТУП 

 

У мовознавстві ХХІ ст., орієнтованому на теорію антропоцентризму, 

спостерігаємо поглиблений інтерес до вивчення концептуалізації та 

категоризації реалій дійсності в індивідуально-мовній картині світу (ІМКС) 

і в конкретному художньому дискурсі. Дослідження мови письменників як 

об’єкта інтегрованої лінгвостилістики завдяки застосуванню нових методів 

аналізу художнього тексту, новим підходам до інтерпретації мовних явищ 

дає змогу унаочнити новації художників слова в національній лінгвокультурі, 

виявити характер функціонування художньо-естетичної стильової норми 

української мови в ХХ – на початку ХХІ ст.   

Проза Павла Архиповича Загребельного – знакова сторінка в історії 

української літератури, культури загалом, національної літературної мови, її 

багатогранного художнього стилю. Його творчу спадщину – романи, повісті, 

оповідання, п’єси, кіносценарії, статті, рецензії – понад півстоліття глибоко 

вивчають літературознавці, критики, письменники, зокрема В. Г. Дончик 

[150; 151; 152], М. Г. Жулинський [175], Н. В. Зборовська [183], 

Ю. М. Мушкетик [323], С. М. Нестерук [328; 329], Н. Д. Санакоєва [380; 381; 

382], О. О. Сизоненко [396; 397], В. Ю. Сікорська [398], 

М. Ф. Слабошпицький [405; 406; 407; 408], В. В. Фащенко [466], 

С. М. Шаховський [490], А. Г. Шпиталь [494], інші дослідники, які вже 

досить чітко окреслили «колективний портрет письменника» в історії 

української літератури.     

Колоритні виражально-зображальні засоби ідіостилю прозаїка – це не 

лише феномен індивідуальної мовотворчості, а й невичерпне джерело 

збагачення літературної мови. На теренах лінгвостилістики художні твори 

П. Загребельного донедавна студіювали науковці, у працях яких переважно 

з’ясовано особливості функціонування різних мовних одиниць у тих чи тих 

романах письменника (В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк [40], Н. М. Бобух [45; 
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46], Л. В. Бублейник [56], А. І. Вегеш [65], Л. В. Голоюх [119; 120], 

Т. Б. Гриценко [135], Т. В. Кедич [223], Ж. В. Колоїз [240], 

І. І. Коломієць [245], Ю. І. Кохан [262], Н. М. Ляшов [293], 

Н. М. Павликівська [344], З. С. Сікорська, М. П. Зінченко [399], 

Т. Г. Юрченко [496; 497] та ін.).  

У художньому дискурсі прозаїка дослідники виявляють мовні засоби, 

що формують його неповторний індивідуально-авторський стиль. Глибокий 

знавець традицій української літературної мови, її системної організації, 

закріпленої впродовж віків, П. Загребельний постійно прагнув до 

розширення лінгвокультурного «ландшафту» художніх текстів. Попри 

зацікавлення мовознавців тими чи тими складниками ідіолекту прозаїка, що 

виконують найрізноманітніші експресивно-естетичні функції, багато 

лінгвальних одиниць авторського дискурсу потребують чіткішої стилістичної 

диференціації та докладнішого обґрунтування. Крім того, функціонально 

релевантні мовностилістичні засоби, зокрема риторичні фігури 

(ампліфікація, анномінація, антитеза, антономазія, гендіазис, градація, 

оксиморон, паралелізм, парономазія, плеоназм, хіазм та ін.), які є наслідком 

низки стилістичних прийомів (актуалізації, асоціації, мовної гри, народної 

етимології, стилізації), поки що не стали предметом системних 

лінгвістичних досліджень.   

 Сучасна лінгвоукраїністика розвивається в тісному зв’язку з новітніми 

напрямами мовознавства, послуговується поняттям художнього стилю та 

його складників у контексті питань «мова і культура», «мова і людина», 

«мова і ситуація спілкування» [158, с. 115], що дає змогу синтезувати 

багатогранний мовний світ митця, спираючись не лише на внутрішньомовні, 

а й на екстралінгвальні чинники. Саме тому мовно-маркувальні засоби 

ідіолекту П. Загребельного варто вивчати в тісному взаємозв’язку 

мовознавчих галузей тексто-, дискурсо- та антропоцентричного спрямування, 

залучаючи до аналізу стилістичний, прагматичний, когнітивний, 

культурологічний аспекти. Останнім часом певний теоретико-практичний 
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досвід щодо опрацювання концептуальних і культурологічних особливостей 

складників лінгвокогнітивного простору мови художньої прози 

П. Загребельного зафіксовано в наукових розвідках Л. В. Голоюх [119], 

Н. А. Карпенко [210; 211], І. М. Ходарєвої [479], Т. Г. Юрченко [495] та ін. 

Проте усебічного розроблення й виявлення структурно-поняттєвої специфіки 

ІМКС письменника у зв’язку з лінгвокультурним універсумом та 

українською національною картиною світу в мовознавчих працях немає.  

 Інтегративного науково-теоретичного обґрунтування потребують 

численні мовні одиниці – стилістеми (узуальні одиниці, індивідуалізми, 

зокрема потенціоналізми, оказіоналізми, оказіональні антропоніми, 

оказіональні сполучення слів, а також прагмеми, інтертекстеми, 

фольклоризми, концептеми), що виявляють високий ступінь стилістичного, 

семантичного, прагматичного та когнітивно-культурологічного потенціалу 

в емоційно-оцінній площині мовотворчості письменника, в інтерсеміотичній 

системі й концептосфері його художньої прози.   

Актуальність пропонованої праці зумовлена об’єктивною потребою 

комплексно проаналізувати корпус стилістем, що маркують художній 

дискурс П. Загребельного, з’ясувати їхню контекстуально-функціональну 

специфіку як репрезентантів низки мовностилістичних, лінгвопрагматичних, 

логіко-семантичних, філософських категорій; окреслити лінгвокогнітивний 

простір художніх творів прозаїка, визначивши найважливіші структурно-

типологійні та аксіологійні ознаки його констант – лінгвокультурних 

концептів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри української мови 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Динамічні 

процеси у лексиці і граматиці української мови» (державний реєстраційний 

номер 0116U003359). 

Тему дисертації затвердила вчена рада Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 13 від 9 червня  
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2016 року) та Наукова рада «Українська мова» Інституту української мови 

НАН України (протокол № 76 від 28 лютого 2017 року). 

Мета дисертаційної роботи – структурувати художній дискурс 

П. Загребельного за стилістичними функціями слово- й текстотворення та за 

когнітивними моделями концептів.   

Поставлена мета зумовила потребу виконати такі завдання: 

1) обґрунтувати основні категорійні ознаки художнього дискурсу; 

2) умотивувати родовий статус поняття «стилістема»;  

3) визначити релевантні ознаки індивідуально-авторських стилістем за 

критерієм відповідності мовній нормі;  

4) схарактеризувати специфіку індивідуалізмів у вертикальному та 

лінійних контекстах мовотворчості письменника;  

5) виявити лінгвопрагматичний потенціал стилістем в індивідуально-

авторському художньому дискурсі; 

6) дослідити лінгвопрагматичні функції контекстуальних антонімів 

і синонімів;  

7) структурувати лінгвокогнітивний простір мовосвіту прозаїка; 

8) з’ясувати особливості реалізації категорії інтертекстуальності в мові 

художньої прози митця; 

9) здійснити типологійно-функціональний аналіз різнотипних 

інтертекстем – лінгвокультурних та етномовних знаків у вертикальному 

контексті мовотворчості письменника; 

10) описати концептосферу авторського дискурсу, спираючись на 

теоретичні засади, розроблені в межах семантико-когнітивного напряму 

сучасної лінгвістики; 

11) проаналізувати структуру семантико-асоціативних полів низки 

визначальних лінгвокультурних концептів.  

Об’єкт дослідження – художній дискурс П. Загребельного. 

Предмет аналізу – лінгвокультурологічні функції стилістем 

і концептів у художній мовотворчості П. Загребельного.  
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Теоретичне підґрунтя для синтезованого вивчення компонентів 

аналізованого дискурсу сформували праці українських та закордонних 

мовознавців з лінгвостилістики (В. М. Русанівський [376; 377; 378], 

М. М. Пилинський [355], С. Я. Єрмоленко [158; 162; 164; 168], 

О. О. Тараненко [443; 449], Л. І. Мацько [303; 305; 306], С. В. Семчинський 

[390], В. А. Чабаненко [484; 485]), культури мови, зокрема ортології 

(С. Я. Єрмоленко [159], О. О. Тараненко [443],  К. Г. Городенська  [124; 125; 

126], Н. Ф. Клименко [227], Є. А. Карпіловська [218; 219; 220], Ж. В. Колоїз 

[239; 242]), неології (О. А. Земська [184; 185], Е. І. Ханпіра [478], 

В. А. Чабаненко [483], Г. М. Вокальчук [71; 72; 73], Ж. В. Колоїз [240; 243], 

Г. М. Сюта [438], Т. О. Гридіна [133]), літературної ономастики 

(Е. Б. Магазаник [294], Ю. О. Карпенко [213; 214; 215; 216], Л. О. Белей [25; 

26; 27; 28], В. М. Калінкін [198; 199; 201], Т. В. Немировська [327]), 

семасіології (О. О. Потебня [366; 367], Л. А. Лисиченко [281], 

О. О. Тараненко [449], М. П. Кочерган [265], М. В. Нікітін [330], Н. М. Бобух 

[43; 44]), теорії дискурсу (Н. Д. Арутюнова [10], О. С. Кубрякова [273; 274], 

Ю. С. Степанов [421; 422], В. І. Карасик [204; 286], Ф. С. Бацевич [24], 

К. С. Серажим [393], Н. В. Кондратенко [248; 250]), лінгвопрагматики 

(Ч. У. Морріс [322], Ю. Д. Апресян [8], І. П. Сусов [431], Ф. С. Бацевич [21; 

22; 23], О. О. Селіванова [385; 388]), теорії інтертекстуальності (М. М. Бахтін 

[19; 20], Р. Барт [15; 503], Ю. Крістева [269; 270], Ж. Женетт [506], 

Г. Г. Слишкін  [410; 411], В. М. Мокієнко [320; 321], К. П. Сидоренко [321], 

О. С. Переломова [352; 352], Н. В. Кондратенко [249; 250], О. О. Маленко 

[297; 298], Г. М. Сюта [435; 436; 437; 440]), етнолінгвістики й  культурології 

(С. Я. Єрмоленко [160; 161; 162; 168], В. В. Жайворонок [169; 170; 171; 172], 

В. І. Кононенко [254; 255],  А. К. Мойсієнко [318; 319], Н. М. Сологуб [416; 

417; 418], В. Д. Ужченко [459; 460; 461]), когнітивної лінгвістики та 

концептології (З. Д. Попова, Й. А. Стернін [364]; В. І. Карасик [205; 206: 207], 

В. А. Маслова [299; 300], М. В. Піменова [357], В. Г. Ніконова [333; 334; 
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335], Л. І. Бєлєхова [33; 34], Т. А. Космеда [258; 259; 260], І. О. Голубовська 

[122; 123]). 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений метою 

роботи, її завданнями та об’єктом. У дисертаційній праці використано 

загальнонаукові методи спостереження, аналізу, синтезу, порівняння; 

лінгвістичні методи, серед яких описовий метод – для витлумачення 

дискурсивного статусу тексту художньої прози; метод інтегративного 

аналізу, який покладено в основу комплексного дослідження сукупності 

різноструктурних стилістем; метод лінгвостилістичного аналізу, що сприяв 

з’ясуванню стилістичних функцій індивідуалізмів, виявленню їхньої 

специфіки у вертикальному контексті авторської мовотворчості; метод 

компонентного аналізу, застосований для ідентифікації лексичних значень 

багатьох лексем, що в лінійних контекстах зазнали трансформації 

внутрішньої форми або розширили свою семантичну структуру; 

дистрибутивний метод, доцільний для характеристики сполучуваності 

контекстуальних антонімів і синонімів; методи лінгвопрагматичного аналізу: 

дискурс-аналіз – для виявлення прагматичного потенціалу стилістем, їхньої 

здатності впливати на адресата, контекстуально-інтерпретаційний метод – 

для виокремлення ймовірних читацьких стратегій рецепції художнього 

тексту та його складників; метод текстової ідентифікації інтертекстем, 

використаний для фіксації «чужих» слів у художніх текстах; методи, 

розроблені в межах когнітивної лінгвістики: метод семантико-

асоціативного поля – для вивчення когнітивної структури концептів, метод 

маркування художнього простору – для визначення типів опису 

урбаністичного простору у виділених концептах.      

Джерельною базою дисертаційної праці слугували 22 прозові твори 

П. Загребельного – романи та повісті «Європа 45» (1957), «Дума про 

невмирущого» (1957), «Зло» («День для прийдешнього») (1962), «Добрий 

диявол» (1967), «Диво» (1968), «З погляду вічності» (1969), «Переходимо до 

любові» (1970), «Первоміст» (1972), «Смерть у Києві» (1973), «Євпраксія» 
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(1975), «Розгін» (1975), «Левине серце» (1976), «Роксолана» (1980), 

«Я, Богдан» (1983), «Південний комфорт» (1984), «Вигнання з раю» (1985), 

«Безслідний Лукас» (1986), «Гола душа» (1992), «Тисячолітній Миколай» 

(1994), «Юлія, або Запрошення до самовбивства» (1994), «Брухт» (2002), 

«Стовпо-творіння» (2003).        

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше 

в українському мовознавстві комплексно досліджено художній дискурс 

П. Загребельного, унаслідок чого з’ясовано лінгвостилістичні, 

лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні особливості його контекстуально 

реалізованих констант.  

Уперше обґрунтовано поняття таких оказіональних мовних одиниць-

стилістем, як індивідуально-авторські парні сполучення слів, з-поміж них 

удокладнено типологію паронімічних атрактантів; виявлено й усебічно 

описано комунікативно-прагматичні інтенції та ймовірні рецепції 

контекстуальних антонімів і синонімів у художньому дискурсі письменника; 

здійснено комплексний функціонально-стилістичний аналіз фрагментів із 

«чужих» текстів, що в авторському художньому дискурсі оприявлюють 

категорію інтертекстуальності; досліджено когнітивно-польову структуру 

концептів «земля», «держава», «Київська Русь», «місто», «Київ», 

«Дніпропетровськ» – найважливіших лінгвокогнітивних репрезентантів 

індивідуально-авторської мовної картини світу П. Загребельного.    

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її узагальнення 

й висновки значно поглиблюють теорію лінгвостилістики, лінгвопрагматики,  

інтертекстуальності, когнітивної лінгвістики, концептології, оскільки дають 

змогу розширити коло актуальних питань, пов’язаних з усебічним 

дослідженням художнього стилю української літературної мови, а також 

з багатоаспектним вивченням мови художньої прози П. Загребельного: 

а) обґрунтування родового статусу стилістеми щодо різноструктурних 

лінгвальних одиниць, які є наслідком індивідуально-авторської 

мовотворчості або діалогування текстів письменника із творами 
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лінгвокультурного універсуму; б) типологійно-стилістичне вмотивування 

авторських антропонімів, парних сполучень слів та паронімічних атрактантів 

як оказіональних утворень; в) кваліфікація фольклоризмів і міфологем як 

складників інтерсеміотичної системи художньої прози; г) розроблення 

методики моделювання когнітивно-польових структур концептів, 

характерних для мови художньої літератури. 

Практичну цінність виконаної роботи визначає те, що обґрунтовані 

в ній засади можуть бути використані для створення нових праць 

із стилістики української мови, під час розроблення спеціальних курсів 

і семінарів з лінгвістики художнього тексту, дискурсології, лінгвопрагматики 

та когнітивної лінгвістики. Матеріали дисертації будуть корисними для 

укладання тлумачних і неологічних словників української мови, словника 

афоризмів П. Загребельного, ширше – словника мови творів письменника.  

Особистий внесок дисертанта. Самостійно зібрано, систематизовано 

й проаналізовано фактичний матеріал, сформульовано наукові положення та 

висновки. Усі праці одноосібні. Крім того, здійснено попередню перевірку 

оригінальності електронної версії тексту дисертації «Художній дискурс 

П. А. Загребельного: лінгвокогнітивний і прагмастилістичний аспекти», за 

якою частка оригінального тексту становить 92 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

української мови Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, а також викладено в доповідях, виголошених на 18 Міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях: «Лексико-граматичні інновації 

у сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровськ, 2005, 2009, 2013, 2015), 

«Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (Одеса, 

2014), «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения 

и культурологии» (Новосибірськ, 2015), «Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість» (Острог, 2015), «Семантика и  прагматика языковых 

единиц» (Мінськ, 2015), «Мова і культура» (Київ, 2015), «Скаріна і наш час» 
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(Гомель, 2015, 2017), «The Tenth European Conference on Languages, Literature 

and Linguistics». Proceedings of the Conference (Відень, 2016), «Мова і світ: 

дослідження та викладання» (Кіровоград, 2016), «Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 

2016), «Modern scientific researches and development: theoretical value and 

practical results» (Братислава, 2016), «Етном, мова та культура: минуле, 

сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016), «Мова і міжкультурна комунікація» 

(Полтава, 2016; 2018); на 7 Всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях: «Культура мови в українському суспільстві» 

(Дніпропетровськ, 2012, 2014, 2016, 2018), «Творчість Павла Загребельного 

в контексті української та світової літератури», присвячена 90-річчю від дня 

народження П. А. Загребельного (Дніпропетровськ, 2014); «Слово – текст – 

мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики» (Харків, 2015), 

«Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах України» (Дніпропетровськ, 2016); 

на міжвузівській науковій конференції «Питання історичного і сучасного 

словотвору слов’янських мов» (Дніпропетровськ, 2004); на щорічних звітних 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (2004 – 2018). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 42 одноосібних 

друкованих працях, з-поміж яких монографія «Мова художньої прози Павла 

Загребельного: від слова до концепту» (Дніпро, 2018. 432 с.; 25,11 др. арк.), 

25 статей у фахових наукових виданнях України, 7 публікацій у закордонних  

виданнях, 9 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури (513 позицій), списків лексикографічних (20 

позицій) і використаних джерел (24 позиції) та їх умовних скорочень, 

додатків (Додаток  А.  Текстові ілюстрації із прозових творів письменника; 

Додаток  Б.  Список публікацій та апробацій здобувача). 
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Загальний обсяг дисертації – 529 сторінок, обсяг основного тексту –

421 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 
 

1.1. Дискурсивний напрям дослідження художнього тексту 
в сучасній лінгвоукраїністиці 

 
1.1.1. Співвіднесення понять «текст» – «дискурс» у сучасній 

лінгвістиці 

 

 У лінгвоукраїністиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. усе частіше 

розглядають мову як динамічне явище, що є найактивнішою формою 

спілкування в будь-якій сфері суспільного життя. Традиційне вивчення 

системних зв’язків між лінгвальними одиницями тих чи тих рівнів поступово 

зазнає теоретико-концептуальної переорієнтації в напрямкові наукового 

розроблення питання «олюднення» мови, що було завжди актуальним 

в історії філософії та в інших гуманітарних дисциплінах. Останнім часом 

предметом студіювання постають нові й нетривіальні проблеми, у межах 

лінгвістики стрімко збільшується кількість праць, присвячених ролі мови 

у формуванні культурно-семіотичного компонента суспільної свідомості. 

Інтереси дослідників, – зауважує К. С. Серажим, – «змістилися зі 

структурного опису мови на дослідження історичного контексту, в якому 

мова розвивається та функціонує» [393, с. 9]. Не випадково в сучасному 

мовознавстві визначальне місце належить людському простору. На думку 

Ф. С. Бацевича, О. Г. Ревзіної, його конституюють індивіди, які, спілкуючись 

між собою, виконують відповідні комунікативні, соціальні, міжособистісні, 

ідеологічні, психологічні ролі [24, с. 35; 372, с. 12].  

Одним з основних питань лінгвоукраїністики є всебічне дослідження 

поняття дискурсу, що відбиває найрізноманітніші реальні вияви мовного 

спілкування людини в тих чи тих соціальних сферах її комунікативного 



31 
 

простору. Актуалізація цього поняття в різних наукових галузях, 

представники яких вивчають сутність і механізми взаємодії констант таких 

лінгвофілософських дихотомій, як «мова і суспільство», «мова і людина», 

спричинила потребу його чіткої дефініції, а також розроблення типології 

дискурсів, визначення їхніх основних категорійних ознак та ін. Попри те, що 

мовознавці залучають низку методик дискурсивного аналізу лінгвальних 

одиниць, єдиного підходу до їх вивчення в межах теорії дискурсу наразі 

немає. Багато сучасних дослідників, роглядаючи поняття дискурсу, 

передусім звертаються до пояснення семантики й етимології самого слова, 

що його номінує, а також до історичних витоків витлумачення аналізованого 

поняття.  

У лексикографічних працях дискурс пояснюють то як «логічне 

міркування на відміну від інтуїтивного, чуттєвого» (12, с. 261), то як 

«подієвий текст як об’єкт лінгвістичного вивчення» (2, с. 231). Зауважимо, 

що в лінгвістичній практиці поширеними є варіантні слововживання, які 

різняться наголосом – ди́скурс і диску́рс, перше з яких пов’язане 

з метафоричним переосмисленням одного із значень латинського слова 

discursus, що означає «рух (думка, рух, логічний поступальний розвиток 

думки)»; у внутрішній формі другого фонетичного варіанта слова диску́рс 

актуалізовано лексичне значення «бесіда, розмова». Са́ме лексико-

семантичний варіант (ЛСВ) слова диску́рс запозичено із французької мови, 

у якій воно означає будь-яке діалогічне спілкування. Отже, поняття дискурсу 

в найширшому розумінні асоціюють з усіма виявами комунікації. На думку 

О. О. Селіванової, дискурс є наслідком моделювання структур знань, що 

забезпечують стратегічне планування, перебіг і контроль комунікації, дію 

механізмів комунікативної компетенції, регуляцію процесів інтерактивності 

тощо [388, с. 611]. 

Важливим комунікативно-семантичним сегментом цілісної природи 

аналізованого поняття є його взаємодія з різними чинниками, що відбивають 

сутність спілкування, зокрема з поняттям тексту. Відомо, що введення 
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терміна дискурс до наукового обігу пов’язують з іменем З. С. Харріса, який 

ще в середині ХХ ст. (1952)  послуговувся цим словом під час аналізу мови 

реклами. Натомість лише на початку 70-х рр. ХХ ст. постала проблема 

виокремлення й теоретичного обґрунтування поняття «дискурс» у зв’язку 

з формуванням нового мовознавчого напряму – лінгвістика тексту. У той 

період «виникла потреба чіткого окреслення предмета дослідження 

лінгвістики тексту, а отже, чіткого визначення сутності двох ключових 

понять – тексту і дискурсу» [393, с. 10]. Е. Бенвеніст найпершим 

сформулював основну відмінність між ними: дискурс – процес застосування 

мовної системи, а текст – результат цього процесу. Погляд дослідника, 

інспірований анропоцентричною парадигмою мови, у подальшому 

уможливив розгляд дискурсу в науці як «функціонування мови в живому 

спілкуванні», як «мовлення, присвоюване мовцем» [504].  

Останнім часом дихотомію «текст» – «дискурс» активно студіюють 

мовознавці, які виявляють усі аспекти, що вможливлюють усебічну 

характеристику комунікативних інтенцій тексту та його складників. Нерідко 

науковці висловлюють схожі погляди, визначаючи дискурс у його 

співвіднесенні з текстом. Наприклад, Н. Д. Арутюнова  зауважує:  «Диску́рс –

це  зв’язний  текст  разом з екстралінгвістичними – прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими чинниками; текст, узятий 

у подієвому аспекті; мовлення, що його розглядають як цілеспрямовану 

соціальну дію, як компонент, що є учасником взаємодії людей і механізмів 

їхньої свідомості (когнітивних процесів). Дискурс – це мовлення, «занурене 

в життя» [10, с. 136 – 137]. Ю. С. Степанов так само кваліфікує дискурс як 

«занурений у життя текст» [421, с.  110]. Ф. С. Бацевич пов’язує писемну 

форму дискурсу із поняттям тексту, що постає як «вичерпаний», 

«зупинений» дискурс [22, с. 25], К. С. Серажим розглядає дискурс як 

складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного 

середовища, що, зокрема, має «видиму» – лінгвістичну (зв’язний текст чи 

його семантично значущий та синтаксично завершений фрагмент) та 
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«невидиму» – екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету 

адресанта) структуру, характеризується спільністю світу, що «будується» 

впродовж розгортання дискурсу автором та інтерпретується його слухачем 

або читачем [393, с. 12 – 13] та ін.  

На розроблення теоретичних засад категоризації й типологізації 

поняття дискурсу досі неабиякий вплив має мовознавча традиція, оскільки 

донедавна дискурс нерідко ототожнювали з текстом як складним 

лінгвальним знаком, що постає внаслідок процесу мовотворення. Наразі 

структурно-семантичні параметри тексту дослідники окреслюють низкою 

ознак, що так само постають актуальними й об’єктивними і для дискурсу: 

завершеність; когерентність; цілісність; лексична, граматична, логічна, 

стилістична, смислова зв’язність; композиційна завершеність; комунікативна 

та прагматична спрямованість тощо. Через це дехто з лінгвістів висловлює 

думку про те, що за певних умов текст є дискурсом. Зокрема, 

О. С. Переломова зазначає: «Лінгвістичне вивчення тексту, завданням якого 

є виявлення не лише мовного інвентаря, але й співвідношення власне мовних 

і позамовних чинників у створенні того чи іншого мовного твору, 

різноаспектне. Один із напрямів такого аналізу – теорія дискурсу» [354, 

с. 95]. Утім, стрімкий розвиток теорії дискурсу в лінгвістиці кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. зумовив нагальну потребу розмежування сутності 

аналізованих понять, виокремлення й наукове розроблення їхніх 

особливостей. 

Проводячи «межу» між текстом і дискурсом, мовознавці по-різному 

пояснюють специфіку та механізм співвіднесення цих понять 

(Н. Д. Арутюнова [10],  Ф. С. Бацевич [21; 22; 23],  В. В. Богданов 

[47],   В. З. Дем’янков [143],  В. І. Карасик [204; 206],  Н. В. Кондратенко 

[248],  О. С. Кубрякова [274], А. М. Приходько [371],  К. С. Серажим 

[393],  Ю. С. Степанов [420] та ін.). Приймаємо висновки дослідників, 

у працях яких в основу дихотомії «текст» – «дискурс» покладено 

протиставлення релевантних ознак «динімічність» – «статичність». 
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Наприклад, О. С. Кубрякова вважає, що для дискурсу важливим 

є функціональне спрямування та комунікативно-прагматична дієвість; текст 

має знаковий (семіотичний) характер, його основні ознаки – інформаційна 

самодостатність, цілеспрямованість, протяжність [273, с. 510 – 515]. 

Дещо по-іншому співвіднесення текст – дискурс коментують 

В. І. Карасик, А. М. Приходько. Інтеракцію тексту й дискурсу В. І. Карасик 

моделює як «процес – результат»: дискурс – це  текст, занурений у ситуацію 

спілкування, або це спілкування за допомогою тексту» [207, с. 278]. 

А. М. Приходько вбачає гіпо-гіперонімічну кореляцію між окресленими 

поняттями: текст слугує конститутивним фундаментом для дискурсу,  

дискурс зі свого боку вибудований над ним і має змогу розширюватися над 

усіма наявними текстами [371, с. 38].  

На думку І. А. Бехти, порівняно з текстом, розуміння якого пов’язане 

передусім з лінгвістичними категоріями, дискурс – поняття різноплановіше, 

воно ширше й глобальніше корелює з категоріями логіки, психології, 

філософії і спрямоване на людину, її досвід, знання, інтелектуальний рівень, 

спосіб вираження знань про навколишній світ [31, с. 193]. 

Отже, загальний огляд праць, у яких висвітлено проблему 

співвіднесення понять «текст» – «дискурс», переконує в тому, що на 

сучасному етапі розвитку лінгвоукраїністики дослідження текстів будь-яких 

стилів і жанрів потребує дискурсивного аналізу, оскільки в тексті 

зафіксовано авторські інтенції, які мають «розшифровувати» мовці в процесі 

динамічного пізнання семантико-змістових глибин того чи того тексту, 

залучаючи власний практичний досвід і знання під час його декодування.                    

 

1.1.2. Типологійно-категорійні ознаки художнього дискурсу в теорії 

мовознавства 

 Диференціація дискурсів – одне з найважливіших питань сучасної 

дискурсології, що наразі постає проблемою, яку дослідники, спираючись на 
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широкий спектр різних суспільно-мовних виявів комунікації, розв’язують не 

однаково. Вивчаючи дискурс як соціолінгвальне явище, К. С. Серажим 

пояснює: «Розмаїття комунікативних ситуацій, в яких відбувається 

дискурсивна діяльність, породжує, відповідно, і видове розмаїття дискурсів» 

[393, с. 49]. Дослідниця, як і багато інших мовознавців, які долучилися до 

теоретичного узагальнення здобутків науки (Н. В. Кондратенко [248], 

В. В. Корольова [256], М. Л. Макаров [296], Г. Г. Почепцов [369; 370], 

А. М. Приходько [371] та ін.), наголошує на відсутності єдиних критеріїв  

класифікації дискурсів, що спричинило виділення найрізноманітніших їхніх 

типів: педагогічний дискурс, батьківський дискурс, етичний дискурс, 

релігійний дискурс, науковий дискурс, критичний дискурс, політичний 

дискурс, адміністративний дискурс, діловий дискурс, юридичний дискурс, 

військовий дискурс, спортивний дискурс, медичний дискурс, рекламний 

дискурс, масово-інформаційний дискурс [393, с. 49 – 50]. Г. Г. Почепцов 

пропонує виділяти такі типи дискурсів: теле- і радіодискурс, газетний, 

кінодискурс, політичний, неофіційний, неправдивий, образливий, 

фольклорний, театральний, літературний (поетичний), розважальний, 

тоталітарний, релігійний, ритуальний, церемоніальний, міфологічний [511, 

с. 55]. 

 Наведені та інші численні класифікації дискурсів, розроблені у працях 

сучасних мовознавців, засвідчують надто широке розуміння поняття 

«дискурс», що, відповідно ословлене, може бути реалізоване в будь-якій 

суспільній сфері, у різних життєвих ситуаціях. Виходячи з основних завдань 

дисертаційної праці, погоджуємося з думкою тих дослідників, які 

пропонують найперше виділяти усний та письмовий дискурси й вивчати їх із 

застосуванням методу комунікативної трансакції: «акустичний канал – усний 

дискурс, візуальний канал – письмовий дискурс» [511, с. 33]. Дослідження, 

зокрема, письмового дискурсу дає змогу актуалізувати поняттєву опозицію 

«текст» – «дискурс». 
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Для становлення типології дискурсів, як і текстів, потрібне 

розроблення єдиних критеріїв їхньої класифікації та визначення основних 

категорій тексту й дискурсу. Зокрема, Н. В. Кондратенко зауважує, що серед 

пріоритетних напрямів тексто- й дискурсоцентричних досліджень важлива 

роль належить створенню типології категорій предмета студіювання. Вона 

виокремлює три групи таких категорій: основні, внутрішньотекстові та 

зовнішньотекстові. До основних категорій дослідниця зараховує 

інформативність і комунікативність. Внутрішньотекстові категорії, на її 

думку, скеровані всередину тексту і характеризуються зв’язністю, цілісністю, 

членованістю. Зовнішньотекстові категорії дають змогу тлумачити текст як 

елемент вербальної комунікації між мовцями та між текстами. До цієї групи 

належать референтність, інтерсуб’єктність та інтертекстуальність [248, с. 6]. 

Такі текстово-типологійні категорії певною мірою віддзеркалюються і на 

дискурсивні категорії, що подекуди збігаються між собою, але здебільшого 

створюють тло для визначення специфічних ознак і встановлення критеріїв 

класифікації дискурсів. 

Аналіз художніх текстів у площині дискурсо- та антропоцентризму 

може бути успішно проведений з урахуванням комунікативних стратегій тих 

спілкувальників, які ініціюють саму комунікацію. Таку роль виконують 

письменники, які, створюючи художній текст для читачів, прогнозують 

характер і спрямування комунікативного акту між адресантом та адресатами. 

Отже, у цьому разі важливою дискурсивною категорією є адресатність. На 

нашу думку, визначення типологійного статусу для художнього дискурсу 

передусім спирається на критерій адресатного спрямування, що його 

обґрунтував В. І. Карасик [207]. Дослідник виділив особистісно-

орієнтований (персональний) і статусно-орієнтований (інституційний) 

дискурси. У першому типі мовець постає як особистість, у другому – як 

представник певного соціуму [256, с. 17]. Персональний дискурс, зокрема, 

у класифікації В. І. Карасика представлено двома різновидами – буттєвим 

і побутовим. Із цих двох типів особистісно-орієнтованого дискурсу са́ме 
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буттєвий спирається на літературну мову, що в художньому тексті передає 

естетичні смаки, усю красу авторського слова, оскільки письменник – 

адресант – виступає як особистість у всьому багатстві свого внутрішнього 

світу, по-своєму передає власні думки й погляди у висловленнях: «Буттєве 

спілкування має переважно монологічний характер і представлено творами 

художньої літератури та філософськими і психологічними ретроспективними 

текстами» [206, с. 11].  

Крім того, художній дискурс виокремлюють, спираючись на такі 

критерії, як стилістична диференціація (І. Л. Гоцинець [129], В. В. Корольова 

[256]), сфера функціонування (А. Д. Бєлова [36]). За класифікацією 

Г. Г. Почепцова, він належить до безадресатного підтипу письмового типу 

дискурсів [511]. 

На нашу думку, художній дискурс як один із найскладніших 

фрагментів загальномовного комунікативного простору потрібно 

кваліфікувати, передусім враховуючи особливості «спілкування» адресанта 

з адресатами, роль першого з яких є визначальною через те, що саме автор 

«ініціює» виникнення й установлення відповідних контактів під час 

комунікативно-мовленнєвої діяльності спілкувальників. Отже, 

у розгалуженій сітці координат (сфера спілкування, соціальні та 

комунікативні параметри, стилістична диференціація, жанрова належність та 

ін.), за якими класифікують численні дискурси, художній дискурс 

уналежнюємо до персонально-буттєвого типу. 

У контексті багатоаспектної інтерпретації поняття художнього тексту, 

зафіксованої в дослідженнях сучасних мовознавців, так само виділено 

наукову концепцію про дихотомію «текст» – «дискурс», розроблювану 

багатьма вітчизняними та закордонними лінгвістами (Е. С. Азнаурова [4], 

Ф. С. Бацевич [23],  В. В. Богданов [47],  В. З. Дем’янков [143],  А. П. Загнітко 

[178],  Н. В. Кондратенко [248],  В. В. Красних [266],  К. С. Серажим [393] та 

ін.), для аргументування потреби сукупно кваліфікувати прозові твори 

П. Загребельного як цілісний художній дискурс, що передбачає новий – 
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інтенційно-рецептивний – підхід до витлумачення мови прози письменника 

в різних лінгвістичних галузях. Відомо, що художній текст як процес 

і результат мовленнєвої діяльності автора (адресанта), яку мають сприймати 

й оцінювати читачі (адресати), постає об’єктом спеціальних наукових 

розвідок лише з другої половини ХХ ст. Наразі сформованими є кілька 

підходів щодо його вивчення: лінгвоцентричний, текстоцентричний, 

антропоцентричний, когнітивний [12, с. 15]. На думку Н. В. Кондратенко, 

ведення художнього тексту у сферу антропоцентричного, когнітивного, 

комунікативного, прагматичного аналізу надало художньому текстові 

дискурсивного статусу, що передбачає врахування не лише іманентних 

текстових параметрів творів прозаїка, а й прагматичної настанови мовця 

(автора) та способів її розшифрування читачами [248, с. 62]. 

Попри те, що розмежування понять «художній текст» / «художній 

дискурс» є дискусійним питанням сучасної лінгвістики, упродовж 90-х рр. 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. науковці все частіше аналізують са́ме художні 

дискурси багатьох письменників. Автори дисертаційних робіт останніх років 

пропонують розрізняти в його межах прозовий (І. А. Блинова [42]), 

поетичний (А. О. Огар [336], Д. В. Цолін [482]) і драматургійний 

(В. В. Корольова [257]) дискурси. У своїх дослідженнях поняття прозового 

дискурсу постулюють і такі представники Харківської мовознавчої школи, як 

І. М. Колегаєва [237], І. Є. Фролова, О. В. Омецинська [477] та ін., які 

здебільшого ототожнюють його з поняттям художнього дискурсу. Зокрема, 

І. М. Колегаєва наголошує на тому, що в межах художнього дискурсу 

доцільно розрізняти два базові підтипи: прозовий та поетичний; «вторинність 

або фіктивність притаманні переважно прозовому художньому дискурсові, де 

мовлення персонажів являє собою комунікативно-вторинну діяльність [237, 

с. 103]. Утім, виділення прозового дискурсу вважаємо не зовсім доречним, 

оскільки його організація віддзеркалює такі категорії, як адресатність, 

інтерпретованість, когезія, когерентність, комунікативність, експресивність, 
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емотивність, інтертекстуальність тощо, загалом характерні для художнього 

дискурсу.  

Художній дискурс, на відміну від інших дискурсів, передбачає 

опосередковане спілкування автора (адресанта) з численними читачами 

(адресатами). Створюючи текст, письменник прогнозує очікувану реакцію на 

його зміст з боку читачів, натомість «переведення» художнього тексту 

в дискурс адресати здійснюють по-своєму, спираючись на власні знання, 

досвід, відчуття та емоції. Взаємодія автора-адресанта з численними 

адресатами позбавлена реальних комунікативних чинників, зокрема 

темпоральної та локальної фіксації. Попри відсутність безпосереднього 

контакту, комунікативний вплив письменника на читачів є вочевидь 

результативним: якщо митець глибоко знає мову, індивідуалізує та 

увиразнює лінгвальні засоби, то й викликає певне ставлення до своїх 

художніх текстів і їхню оцінку читачами. 

Основне призначення художнього дискурсу – емоційний та естетичний 

вплив на адресатів. Його сутність відбиває діалектичний зв’язок таких 

констант: письменник – художній твір – читач. Специфіка художнього 

дискурсу полягає в тому, що взаємодія адресанта й адресата позбавлена 

реальних комунікативних чинників, зокрема темпоральної та локальної 

фіксації. Дискурсивну діяльність письменника читач по-своєму сприймає 

через посередництво художнього тексту, що постає одним із компонентів 

акту художньої комунікації.  

Важливою ознакою художнього прозового тексту, реалізованого 

в жанрах роману, повісті, оповідання тощо, є внутрішньоструктурне 

поєднання мови автора та його персонажів. Тому «переведення» таких 

текстів у відповідний дискурс передбачає два плани комунікації – зовнішній 

(адресант-автор → адресат-читач) і внутрішній (персонаж → персонаж, а за 

своєю глибинною сутністю це – автор → персонаж → читач). На цій основі 

в межах художнього дискурсу виділяють авторський та персонажний 
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дискурси (І. М. Колегаєва [237, с. 103]) або «дискурсивні зони наратора 

і персонажа» (І. А. Бехта [31, с. 8]). 

Спираючись на дефініції поняття, зафіксовані в працях розробників 

теорії дискурсу (Ю. М. Лотман, В. І. Карасик, Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, 

Н. В. Кондратенко, К. С. Серажим та ін.), художній дискурс витлумачуємо як 

комунікативний акт, що виникає внаслідок взаємодії письменника із 

читачами, опосередкованої художнім текстом (текстами), у якому закодовано 

інтенції адресанта, розшифровувані реципієнтами за допомогою авторських 

мовностилістичних засобів. 

У сучасній лінгвоукраїністиці нагальним є всебічне обґрунтування 

дискурсивних ознак творів найвідоміших письменників, які своїм 

високохудожнім словом долучилися до формування не лише основ різних 

літературних жанрів, а й активно впливають на становлення та розширення 

світогляду читачів. Художній дискурс П. Загребельного – митця, який вражає 

своєю ерудицією, неординарним, глибоко філософським поглядом на події 

минулого, сьогодення та майбутнього, оприявлює низку індивідуально-

стилістичних рис, що їх проаналізовано в різних площинах.  

 

   

1.2.  Основні аспекти вивчення авторського художнього дискурсу, 
його складники 

 Художній дискурс П. Загребельного оприявлює низку індивідуально-

стилістичних рис, які потрібно розглядати в різних площинах мовознавчого 

аналізу. Як надскладне структурно-семантичне й комунікативно-когнітивне 

утворення він є втіленням вербального повідомлення, що передає предметно-

логічну, естетичну, образну, емоційну й оцінну інформацію, цілісно 

об’єднану в ідейно-художньому змісті прозових текстів письменника. 

Погоджуємося з думкою тих науковців, які вважають, що кожен мовознавець 
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по-своєму витлумачує досліджуваний художній дискурс, ураховуючи ті чи ті 

аспекти його природи.  

Для типологійно-структурного опису складників художнього дискурсу 

П. Загребельного в дисертаційній роботі варто залучити лінгвостилістичний 

(художній текст становлять мовні одиниці, багато з яких є стилістично 

маркованими й визначальними для формування специфіки авторського 

дискурсу), лінгвопрагматичний (художній дискурс – це діалогічна, 

світоглядна, смислова, семіотична взаємодія автора та численних 

реципієнтів, останні з яких мають змогу оцінювати результат авторської 

мовотворчості), лінгвокогнітивний (художній дискурс базується на 

когнітивному досвіді автора як мовної особистості, яка вербалізує власну 

картину світу, орієнтуючись на світові й національні цінності 

лінгвокультурного універсуму) аспекти аналізу, оскільки стилістично 

марковані контекстуальні одиниці постають основним засобом впливу 

адресанта на адресатів, набуваючи прагматичної сутності в рецепції читачів 

під час їхнього знайомства з авторським текстом. З погляду когнітивної 

лінгвістики та концептології доцільно вивчати ті константи художнього 

дискурсу письменника, що формують лінгвокогнітивний простір його 

мовотворчості й постають як система ціннісно-смислових координат, 

ідеологічний, концептуальний, світоглядний пласт знання про реальну 

дійсність, цілісна й водночас відносно автономна категорія світорозуміння, 

«духовна планета» письменника, актуалізована в художніх текстах його 

історичної  прози й у творах про сучасність.  

Комплексний підхід до вивчення мовотворчості П. Загребельного дає 

змогу виділити в художніх текстах різноструктурні мовні одиниці, що 

потребують потрактування в межах низки лінгвістичних дисциплін. На нашу 

думку, таке складне завдання можна виконати, дослідивши не лише численні 

вербальні засоби, які «випромінюють» потужну виражально-зображальну 

енергію в художньо-авторському тексті, а й розглянувши складніші – логіко-
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семантичні – утворення, що відбивають філософію мовомислення 

письменника у вертикальному контексті його мовотворчості. 

 Виявляючи типологійно-структурні складники художнього дискурсу 

П. Загребельного, передусім спираємося на функціонально-стилістичні 

особливості текстотвірних компонентів, релевантність яких простежується не 

в одному чи кількох романах митця, а в усій його мовотворчості. Зокрема, 

інтегративне дослідження функціонально значущих лексем дає змогу 

виділити серед них як мовні одиниці, що постали унаслідок авторських 

словопошуків, так і номени, які повсякчас контекстуально трансформуються, 

змінюючи свою первинну семантичну природу й набуваючи в художньому 

тексті нових ознак, сполучаючись з іншими слововживаннями. Аналізовані 

прозові тексти засвідчують, що до корпусу лексичних індивідуалізмів 

потрібно вналежнити авторські новотвори, антоніми, синоніми тощо. 

Обґрунтування текстово-дискурсивного призначення таких і багатьох інших 

лінгвальних одиниць, що маркують художній дискурс П. Загребельного, 

насправді вимагає залучення лінгвостилістичного, лінгвопрагматичного, 

лінгвокогнітивного аналізу, що дає змогу простежити функціональне 

навантаження складників авторського ідіостилю в комунікативно-

прагматичній сфері «спілкування» письменника з численними адресатами та 

виявити їхню роль у формуванні індивідуально-мовної картини світу (ІМКС) 

прозаїка, який пізнають і декодують читачі-реципієнти. 

 З погляду когнітивної лінгвістики передусім потрібно прокоментувати 

ті компоненти художнього дискурсу прозаїка, що віддзеркалюють авторське 

мовомислення, реалізоване в межах прозового твору чи творів. Наслідком 

такого підходу щодо вичленування складників аналізованого дискурсу 

є виділення численних констант лінгвокогнітивного простору мовотворчості 

П. Загребельного, з-поміж яких «чужі» слова (цитати й імена), народномовні 

знаки (різнотипні фольклоризми та міфологеми), авторські афоризми, образи-

символи тощо. Спираючись на етнолінгвістичні, культурологічні, 

лінгвокогнітивні дослідження, удається розшифрувати логіко-семантичну 
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структуру низки найважливіших лінгвокультурних і художніх концептів, що 

«збирають», «цементують» усі складники ідіостилю прозаїка, відбиваючи 

пульс його мовотворчого осердя. 

 Отже, комплесне дослідження стилістично й смислово значущих 

констант художнього дискурсу П. Загребельного потребує залучення 

методик різних мовознавчих галузей, застосованих під час аналізу мови 

художньої прози загалом й авторських текстів зокрема. Тому, розглядаючи 

різноструктурні мовні одиниці, що маркують художній дискурс 

письменника, спираємося на основні теоретичні положення, розроблені 

в межах лінгвостилістики, лінгвопрагматики, теорії інтертекстуальності, 

етнолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, концептології. 

 

 1.3. Лінгвостилістичний аспект  

 Сучасна лінгвостилістика, що спирається на наукові здобутки 

попередніх десятиліть (зокрема, на колективну монографію «Сучасна 

українська літературна мова. Стилістика» [433], праці І. К. Білодіда [38; 39], 

В. С. Ващенка [63], І. Є. Грицютенка [136], С. Я. Єрмоленко [158; 162; 164], 

М. А. Жовтобрюха [173; 174], А. П. Коваль [232; 233], Л. І. Мацько [305], 

І. Й. Ощипко [342], М. І. Пентилюк [350], М. М. Пилинського [355; 356], 

О. Д. Пономарева [362], В. М. Русанівського [376], В. А. Чабаненка [484; 485], 

І. Г. Чередниченка [487] та ін.), у яких розроблено теоретичне підґрунтя для 

аналізу лінгвальних одиниць різних стилів сучасної української мови, 

найчастіше художнього, наразі значною мірою актуалізує всебічне вивчення 

мовотворчості відомих митців. Із другої половини ХХ ст. дослідники активно 

студіюють мову художньої літератури таких найвидатніших українських 

письменників, як Тарас  Шевченко (І. К. Білодід [37], В. С. Ващенко [62], 

С. Я. Єрмоленко [163; 166; 167], В. С. Ільїн  [193], Л. І. Мацько [302], 

А. К. Мойсієнко [319], В. М. Русанівський [378],  З. Т. Франко  [375]);  Іван 

Франко (І. Є. Грицютенко [136],  С. Я. Єрмоленко  [164], Я. В. Закревська 
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[182],  Л. С. Козловська [236], Т. М. Наумова [324], М. Й. Онишкевич [337], 

І. Й. Ощипко  340; 341], М. І. Панько [349], О. А. Сербенська [394], 

І. Л. Ціхоцький [481]); Леся Українка (Л. В. Бублейник [55], С. Я. Єрмоленко 

[164], М. П. Крупа [271], К. В. Ленець [280], Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко 

[304; 307], З. Т. Франко [476]) та багатьох ін. Дедалі частіше об’єктом для 

наукових розвідок у лінгвостилістичному полі постають твори сучасних 

прозаїків, поетів, драматургів.  

Усебічне вивчення художнього дискурсу П. Загребельного в межах 

лінгвостилістичного дослідницького поля передбачає врахування новітніх 

тенденцій розвитку науки під час аналізу його складників. Визначаючи 

основні напрями сучасного поступу галузі, С. Я. Єрмоленко окреслила їх як 

шлях від стилістики практичної до теоретичної, від рівневої стилістики до 

інтегративної: «Змінивши структуралістський підхід до мови, коли остання 

розглядається сама в собі і структура одиниць нижчого рівня детермінує 

структуру одиниць вищого рівня, власне, переорієнтувавши структурний 

аналіз на  розкриття закономірностей зв’язку мови й мислення, на пізнання 

різновидів комунікативних стратегій, в яких важливу роль відіграє категорія 

оцінки з її неодмінним національно-культурним компонентом, сучасне 

мовознавство зосереджує увагу на пізнанні мовної і концептуальної картин 

світу» [158, с. 113]. У своїй праці «Лінгвостилістика: основні поняття, 

напрями й методи дослідження» [158] дослідниця обґрунтувала 

й запрограмувала ті завдання, що їх ближчим часом мають виконувати 

мовознавці, які студіюють мову художніх творів українських письменників. 

Мовно-літературна спадщина П. Загребельного – це наслідок 

багаторічної копіткої праці письменника-творця, письменника-мислителя, 

письменника-філософа. У тексти його художніх творів «уписані» численні 

оригінально-лінгвальні одиниці, що є важливими компонентами 

індивідуально-авторського стилю. Аналіз складників ідіолекту письменника 

потребує залучення функціонально-стилістичних методів, а також методик, 

розроблених у низці інших лінгвістичних галузях.  
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Наприклад, у романі «Європа 45», як і в інших творах 

П. Загребельного, численні висловлення всуціль «зіткані» з «індивідуальних 

метафор» (термін Л. І. Мацько [301, с. 9]), що показові для ідіолекту 

белетриста й відповідають художньо-стильовій нормі: Будинки шкірили до 

нього (Михайла) щербаті роти своїх потрощених стін (Європа 45, с. 22); 

...майор вирушив у плавання по таємничому морю пітьми і мовчання. 

Маленький парус вогника вів уперед хистке суденце його надії (Європа 45, 

с. 34); Він (ліхтарик – тут і далі виділення в дужках наше Н. Г.) упав на траву 

й спокійно дивився своїм оком на небо (Європа 45, с. 184) тощо. Виділені 

стилістеми здебільшого побудовані на основі згорнених порівнянь: щербаті 

роти потрощених стін ← потрощені стіни – як щербаті роти; море пітьми 

і мовчання ← пітьма і мовчання – як море; маленький парус вогника ← 

вогник – як маленький парус; ліхтарик дивився своїм оком ← ліхтарик 

круглої форми – як око та ін. Вони відбивають специфіку авторського 

чуттєво-образного сприймання реалій довкілля, базованого на 

переосмисленні подібності об’єктів за формою та функціональними 

характеристиками.     

У структурі стилістичних значень індивідуальних метафор наявні 

додаткові конотації, пов’язані із протиставленнями «високий стиль» – 

«знижений стиль», «офіційність» – «розмовність», «позитивна оцінка» – 

«негативна оцінка» тощо. Наприклад, у стилістичному значенні метафори 

правофлангова нашої тисячолітньої абетки, що функціонує в реченні 

Я (Сміян) вже простягав руку, щоб дістати першу картку, розпочати 

з літери А, початку всіх початків, правофлангової нашої тисячолітньої 

абетки… (Тисячолітній Миколай, І, с. 281), оцінними є конотативні семи 

‘урочистість’, ‘історичність’, ‘повага’, ‘пошана’, тобто виокремлена 

стилістема належить до маркерів «високого стилю» оповідності. Метафори 

урочисто-високого змісту є найхарактернішими для роману «Роксолана». 

Зокрема, у вертикальному контексті твору спостерігаємо низку вторинних 

найменувань головної героїні на кшталт рідкісна квітка північних степів, 
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всевладна повелителька, велика султанша великої імперії, загадкова жінка 

з рубіновим усміхом: Чи ж міг я (Сінам-ага) не сховати те, що треба було 

сховати від усіх очей, щоб соловей розуму не втратив спокою від свіжості 

цієї рідкісної квітки північних степів? (Роксолана, с. 31); – Ви велика 

султанша великої імперії. А імперії ніколи не визнають ніяких інших мов, 

окрім своєї власної (Роксолана, с. 744) тощо. 

Натомість такі стилістеми, як багатоповерхові балачки, всезмиваючі 

водоспади слів, густі бризки словоспадів, злива слів, словесні вихиляси, 

словесні гейзери, словесні запаси, словесна стихія, словесне шумовиння, 

словесна силосорізка, синтаксична силосорізка, шлюзи красномовства та ін., 

що мають спільне узагальнено-номінативне значення «багато й недоречно 

говорити», здебільшого набувають негативно-аксіологійних відтінків 

і водночас, поєднуючись з іншими мовними одиницями в лінійних 

контекстах, репрезентують знижений стиль художньої оповіді, як і метафори 

на кшталт іржаво-залізні слова, металево-неживі слова, холодні слова тощо, 

пор.: Іноді потрібно не менше тижня, поки всі вони (політики, філософи) 

повикладають свої словесні запаси й не почнуть крутитися довкола того 

самого… (Диво, с. 513); Козурін корчився й звивався, […] ротик чорно зіпав, 

безсилий видати бодай звук під всезмиваючими водоспадами слів німкені 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 299); – Ну, оцю синтаксичну силосорізку 

серйозно запустив (Кнурець) для мене (Левенця) чи для посміху? (Левине 

серце, с. 110); – А Доріс? – не вмовкав фельдфебель, у якого четвертий 

кухоль горілки раптом прорвав шлюзи красномовства (Європа 45, с. 86) та 

Я (Сміян) дійшов до тих колон, прочитав почеплені над ними іржаво-залізні 

слова: «Дирекція агростанції імені Й. В. Сталіна» (Тисячолітній Миколай, 

ІІ, с. 193); …і слова, з якими я звертався до дівчат, теж були якісь 

металево-неживі… (Тисячолітній Миколай, І, с. 181); Здригаючись од огиди, 

читав я (Сміян) холодні слова… (Тисячолітній Миколай, І, с. 350).         

У текстах романів П. Загребельного індивідуальні метафори найчіткіше 

протиставлені за оцінною шкалою «позитивне» – «негативне». Стилістеми на 
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зразок голубий спокій неба, зелена тиша дитинства, безбереге море часу, 

солодке море роздумів, серпанкові крильця несміливого марева, розлого-

степові дні, отари сизих димових баранців, чотиривітрові руські небеса 

тощо, у структурі яких домінантним є слово – назва природної реалії або 

стану, найчастіше «випромінюють» позитивну енергію. Утім, нерідко 

в художньому дискурсі прозаїка функціонально-стилістичної ваги набувають 

вторинні найменування осіб і суспільних явищ, пов’язаних з поняттями 

«держава», «влада», у семантиці яких актуалізовано негативно-оцінні 

конотації: адміністративна буря, драбиняста шляхта, залізобетонні 

формулювання  монументальна пропаганда,  національний стовп, 

новонароджувана влада, партійний короїд, невблаганна рука тотальної 

мобілізації, «понадкомплектні громадяни», пухкоплечий «чорнобильський 

соловей», віддистильоване середовище офіціальних почувань та ін. Пор.: 

«Омірос» вже цілу вічність лежав […] поміж гімалаїв води, […] просив 

милосердя в моря… (Добрий диявол, с. 130 – 131) і Давистовп […] запросив 

на ланч […] двох репортерів з скандальної газетки […]. Бандити пера, 

звісно, діють по-бандитськи (Стовпо-творіння, с. 166); Батюня сидів, 

впівока дивився на свою національну банду і мовчав (Стовпо-творіння, 

с. 112). 

Крім того, для мовостилю белетриста показовою є наскрізна опозиція 

низки індивідуальних метафор, які репрезентують поняттєві категорії 

«комічне» – «саркастичне». Наприклад, у контексті Зіна вся була вогонь 

і пристрасть, […] вона крутилася-вертілася поміж них (чоловіків), але 

жодного не підпускала на відстань, де б могли порушуватися правила 

техніки дівочої безпеки (З погляду вічності, с. 160) лише одне 

слововживання дівочої, вставлене в структуру фразеосполучення правила 

техніки безпеки, що є узвичаєним для професійно-технічної сфери 

спілкування, викликає посмішку й переводить в добродушно-іронічну 

тональність «діловий» зміст мовного кліше. Численні стилістеми, що 

функціонують, зокрема, у романі «Стовпо-творіння», навпаки, відбивають 
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гострий сарказм художньої оповіді про «демократичний» шлях перебудови 

суверенної держави Стовполандії: Відкриємо маленьку таємницю 

новообраного присидента. В школі він не зміг навчитися додавати 

в стовпчик. Арифметичний кретинізм (Стовпо-творіння, с. 44); Поети – 

неперевершені хватьки. Вони випереджають усе і всіх на світі, надто 

ж неповоротких і вповільнених у своїх думаннях учених (Стовпо-творіння, 

с. 47); …точніше кажучи, причиною присидентського сну була державна 

втома (Стовпо-творіння, с.183) тощо. 

Специфічною рисою ідіолекту П. Загребельного є семантичні варіанти 

метафор із центральним словом-образом. Вони «пронизують» усю 

мовотворчість письменника. Зокрема, своєрідно метафоризує письменник 

одну з найважливіших деталей художнього образу людини – її очі: важкі очі, 

вигострене око, виразисті очі, голі очі, горіхові очі, довгі очі, ласе око, 

незабутньо-сірі очі, радісно-сірі очі, розбігані очі, холодні очі, холодні 

сталево-сірі очі, твердо-холодні очі, ліщинний гріх тощо. Наприклад: 

…певно, й не бачив (князь) його (Сивоока), бо хіба ж можна будь-що 

побачити такими твердо-холодними очима? (Диво, с. 168); …Ярослав 

наддав і собі, розбігані очі (Еймунда) закружляли ще невловиміше, ще 

дивніше… (Диво, с. 344); …я ніби поплив у темній воді цих довгих очей… 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 179); …і очі теж мав (ворожбит) великі, трохи 

сумні і ніби важкі – лягали на тебе, і ти відчував їхній тягар, мовби були 

з чорного каменю, чи що (Левине серце, с. 98). Подекуди в структурі 

складних метафор актуалізовано біоморфічні та зооморфічні компоненти, що 

вербалізують напрям перенесення від неживого до живого або від тварини на 

людину [445, с. 308]: Я (Дмитро Череда) стояв над морем, […] сподівався, 

що ось-ось вона (Валерія) […] вирине на поверхні, біла, розсміяна, радісно 

обіллє мене синьо-сірими водами своїх очей… (Переходимо до любові, 

с. 553); …в глибині її (Таї) різнобарвних очей відчитувалася затятість. «Так-

так, – миготіли звідти вовчі вогники…» (Диво, с. 268); …її (Таї) дивні очі 

з вовчими вогниками в глибині (Диво, с. 273).  
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Широко спектральними щодо стилістично-експресивного потенціалу 

постають численні індивідуалізми, сконструйовані з опертям на розгалужену 

семантику лексеми царство: зелене царство, зоряне царство, срібне 

царство, рослинно-тваринне царство, царство чистого дитинства, царство 

дівоцтва, царство невідомості, царство злочинної двозначності, тихохідне 

царство, царство Білих Сорочок, царство цеху, царство автоматики 

і електроніки, царство вмирання, царство смерті тощо. Первинний лексико-

семантичний варіант (ЛСВ) ключового слова «держава, якою править цар» 

(2, с. 1267), у структурі якого наявні диференційні семи ‘велика  територія’, 

‘значний обсяг’, письменник щоразу по-своєму трансформує, унаслідок чого 

в конкретному контексті воно набуває все нових конотативно-значеннєвих 

відтінків: ‘занепад держави’ (І його (Сулеймана) Хуррем, єдина жива істота 

в цім царстві вмирання… (Роксолана, с. 734); ‘часовий проміжок’, ‘період 

життя’ (В свій час, захопившись науками, він (доцент Крижень) прогавив 

момент Алиного переходу з царства чистого дитинства в царство 

дівоцтва… (З погляду вічності, с. 184); ‘велике виробництво’ (Зовні все 

видавалося справді органно-храмовим, якийсь електронно-показовий 

концерт, а не виробництво, царство Білих сорочок і царственних жестів… 

(Переходимо до любові, с. 436); ‘велика квартира’ (Фрау Вільтруд затягнула 

нас у самі нетрі свого рослинно-тваринного царства… (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 307); ‘протяжність’, ‘уповільнений рух’ (…водії «Волг», 

«Москвичів» і «Запорожців», потрапляючи в тихохідне царство 

(рефрижераторів), нервувалися, сигналили, намагалися проскочити поміж 

ревучими й смердючими дизелями… (Переходимо до любові, с. 418).  

Індивідуально-авторським винаходом уважаємо метафори,  усі 

складники яких зазнали внутрішньо-семантичної трансформації, тому їхні 

цілісні значення вдається розшифрувати лише в лінійному контексті: зелений 

борщ – «вода», жовтогарячі руки – «спека», золотистий гуд – «бджоли», 

пелюстки сорому – «вуха», епоха Білих Сорочок – «прання й прасування» 

тощо. Пор.: Далина́ зникла, повітря не було, вода стала якимсь зеленим 
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борщем, з якого несила витягнути весло… (Левине серце, с. 187); Спека 

простягала свої жовтогарячі руки з такою пожадливістю, що Котя забула 

про своє «відчепись»… (Левине серце, с. 186); Вони поховали Лучука під 

гарною дуплистою березою: ану ж дикі бджоли наносять у дупло меду, 

і малому бортникові буде солодко й на тім світі від золотистого гуду! 

(Диво, с. 143); У нього (Яковенка) палали вуха. Мабуть, вона (Єлена) 

помітила, як горять ці пелюстки сорому (Добрий диявол, с. 67); Тепер у нас 

удома розпочиналася епоха Білих Сорочок.  З ранку до вечора мама прала 

й прасувала технократові сорочки… (Переходимо до любові, с. 432). 

Крім численних індивідуальних метафор, у романістиці 

П. Загребельного стилістично та експресивно колоритними постають й інші 

найрізноманітніші лінгвальні одиниці, що здатні до асоціативно-образного 

переосмислення в контексті. До виразних констант ідіолекту письменника 

належать такі стилістеми: оказіоналізми, оказіональні сполучення слів, 

паронімічні атрактанти, літературно-художні антропоніми, епітети-

композити, контекстуальні антоніми та синоніми, оксиморони, кольороназви, 

повтори, порівняння, фольклоризми, інтертекстеми, символи. Такі 

контекстуально-мовні одиниці потребують чіткішої класифікації, оскільки 

між собою різняться структурою й семантикою, виконують неоднакові 

стилістичні функції, породжують різні індивідуальні смисли у свідомості 

читачів тощо. Увесь розгалужений корпус мовно-виражальних засобів, 

складники якого маркують художній дискурс П. Загребельного, є наслідком 

словопошуків прозаїка, високого потенціалу його експресивно-образної 

мовотворчості та глибоко філософського мовомислення.   

В аналізованих текстах індивідуалізми репрезентують низку 

мовностилістичних, лінгвопрагматичних,  логіко-семантичних,  філософських 

категорій, що дає змогу інтерпретувати їх не лише в лінгвостилістичному 

дослідницькому полі, а й у межах лінгвопрагматики, когнітивної лінгвістики 

та концептології, філософії мови тощо. Численні потенційні та власне 

оказіональні слова, епітети-композити, літературно-художні антропоніми, 
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паронімічні атрактанти, оказіональні сполучення слів передусім 

оприявлюють мовностилістичну категорію оказіональності, що зі свого боку 

спирається на поняття норми – мовно-літературної, художньо-стильової та 

індивідуально-стильової. Усю творчість П. Загребельного пронизують мовні 

одиниці фольклорного походження – мовно-естетичні знаки української 

культури (термін С. Я. Єрмоленко [161]): фразеологічні одиниці, прислів’я, 

приказки, народні пісні, а також афоризми, цитати, алюзії, ремінісценції, 

переосмислені прозаїком «запозичення» з Біблії, творів інших письменників 

та видатних людей, з кінофільмів та авторських пісень, значна питома вага 

яких в аналізованому художньому дискурсі засвідчує репрезентацію категорії 

інтертекстуальності. Вивчення особливостей систематизації значень слів 

у мовній свідомості митця – його індивідуально-мовній картині світі – 

передбачає зв’язок з категорією наївної (довербальної) картини світу. 

 

 1.4. Лінгвопрагматичні аспект  

 Специфічною рисою сучасної лінгвостилістики є функціональний 

підхід до вивчення мовних одиниць, які складають художній текст, а також 

усебічне дослідження авторської словотворчості з урахуванням як інтра-, так 

і екстралінгвістичних – психологічних, етичних, соціально зумовлених   

тощо – особливостей мовомислення письменника, що сприяє пізнанню 

загальних законів художньої творчості та своєрідності ідіолекту того чи того 

митця. Багатоплановий підхід до опису ідіолекту П. Загребельного як і до 

функціональних стилів загалом (зокрема художнього) полягає в тому, що 

останні «належать до складних нелінійних систем. У них віддзеркалюється 

стан літературної мови, її часовий зріз, тобто наявний історично-культурний, 

а також прагматичний аспект – оцінка мовця, його сприймання» [158, с. 115]. 

Функціональна лінгвопрагматика зі свого боку вивчає усвідомлюваний, 

мотивований і продуманий вибір чітко оформлених мовних структурно-

семантичних одиниць: слів, виразів і синтаксичних конструкцій. 
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Теоретичне обґрунтування мовних «каналів» взаємодії комунікантів, 

зокрема автора художнього тексту і читача, який має декодувати інтенції 

письменника, засвідчує, що із середини ХХ ст. розв’язання цієї проблеми 

охоплює різні наукові напрями. У лінгвостилістиці того періоду фігурували 

терміни стилістика кодування і стилістика декодування [172]. 

В. А. Чабаненко пояснює, що стилістика кодування – це наука про вміння, 

майстерність мовця (письменника) надавати своєму вислову певного 

стилістичного значення, закладати в нього певний стилістичний смисл (код). 

Природно, що їй протиставляється стилістика декодування, тобто наука про 

вміння розуміти певне стилістичне значення, «розшифровувати» певний 

стилістичний код вислову, робити лінгвостилістичний аналіз тексту. Ця 

наука називається ще стилістикою сприйняття [485, с. 5]. Утім, аналіз 

проблеми комунікативного контакту адресанта й адресата, опосередкованого 

художнім текстом / дискурсом, постав одним з найактуальніших у межах 

лінгвопрагматики, що тяжіє до лінгвосеміотики першої половини ХХ ст. 

і наразі спирається на здобутки низки галузей антропоцентричного 

спрямування. 

Застосування інтегративного методу в науці дає змогу поєднати, 

зокрема, мовностилістичні, семантичні, лінгвопрагматичні прийоми 

дослідження художнього тексту та його стилістично маркованих 

компонентів. Ще в 80-х рр. ХХ ст. про потребу застосування цього методу 

в лінгвостилістиці М. Т. Гаїбова зауважила: з одного боку, інтегративний 

метод дає змогу розглядати індивідуально-авторську мовотворчість як 

комплексну проблему, а з другого – він забезпечує можливість 

розчленування цієї проблеми на складові частини зі збереженням цілості 

внутрішньої організації досліджуваного об’єкта [82, с. 9].   

Як відомо, будь-який текст – художній, публіцистичний, науковий 

тощо – передусім формують синтаксичні конструкції. На думку 

С. Я. Єрмоленко, для їхньої стилістичної кваліфікації потрібно брати до 

уваги не лише формальну структуру синтаксичних текстових одиниць, 
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а й «лексичне наповнення цієї структури, тобто комунікативну інтенцію 

висловлення, що охоплює ситуацію спілкування, наміри мовця, оцінку 

суспільно узвичаєного типу комунікації, визначеної розвитком літературної 

мови й виробленими стилями спілкування» [158, с. 114]. Якщо залучення до 

розгляду авторської мови таких важливих категорій, як «норма», «узус» 

сприяє виявленню системотвірних одиниць у художньому тексті, то 

введення до аналізу індивідуально-авторських мовних компонентів 

антропоцентричних категорій дає змогу простежити взаємозалежність 

складників дихотомії «мова і людина», тобто «спілкування» адресатів 

з письменником через посередництво художнього тексту вможливлює 

виникнення у свідомості читачів нових комунікативно-прагматичних 

смислів щодо контекстуальних одиниць, які не завжди відповідають 

нормамативним вимогам. 

Актуалізація лексико-семантичних складників у комунікативній 

будові висловлення певною мірою визначила особливості формування та 

структуризації сучасної лінгвопрагматики. На думку В. В. Корольової, 

у межах науки наявні два основні напрями: 1) орієнтований на семантичне 

дослідження прагматичного потенціалу мовних одиниць (речень, слів, 

фонетико-фонологічних явищ); 2) спрямований на вивчення взаємодії 

комунікантів у процесі спілкування [257, с. 257]. 

Під час вивчення комунікативно-прагматичних особливостей 

художнього дискурсу П. Загребельного потрібно враховувати таку важливу 

умову, як відсутність безпосереднього контакту між вірогідними 

комунікантами – автором і читачами його творів. Тому лінгвопрагматичні 

розвідки, присвячені аналізові мови художньої літератури, найчастіше 

зосереджені на виявленні прагматичних компонентів у семантичній 

структурі тих чи тих мовних елементів – системотвірних складників тексту, 

функціональне призначення яких по-своєму розшифровують адресати. 

Зокрема, загальновживані слова в межах синтаксичних сегментів насправді 

можуть набувати нових смислів у свідомості читачів, базованих на тих чи 
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тих пресупозиціях комунікативного акту. Наприклад, контекстуальні 

антоніми й синоніми, організовані як риторичні фігури – антитези, 

оксиморони, ампліфікації та градації, уналежнюємо до найвиразніших 

констант художнього дискурсу письменника, що потребує, крім 

функціонально-стилістичного, й лінгвопрагматичного обґрунтування, пор.: 

– Не хочу, – вперше за останні дні обізвався до нього (Какори) Сивоок, і не 

зненависть була в хлопцевім голосі, а зневага (Диво, 147); Але те, що здаля 

видавалося радісною привітністю, насправді виявилось дикою ворожістю 

(Євпраксія, с. 117) та Ніде нічого. Завмерло, принишкло, насторожилося, 

причаїлося (Роксолана, с. 432); А душі людей, загиблих, замучених, 

спалених, задушених, розстріляних, повішених фашистами людей стоять 

навколо мене й мовчать (Європа 45, с. 354) та ін. Проілюстровані та багато 

інших фігур мови, спеціально вибудованих автором у лінійних контекстах, 

привертають увагу читача, який, без сумніву, намагатиметься щонайменше 

пояснити намір письменника щодо використання ним схожих 

лінгвостилістичних засобів. Уважаємо, що такий підхід до вивчення мовних 

одиниць «у дії» дає змогу розширити список аспектів, залучених до 

вивчення художнього дискурсу. 

Основні теоретичні положення, сформовані в лінгвопрагматиці 

другого напряму, що спрямований на дослідження взаємодії комунікантів 

у процесі спілкування, певною мірою вдається застосувати, аналізуючи 

«поведінку» персонажів художніх творів, зафіксовану найчастіше 

в діалогах. Наприклад, в одному з контекстів роману «Зло» 

П. Загребельного зафіксовано один з виявів комунікативної девіації, 

спричиненої порушенням комунікативної контакто-встановлювальної 

стратегії, що досягнуто за допомогою неповних, переважно незакінчених 

речень, зміст яких позбавлений логічної послідовності протікання діалогу 

між героїнями твору – секретаркою Танею та науковцем Тетяною 

Василівною. Письменникові вдалося передати внутрішньо-психічний стан 

двох жінок, які, «спілкуючись», не чули одна одну, тому що між ними 
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постійно (хоч і приховано) виникає непорозуміння, яке символізує вічний 

конфлікт між молодістю й зрілістю:  

– Ви, Таню… 

– Так, я знаю, що дуже молода… Але ж… 

– Я не те хотіла… 

– Розумію, хоч мені й аби тільки ніхто… 

– Ні, ви послухайте, це дуже… 

– Ви багато знаєте, і я не можу… 

– У кожного з нас є… 

– Я люблю, і мені подобається, коли завжди… 

– От ви почали про Довженка, а не про модні… 

– Я трохи граю і люблю музику, а тут настрій… 

– Розумію вас, хоч не маю права на настрій. 

– Всі мають і повинні… 

– Так, так, але ж… от ви, Таню, почали про Довженка… А що ви 

знаєте про Довженка? (Зло, с. 110).  

Спираючись на методику прагматичного аналізу дискурсу, 

запропоновану Ф. С. Бацевичем [22, с. 269 – 274], в одному з лінійних 

контекстів роману «Смерть у Києві» визначаємо спектр комунікативно-

прагматичних смислів, що виникають у свідомості адресатів під час рецепції 

низки контекстуально-етикетних формул: 1) …вершник […] упізнав князя 

Юрія, вклонився: – Здоров будь, князю! (Смерть у Києві, с. 112)  (тобто, 

добрий день, вітаю тебе) – формула вітання; 2) – Не забувай, князю, що ми 

твої коні, не бійся вкладати вудила нам в уста і будь завжди здоровий, 

князю! – Будь здоровий, князю! – крикнули всі. – Будь! – Будь! – гукнув 

і князь Андрій (потрібно розуміти так: всі бажаємо тобі здоров’я), тільки 

Ростислав […] не подав голосу, прикривши срібним кубком зневажливу 

посмішку (Смерть у Києві, с. 116) (читаємо підтекст: а я тобі не бажаю ні 

здоров’я, ні добра) – формула, що в художньому дискурсі репрезентує 
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накладання двох етикетно-стилістичних значень – побажання 

й антипобажання. 

Отже, лінгвопрагматичний аспект дослідження мовностилістичних 

засобів художнього дискурсу дає змогу поглибити аналіз не лише 

індивідуально-авторського мовотворчого потенціалу, а й простежити 

специфіку семантико-смислової рецепції тих чи тих лінгвальних одиниць 

з боку адресатів. На нашу думку, залучення лінгвопрагматичного аспекту 

є найдоречнішим для обґрунтування контекстуальних антонімів і синонімів, 

що в художньому дискурсі П. Загребельного створюють особливий стиль 

художньої оповідності, динамізуючи не лише семантико-смислову структуру 

багатьох висловлень, а й увесь вертикальний контекст мовотворчості 

письменника. 

 

 1.5. Лінгвокогнітивний аспект  
 

У площині антропоцентричного студіювання художнього дискурсу 

нагальними постають питання, що пов’язані з пізнавальною діяльністю 

людини, формуванням її мовної картини світу (МКС). У сучасних умовах 

МКС особистості найчастіше співвіднесена з національно-мовною картиною 

світу (НМКС), складниками якої є численні мовні одиниці, що оприявлюють 

світогляд етноспільноти, його цілісний, вербально зашифрований менталітет. 

Окреслені поняття постають ключовими передусім у когнітивній лінгвістиці, 

а також у концептології та інших наукових галузях.  

Розглядаючи специфічні особливості лінгвокогнітивного простору 

мовотворчості П. Загребельного, варто виявити різні мовно-виражальні 

засоби, що «працюють» у художньому тексті під час «спілкування» з ним 

читачів. У такий спосіб найзручніше констатувати основні важелі 

«переведення» художнього тексту в дискурс. У мові аналізованої художньої 

прози авторський мовосвіт відбивають образи-символи, афоризми – крилаті 
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вислови письменника та «чужі» слова з найрізноманітніших текстів 

лінгвокультурного універсуму, лінгвокультурні та художні концепти.  

Залучення лінгвокогнітивного аспекту мовностилістичного аналізу 

авторської мовотворчості дає змогу вивести на перший план поняття «образ 

автора», уведене до наукового обігу В. В. Виноградовим, яке 

є «концентрованим втіленням сутності твору, що об’єднує всю систему 

мовних структур персонажів у їхньому співвіднесенні з оповідачем або 

оповідачами» [68, с. 118], «в образі автора, як у фокусі, з’єднуються всі 

структурні особливості словесно-художнього цілого» [там само, с. 211]. 

У когнітивній лінгвістиці, концептології, лінгвокультурології 

зосереджують основну увагу на понятті концепту. На думку З. Д. Попової та 

Й. А. Стерніна, представників семантико-когнітивного напряму, концепт 

є «дискретним ментальним утворенням, базовою одиницею мисленнєвого 

коду людини» [364, с. 24]. Якщо представники когнітивної лінгвістики 

розглядають переважно лінгвокогнітивний концепт як результат пізнавальної 

діяльності особистості та суспільства, що передає комплексну, 

енциклопедичну інформацію про відображуваний предмет або явище, то 

найважливішим поняттям лінгвокультурології є культурний 

(лінгвокультурний) концепт, дослідники якого вивчають специфіку 

національної концептосфери від культури до свідомості [там само, с. 10].  

Культурно-історичні здобутки української нації потрібно розглядати, 

спираючись передусім на народно- та літературно-художню творчість 

етноспільноти. Вони потребують докладного розроблення, оскільки мова,  

зауважує Л. І. Мацько, – це «шлях проникнення знань у сучасну ментальність 

нації, а також у світогляд наступних поколінь, тому що концепти, метафори, 

епітети, порівняння та інші образні засоби, які називаються традиційними, 

зберігають відгомін давно минулих літ і діятимуть ще довго в майбутньому» 

[303, с. 113]. 

І. О. Голубовська наголошує, що, концепти як ментальне явище, 

реалізоване в певній лінгвокультурі, у сучасній лінгвоукраїністиці вивчають 
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у межах і на перетині двох новітніх ділянок мовознавчого знання, якими 

є лінгвокогнітивістика та лінгвокультурологія [123, с. 154]. О. П. Воробйова 

перший напрям дослідження концептів називає експерієнційно-

менталістським, а другий – духовно-менталістським. За спостереженнями 

дослідниці, саме другий напрям концептології є розвитком наукових ідей 

Анни Вежбицької, що «знайшли своє втілення і подальшу розбудову 

в численних працях російської школи логічного аналізу, очолюваної 

Н. Д. Арутюновою» [80, с. 2 – 3]. Деякі ідеї, висловлені у працях 

представників цього напряму, розвивають такі українські мовознавці, як 

І. О. Голубовська [122], Т. П. Вільчинська [70] та ін. Утім, лінгвоукраїністи 

у своїх працях нерідко поєднують методи концептуального аналізу предмета 

студіювання, розроблені в кількох лінгвокогнітивних школах. Щодо цього 

виразною є когнітивна поетика – напрям, який започаткувала в українській 

науці О. П. Воробйова. Досліджуючи ментальні утворення, виявлені 

у прозових, поетичних, драматургійних творах англійських, французьких, 

американських письменників, представники цієї галузі обґрунтували потребу 

класифікувати концепти на мовні, культурологічні та художні; 

структурували досліджувані концепти з опертям на різні методики 

дослідження їхньої будови; розробили теоретичні засади для вивчення 

різнотипних вербально-художніх образів тощо. 

Вивчення художнього дискурсу П. Загребельного в царині 

лінгвокогнітивістики найперше потребує окреслення індивідуально-

авторської концептосфери та її складників. Художнє мовомислення 

письменника, ословлене в його численних прозових творах, становить 

компонент концептосфери української нації в другій половині ХХ ст. та 

в переломний період історії (рубіж ХХ – ХХІ ст.). Дослідження 

індивідуально-мовної картини світу письменника – це одне з актуальних 

завдань сучасної лінгвостилістики, що, на думку С. Я. Єрмоленко, «прагне до 

синтетичного, узагальнювального аналізу, до виходу в коло проблем «мова 

і культура», «мова і людина», «мова і ситуація спілкування» [161, с. 115], 
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а також до розгляду зв’язку мови з іншими суспільними категоріями, 

зокрема: мова – втілення думки, мова і національна свідомість, мова 

і особистість тощо [162, с. 3]. Опис мовного портрета автора через призму 

механізмів пізнання, розроблених у межах різних напрямів когнітивної 

лінгвістики та інших наук, передбачає вивчення лінгвокогнітивного простору 

митця, його мовно-культурних і художніх концептів. 

Специфічною рисою концептосфери П. Загребельного є художньо-

літературна інтерпретація низки еквіполентних мисленнєвих категорій на 

зразок свій – чужий, сучасне – минуле, добро – зло, чоловік – жінка, село – 

місто, які в мові романістики зреалізовано антонімічними концептами, 

характерними для художнього дискурсу письменника. Як зазначає 

К. В. Тараненко, такі логічно протиставлені поняття є апріорними, 

закріпленими в семантичній системі української мови  [441, с. 59], 

а в свідомості мовців вони пов’язані з виникненням комунікативно-

прагматичних смислів, асоціацій та оцінок. У дисертаційній праці 

досліджуємо когнітивно-польову структуру концептів, що в художньому 

дискурсі прозаїка репрезентують сутність релевантних протиставлень свій – 

чужий (концепти «земля», «держава», «Київська Русь») і село – місто 

(концепти «місто», «Київ», «Дніпропетровськ»).  

Вивчаючи ті чи ті концепти, спираємося на методики їх аналізу, 

апробовані в межах семантико-когнітивного напряму (праці О. С. Кубрякової 

[273], З. Д. Попової, Й. А. Стерніна [364] та ін.), а також на розроблення 

представників когнітивної поетики (О. П. Воробйова [79; 80], Л. І. Бєлєхова 

[33; 34], О. М. Кагановська [197], В. Г. Ніконова [333; 334] та ін.). В основу 

аналізу концептів покладено метод семантико-асоціативного поля, що дає 

змогу виділити в межах логіко-семантих утворень ядро, приядерну зону та 

периферію, яку найчастіше складають когнітивні коди (мікрополя, 

семантичні атрибути). Репрезентантами концептуалізованих понять є 

концептеми – стилістично марковані слова, що набувають символьного 

значення в індивідуально-мовній картині світу письменника. 
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Висновки до розділу 1 
 

Загальний огляд праць, у яких висвітлено проблему співвіднесення 

понять «текст» – «дискурс», переконує в тому, що на сучасному етапі 

розвитку лінгвоукраїністики дослідження текстів будь-яких стилів і жанрів 

потребує дискурсивного аналізу, оскільки в тексті зафіксовано авторські 

інтенції, які мають «розшифровувати» мовці в процесі динамічного пізнання 

семантико-змістових глибин того чи того тексту, залучаючи власний 

практичний досвід і знання під час його декодування.                                                     

Комплесне дослідження стилістично й смислово значущих констант 

художнього дискурсу П. Загребельного потребує залучення до їхнього 

аналізу методик, розроблених у межах низки мовознавчих галузей, 

апробованих під час вивчення мови художньої прози загалом та авторських 

текстів зокрема. Розгляд різноструктурних мовних одиниць, що маркують 

художній дискурс письменника, передбачає їх дискурсивно-контекстуальне 

обґрунтування з опертям на основні теоретичні положення, сформовані 

в лінгвостилістиці, лінгвопрагматиці, теорії інтертекстуальності, 

етнолінгвістиці, культурології, когнітивній лінгвістиці, концептології. 

До найвиразніших констант ідіолекту письменника належать такімовні 

одиниці: оказіоналізми, оказіональні сполучення слів, паронімічні 

атрактанти, літературно-художні антропоніми, метафори, епітети-композити, 

контекстуальні антоніми та синоніми, оксиморони, кольороназви, повтори, 

порівняння, фольклоризми, інтертекстеми, символи.   

В аналізованих текстах стилістично марковані компоненти авторського 

тексту репрезентують низку мовностилістичних, лінгвопрагматичних, логіко-

семантичних, філософських категорій, що дає змогу 

інтерпретувати їх не лише в лінгвостилістичному дослідницькому полі, 

а й у межах лінгвопрагматики, когнітивної лінгвістики та концептології, 

філософії.  
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Лінгвопрагматичний аспект дослідження мовностилістичних засобів 

художнього дискурсу дає змогу поглибити аналіз не лише індивідуально-

авторського мовотворчого потенціалу, а й простежити специфіку семантико-

смислової рецепції тих чи тих лінгвальних одиниць з боку адресатів. 

Специфічною рисою концептосфери П. Загребельного є художньо-

літературна інтерпретація низки еквіполентних мисленнєвих категорій на 

зразок свій – чужий, сучасне – минуле, добро – зло, чоловік – жінка, село – 

місто, які в мові романістики зреалізовано антонімічними концептами, 

характерними для художнього дискурсу письменника. 

В основу аналізу концептів покладено метод семантико-аксіологійного 

поля, що дає змогу виділити в межах логіко-семантичних утворень ядро, 

приядерну зону та периферію, яку складають когнітивні коди. 
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РОЗДІЛ 2 
ЛІНГВОСТИЛІСТИКА МОВОТВОРЧОСТІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 
 

2.1. Мовно-літературна норма і мовостиль прозаїка 

Проза П. Загребельного  –  це джерело широкого спектру мовно-

виражальних засобів:  оказіоналізмів (Ж. В. Колоїз  [240], Т. Г. Юрченко 

[496]); онімів, зокрема літературно-художніх антропонімів (А. І. Вегеш [64; 

65], Т. Б. Гриценко  [135], Н. М. Павликівська [344], Т. Г. Юрченко [497]); 

історичної, термінологічної, антонімічної лексики (Л. В. Бублейник [56], 

І. І. Коломієць [245], Н. М. Бобух [45; 46]);  контекстуальних фразеологізмів 

(В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк [40], Т. В. Кедич [222; 223], Ю. І. Кохан 

[262]); порівнянь (Л. В. Голоюх [121], З. С. Сікорська, М. П. Зінченко [399]); 

експресивних одиниць (В. А. Чабаненко [485]);  стилістичної синоніміки та 

синтаксичних побудов (Л. П. Дідківська, Л. О. Родніна [146], Л. В. Голоюх 

[120]) тощо, що стали об’єктом дослідження впродовж кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. Попри зацікавлення лінгвістів тими чи тими складниками ідіолекту 

прозаїка, що виконують найрізноманітніші експресивно-естетичні функції, 

багато одиниць авторського дискурсу потребують чіткішої стилістичної 

диференціації та докладнішого обґрунтування.  

Індивідуальний стиль письменника, – зауважує С. Я. Єрмоленко, – 

залежить від його світосприймання та світовідчуття, ставлення до явищ 

навколишньої дійсності та оцінки їх, що зумовлюють витворення особливого 

мовного світу [165, с. 603]. Автор трьох десятків історичних та романів про 

сучасність, П. Загребельний створив свій мовосвіт з виразними 

індивідуалізмами, образністю, особливою тональністю художньої оповіді. 

М. Ф. Слабошпицький підкреслює, що романи прозаїка характеризує яскрава 

стилістика, «яка буває лише в тих митців, у котрих свої інтимні стосунки 

з мовою» [408, с. 82]. Справді, неповторний «почерк» художнього письма 
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П. Загребельного формує сукупність стилістично маркованих різнорівневих 

мовних одиниць – стилістем.  

Поняттями «стилема» та «стилістема» в українській лінгвостилістиці 

послуговуються не так давно. Зокрема, наприкінці 80-х років ХХ ст. 

С. В. Семчинський, аналізуючи праці зарубіжних лінгвістів зі стилістики, 

звернув увагу на те, «що стиль як особлива структура мови повинен 

спиратися на певну одиницю «емного» ряду. Було запропоновано термін 

стилема, що позначав би найважливіші риси мовних величин, на основі яких 

вони відносяться до певного стилю. Це, так би мовити, відмічені величини» 

[390, с. 55]. Як відомо, для художнього стилю узвичаєними є такі стилеми: 

метафори, епітети,  порівняння, гіперболи, оксиморони, антитези, періоди 

тощо. Загалом ці мовностилістичні одиниці функціонують у будь-якому 

художньому творі,  відбиваючи його стильову специфіку порівняно 

з науковим, офіційно-діловим та іншими текстами.  

Мовознавці послуговуються терміном стилістема на позначення 

мовної одиниці, яка, крім номінативного, має індивідуально-стилістичне 

значення, реалізоване в межах лінійного або вертикального контексту 

художнього твору чи всієї літературної творчості письменника (пор.: праці 

С. Я. Єрмоленко [162, с. 120], Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько 

[423, с. 37, 441] та ін.). Отже, у наведеному потрактуванні терміни стилема 

та стилістема репрезентують родо-видовий тип семантичних відношень 

з актуалізацією понять стильової та індивідуально-стильової норми 

відповідно.  

Усебічне вивчення проблеми «оновлення» мови через активне 

функціонування неологізмів різних типів помітно активізувалося 

в мовознавстві ХХ – початку ХХІ ст. Лінгвісти А. О. Брагіна [54], 

О. А. Земська  [184],  М. У. Калніязов [202], В. В. Лопатін [282], О. Г. Ликов 

[290], Н. І. Фельдман [467], Е. І. Ханпіра [478] та багато ін. засвідчили так 

званий «неологічний бум» [83, с. 37] у мові як суспільному явищі. 

У лінгвістиці другої половини ХХ ст. виникли всі передумови для 
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формування окремої її галузі – неології, у якій вивчають нові слова, значення 

і сполуки, аналізують процеси їх виникнення, моделі творення, розроблюють 

основні критерії класифікації новотворів тощо. 

У мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. неологічні розвідки не 

втратили своєї актуальності, а вивчення новотворів стало набагато 

інтенсивнішим у різних напрямах: лексикологічному, ономасіологічному, 

лексикографічному,  словотвірному,  стилістичному,  соціолінгвістичному, 

психолінгвістичному тощо. Одним з найактуальніших питань неології 

є комплексний опис авторської мовотворчості. Істотний внесок 

у розроблення типології новотворів зробили Г. М. Вокальчук [72; 73; 74], 

В. В. Герман [85], Ж. В. Колоїз [243], Л. П. Павленко [343], В. А. Чабаненко 

[485] та ін., які аналізують авторські неологізми здебільшого в поетичному 

контексті. У межах цієї галузі, з одного боку, прийнято розподіляти новації 

на неологізми, потенційні та оказіональні слова, а з другого – інтегрувати 

новотвори в єдину групу найменувань, що протиставлені узуальним словам. 

У такий спосіб неологи актуалізують проблему співвіднесення неолексем 

з тими чи тими значеннями категорії мовної норми. 

Поняття мовної норми як сукупності найстійкіших, традиційних 

елементів лінгвальної системи, історично відібраних і закріплених 

суспільною мовною практикою (М. П. Кочерган [264, с. 301]), що його 

науковці вивчають протягом майже століття, у мовознавстві, утім, і досі на 

часі. Протягом останніх десятиліть цю категорію активно студіюють 

представники лінгвостилістики, дериватології, граматики, соціолінгвістики 

тощо. Теоретичне осмислення основних ознак мовної норми, зокрема її 

динамічної стабільності, потреба в чіткішій типології її різновидів спонукало 

дослідників (К. Г. Городенська [125; 126; 127], С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, 

Т. А. Коць, Г. М. Сюта, С. Г. Чемеркін [159; 263], Є. А. Карпіловська, 

Н. Ф. Клименко, Л. П. Кислюк [218; 219; 220; 224; 225], Ж. В. Колоїз [242], 

О. Д. Пономарів [361], О. О. Тараненко [450], Г. М. Яворська [498] та ін.) до 

виявлення інтралінгвістичних, стилістичних, соціальних причин, які 
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впливають на зміни літературної норми, на її помітне розхитування 

в непростих умовах сьогодення, до пошуку аргументацій на користь 

розроблення та кодифікації нових правил функціонування зразкової 

літературної мови в усіх сферах суспільного життя.    

Динамічна стабільність літературного стандарту в новітній історії 

української мови багато в чому залежить від самих мовлян, особливо 

письменників, які в усі часи продукували високохудожнє слово, що 

слугувало зразком, естетичним виміром для літературної мови та її 

нормативного кодексу. Питання впливу мовотворчості митців на стан 

сучасної літературної норми є одним із пріоритетних передусім для 

вітчизняної лінгвостилістики, що найактивніше досліджує специфіку 

художнього стилю загалом та особливості індивідуальних стилів багатьох 

митців зокрема. Попри плідні напрацювання в цій галузі, проблема «Мовна 

норма і мовостиль письменника» (як відомо, це питання було порушене 

в монографії М. М. Пилинського «Мовна норма і стиль» [355]) поки що не 

знайшла повного й усебічного відбиття в наукових публікаціях.  

Мовотворчість П. Загребельного, який завжди вражав і дивував читачів 

своїм неординарним, глибоко філософським поглядом на події минулого 

й сьогодення, так само потребує системного лінгвістичного розгляду в цій 

площині.  Утім, ідіолект прозаїка щодо критерію відповідності / 

невідповідності літературному стандарту лінгвісти лише почали вивчати, 

певною мірою опрацювавши низку деяких його складників, зокрема 

оказіональні мовностилістичні засоби (Н. С. Голікова [100; 101; 102], 

Ж. В. Колоїз [240], Т. Г. Юрченко [496] та ін.). Численні стилістеми, які 

в художньому дискурсі белетриста репрезентують категорію оказіональності 

(узагальнене поняття про нові – індивідуальні – лінгвальні одиниці, що 

виникають у мовно-комунікативних ситуаціях), поки що не прокоментовано 

з погляду їх впливу на мовно-літературну норму, хоч «слововживання 

відомих письменників, майстрів слова, – зауважує С. Я. Єрмоленко, – 
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становить основу формування літературної мови з її кодифікованою 

літературною нормою» [159, с. 25].  

Розглядаючи різні вияви художнього стилю, дослідники постійно 

наголошують на тому, що літературна мова, яка прагне до стандартизації, 

уодноманітнення, збереження традицій, і мова художньої літератури, що 

«виявляє виразну тенденцію до індивідуалізації висловлення, до пошуку 

таких засобів мовної виразності, які б асоціювалися з індивідуальною 

мовотворчістю, з мовним новаторством, із характерними ознаками мовної 

особистості» (Г. М. Сюта [159, с. 42]), – це різні феномени національної 

мови. Не збігаються, зрозуміло, й поняття мовно-літературної норми та 

стильової художньої норми, хоч вони й мають обов’язкові точки перетину.  

 
 

2.2. Індивідуально-авторські іменники 

  

2.2.1. Потенційні слова 

У романістиці П. Загребельного виявлено численні інновації, що 

потребують лінгвостилістичного обґрунтування. Як відомо, одиниці, що 

з’являються в мові для позначення нових реалій, називають неологізмами. 

Авторські новотвори здебільшого диференціюють як потенційні 

й оказіональні слова. Однак щодо такого розподілу контекстуальних 

неолексем Н. Г. Бабенко зауважує, що чітко встановлених критеріїв їхнього 

розмежування досі немає, тому питання про співвіднесення потенційних та 

оказіональних індивідуально-авторських одиниць є дискусійним [13, с.  2]. 

Перші з них найчастіше кваліфікують як неодеривати, що вже створені (або 

можуть бути створені на зразок відомих слів), але ще не закріплені традицією 

слововживання. Попри те, що, на думку багатьох дослідників, потенційні 

слова відповідають мовній нормі, а оказіоналізми,  навпаки, порушують 

кодифіковані правила, потенційні лексеми нерідко кваліфікують як різновид 



67 
 

оказіональних. Є. А. Карпіловська наголошує: протиставлення потенційних 

слів (потенціоналізмів) як результату узуального словотворення 

оказіональним словам (оказіоналізмам) як наслідкам  словотворення 

неузуального є наразі найпоширенішим [218, с. 49–50].  

Аналізуючи оказіональні стилістеми, які фігурують у мові прози 

П. Загребельного та спираючись на категорію оказіональності, а також на 

літературний, художньо-стильовий, індивідуально-стильовий різновиди 

мовної норми, доходимо висновку, що авторські новотвори варто 

розподілити на дві групи: 1) потенційні слова; 2) власне оказіональні слова. 

Потенційні слова витлумачуємо як неолексеми, утворені незвичним (раніше 

не апробованим) поєднанням тих чи тих узуальних морфем або основ на 

зразок закріплених у лінгвальній системі словотвірних моделей і типів. 

Власне оказіональні слова – це авторські новотвори, що виходять за межі 

мовно-літературного стандарту, а подекуди й художньо-стильової норми. 

У художньому дискурсі П. Загребельного всі потенційні та власне 

оказіональні слова є стилістично маркованими, однак вони істотно 

відрізняються між собою як ступенем наближення до узуальних одиниць, так 

і кількісним складом, способами й засобами словотворення, продуктивністю 

вживання, функціями. Оскільки в списку досліджуваних художніх 

неологізмів переважають семантико-дериваційні інновації, здебільшого 

суголосні зі словотворенням іменників, прикметників, дієслів, прислівників, 

то диференціювати їх найзручніше у зв’язку з типовими словотвірними 

моделями, характерними для граматичних класів слів. 

Морфологічний і словотвірний критерії класифікації індивідуально-

авторських іменників дають змогу об’єднати їх у п’ять основних груп 

неодериватів, що утворені за зразком узуальних субстантивних слів такими 

способами: 1) суфіксальним;  2) префіксальним; 3) конфіксним; 

4) редеривацією; 5) основоскладанням. Досліджувані новотвори засвідчують, 

що своєю структурою та сукупністю в межах тих чи тих словотвірних типів 

вони відбивають загальномовну тенденцію щодо найактивнішого 
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й найстрокатішого словотворення іменників за допомогою низки 

дериваційних суфіксів, одні з яких мають високий ступінь продуктивності, 

зокрема морфеми -ість-, -ств-, -/j/-, -ик-/-иц′-, -к-/-ок-, -ин-/-ин′, інші – 

слугують утворенню лише одного або кількох слів: -ят-, -аг-/-яг-, -уг-/-юг-,    

-тель-, -б-, -от-, -ощ-, -ор-, -ач-, -их-, -ун- та ін., пор.: табл. 1.1 (с. 67 – 69), що 

відбиває особливості суфіксального словотворення неолексем у художньому 

дискурсі П. Загребельного. До того ж деякі суфікси виконують важливу 

семантико-стилістичну роль не лише у складі простих слів, а й є значущими 

для композитів та тих новотворів, що змодельовані префіксально-

суфіксальним способом або поєднанням двох суфіксів.  

Наприклад, складні іменники бугаєзнавство, землерийство, 

марнотратництво, однокашництво, пустомельство,  славохвальство, 

словоливство та ін., а також слово безборідство, утворене конфіксним 

способом, на нашу думку, доцільно вналежнити до того самого 

словотвірного типу неодериватів з домінантним формантом -ств-, що 

репрезентує релевантну для лексичних значень цих неолексем сему 

‘узагальнене явище чи ознака’. На відміну від мовотворчості багатьох 

письменників, у прозі й поезії яких авторські іменники такого зразка – 

подекуди рідкісне явище (пор. з висновком І. С. Лощинової, яка, 

досліджуючи неолексеми в мові творів 22 письменників Дніпропетровщини, 

виявила лише один такий оказіоналізм титанство в поезії В. Коржа  [286, 

с. 69 – 70]), у романістиці П. Загребельного мовні одиниці із суфіксом             

-ств-  – це один з найрозгалуженіших словотвірних типів, що його складають 

кілька десятків (понад 40) авторських новотворів. 

Таблиця 2.1 

Дериваційний 
суфікс 

 

Приклади індивідуально-авторських неолексем 

-ість- занудливість, звированість, згорбатілість, знетямливість, 
кшталтність, лихоманковість, многість, несправжність, 
нещоденність,  покинутість,  притемненість, розпроміне-
ність, розсатанілість, роз’юшеність,  самість, 
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стовбільність, тьмавість, чоловічість, чорноземність та 
ін. 

-ств- бродництво, вгадництво, вмільство, доносництво, 
збоченництво, здобичництво, ігнорантство, зальотництво, 
наклепництво, невіжество, німотство, організаторство, 
поліцайство,  пустомельство, хапужництво, чудійство та 
ін.  

-/j/- батожжя, бездівчаття, вировиння, дення, 
допильновування, знезмістовлення, зненавидження, 
знікчемніння, зрозпачення, личчя, ліття, місяччя, 
позасвіття,  розлунювання, султанування, хлюпостання, 
шкураття та ін. 

-ик-(-ник-)/     
-иц′- 

вишневеччик, втішальник, бродник, жереб’ятник, зверхник, 
інфарктник, лаяльник, роздмухувальник, розслідувальник, 
усюсик; службістика, футболістика, чепухістика; 
ліпляниця   

-ин-/-ин′ Великонімеччина, заробленина, змаганина,  ламанина, 
нагульновщина, нужденина, оливина, офіціальщина, 
російщина, чужинина; бабиня, ворогиня  

-к-/-ок- викоханка, лекційка, кип’ячка, мізернютка, перспективка, 
розхилок,  скромнячок, старшинка, ущербок, хватько   

-ец′- визволенець, детеелівець, зостанець, нахляпець, 
ненаситець, погромець, сопливець,  уводець 

-изн- англійщизна, готовизна, німщизна, падализна, ріднизна, 
самотизна, спаленизна 

-иськ-  баронисько,   грузовисько,   збировисько,   зборовисько, 
зливисько, клубовисько, кротовисько, нуртовисько, 
паленисько, юрмовисько  

-ищ- веприще, втечище, в’язилище, гніздовище, нутровище, 
обозовище, списовище, тулубище, хворостище, цвинтарище  

-ур-/-юр- бідацюра, гадюра, кабанюра, композитура, кулацюра, 
сопляцюра, фашистюра,  хвашистюра  

-яр- бородяра, колесяра, півняра, спритняр, чемоданяра   
-ак-/-як- стульчак; бугаяка, гітлеряка, горіляка, жиляки, 

капітаняка, півлітряка, сидоряка    
-ат-/-ят- боярчата, королев’ята, фараоненята  

-ач- грузач, з’їдач, підскакувач, подорожувач, поплентач  
-аг-/-яг- ногака, полоняги 

-юг- бюрократюга, гадюга, генералюга, невдалюга  
-ух-/-юх- джипуха, невістюх, обдертюх, питух  

-чик-/-щик- бадьорунчик, негорюнчики, чеберяйчики; мікрофонщик, 
помідорщик    

-ичк-/-ичок- підприємствичко; підполковничок, полковничок, союзничок 
-очк-/-очок- відпусточка, семигодиночка 
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-изм-/-ізм- гопакізм, династизм, наплювізм, обсракізм, передовізм 
-ист-/-іст- жигуліст, катастрофіст, мозаїчист, писарист  

-тель- збавитель, кровопоглинатель, м’ясопоглинатель, 
потрясатель,  рекомендатель   

-б- поклятьба, проклятьба  
-от- белькота, буйнота, гарнота, дивнота   
-няв- байдужнява, біготнява, крутнява, метушнява, регітнява   

-л- (-дл-, -йл-) єкало, обпивайло, попихадло, стовпидло   
-ій-/-цій- 
(-ен-цій-) 

кущотерапія, мамашенція, пляшенція 

-(ер)ій- клієнтерія, кокетерія, шмаркатерія 
-ер- бабера   
ор- пропагатор  
-их- пташиха  
-ун- змагун  

-енк- телегейченко, туренко 
-ен′- гітлереня  
-аль- помагаль 
-ян- нідерляндяни 
-ег- жабега, ямега 
-иг- хурделига  
-ог- пожога, помога  

-(ар)н′- легендарня  
-іад- жмакіада, електрогітаріада  

-л-/-л′- єкало; виноросль  
-ул′- стервуля  
-юк- хетезюк  
-ив- свердливо  
-ил- попи́ло 

    

Частину аналізованих новотворів кваліфікуємо як потенційні слова. 

Вони демонструють деривацію, наближену до дескриптивних мовних норм. 

Схожі слова досить поширені в мовній практиці українців. Попри те, що 

проілюстровані, а також інші лексеми не зафіксовано в лексикографічних 

джерелах, вони відповідають розмовно- та художньо-стильовим нормам. 

Пор: …відлік часу для книжок проводиться на десятиліття, а то вже й не 

на ліття, а на місяччя або …дення (Вигнання з раю, с. 267); …чоловік живе 

серед заліза й надтвердих матеріалів, тут тонкощі – зайва розкіш, […] 
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тож хай живе слонячість, носороговість, бегемотовість (З погляду 

вічності, с. 197). 

До нормативних слів тяжіють такі іменники, як заробленина, 

змаганина, ламанина, нужденина, оливина, російщина, чужинина; бабиня, 

ворогиня; розхилок, ущербок; готовизна, самотизна; гарнота, дивнота та 

ін., що їх сконструйовано поєднанням узуальних кореневих і суфіксальних 

морфем за зразком загальновживаних лексем порожнина, княгиня, новизна, 

турбота тощо. Передусім таку перспективу мають потенціоналізми, що 

функціонують у контекстах, стилізованих під народну творчість, наприклад: 

Не роззявляй губи на чужу чужинину й заробленину (Диво, с. 106).  

Тенденцію до закріплення в мовній системі відбивають потенційні 

слова, утворені способом редеривації: втрим, безрух, безчас, змаг, лагідь, 

намисл, непогодь, непрохідь, перестриб, покреп, помурк, пропад, розколис, 

розмисл, розприск, розсвист, розтоп (– На змаг! Хто хоче, ставай туди 

(Диво, с. 103); Заблуд людський полягає в намаганні прикритися одягом 

навіть без потреби (Євпраксія, с. 193) тощо), а також деякі іменники-

новотвори, змодельовані за допомогою префіксів і префіксоїдів: прадумка, 

пракорінь, напівдумка, напівкаліка, напівобійми, напівзаконник, напівзнання, 

напівспогад, півдурак, надначальник (…ми, старші, напівкаліки, 

напівінваліди, стаємо предметами евакуації… (Тисячолітній Миколай, ІІ, 

с. 70). Такі неодеривати характерні для художнього стилю, як і композити на 

зразок зеленогір’я, краснослови, крутоспади, крутоспадь, ніжноцвіт, 

очодоли, перворозум, першовіки, тонкостанність та ін. Вони по-особливому 

маркують мовостиль П. Загребельного, оскільки вирізняються з-поміж усіх 

змодельованих прозаїком субстантивів тим, що відповідають критеріям 

естетичності, пор.: Він (Сивоок) став з повного розбігу, аж схитнувся 

наперед туди, звідки насмішкувато видивлялася на нього чорними […] 

очодолами […] коняча голова… (Диво, с. 43); Скаже згодом наш 

перворозум: «Всяк чоловік є той, яке серце в нім…» (Я, Богдан, с. 67); Тоді 

й названо ту стіну Нерушимою, бо повірили люди, що […] вічно здійматиме, 
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захищаючи їх, свої руки, створена великим художником першовіків 

скорботноока жінка (Диво, с. 326);   …ніхто  не  міг  зрівнятися 

у тонкостанності й вигинистості з бульшівськими дівчатами (Розгін, 

с. 315). Експресивний потенціал аналізованих композитів зростає тоді, коли 

вони утворюють ампліфікативні ряди в межах одного висловлення, 

наприклад: Раділа (Євпраксія) своїй стрункотілості, білолікотності, 

білоколінності (Євпраксія, с. 198); Від матері сестри успадкували ліниву 

красу і неповторну грацію рухів; од батька – сонцелюбство, вітролюбство, 

дощолюбство і просто неймовірне замилування свободою (Левине серце, 

с. 71) та ін.  

У досліджуваному художньому дискурсі стилістично маркованими 

є численні назви суб’єктивної оцінки. Переважно їх утворюють за допомогою 

низки суфіксів, що мають первинне значення збільшення або зменшення. 

Отже, у різних стилях української мови іменники на зразок котище – котик, 

вовцюга – вовченя, дідуган – дідусик тощо – це пари антонімічних слів,  пор.: 

Фокстрот – це тільки обіймище, а танго – пригортаннячко! (Юлія, с. 79). 

У структурі виділених слововживань синонімічні кореневі морфеми поєднані 

з антонімічними суфіксами. Однак специфічною рисою мовотворчості 

П. Загребельного є постійне семантико-стилістичне зближення 

неодериватів  двох  протиставлених словотвірних типів, базоване на 

переосмисленні значень багатьох суфіксів. 

Аугментативи, або збільшувальні утворення, як елементи розмовного 

стилю відбивають одну з найважливіших ознак художньої літератури, 

фольклору, усного спілкування. Загалом їх моделюють за невеликою 

кількістю типів з низкою суфіксів [228, с. 184], усі з яких характерні для 

мовостилю П. Загребельного: -ищ- (обозовище, цвинтарище), -иськ- 

(баронисько, зливисько), -юг- (генералюга, невдалюга), -як- (гітлеряка, 

капітаняка), -юр- (бідацюра, фашистюра), -яр- (бородяка, чемоданяра) тощо 

(див. табл. 2.1,  с. 67 – 69).   Наприклад, стилістично виразними 

є потенціоналізми гадюга, гадюра, що їх унесено до переліку узуальних 
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споріднених слів у контексті Вона (Тоня) метнулася за стелажі, повернулася 

з цілою купою словників і енциклопедій […]. – Так. Ось тут. Гад. Гадюка. 

Гаденя. Гадоїд. Гаддя. Гадина. Гадовище. Гадюга. Гадюра. Гадюченя. 

Гадючник. Гадюччя. Гадя. Гадючитися. Все це від санскритського слова 

«гад» – повзти, плазувати (Вигнання з раю, с. 372).  

Для мовотворчості письменника характерними є неодеривати на 

кшталт бабера, єкало, ногака, попи́ло, ямега, утворені приєднанням 

малопродуктивних суфіксів -ер-, -л-, -ак-, -ил-, -ег-. Натомість деякі з них 

послужили джерельною базою для поповнення словникового фонду сучасної 

української літературної мови. Зокрема, аугментатив обжирайло як лексему, 

що виражає зневажливість, зафіксовано в Словнику української мови 

з текстовою ілюстрацією,  взятою з контексту роману «Диво» 

П. Загребельного: «А ті [варяги] собі й далі глузувати та кепкувати і лаяти 

наших богів.., а всіх нас обжирайлами.. дражнити» (14, V, с. 498). Однак 

в авторському тексті це речення, крім слововживання обжирайло, містить 

у такий самий спосіб утворений іменник обпивайло, який не ввійшов до 

реєстру жодного тлумачного словника, тому кваліфікуємо його як 

потенційне слово: …а всіх нас обжирайлами та обпивайлами дражнити 

(Диво, с. 101). 

Н. Ф. Клименко зауважує, що іменники-аугментативи здебільшого 

передають значення об’єктивної  збільшеності,  нерідко  поєднуваної 

з відтінком зневажливості [228, с. 184]. Пор.: Веприще – ось як назвати, – 

сказав князь, – бо таки кабанюра чималий (Диво, с. 453) та Це, коли хочете, 

бугай, бицюра, бугаюра, який перебрів і переплив усі ріки, озера й моря 

передвладдя і, вичалапкавшись на  твердий  берег  безмежних можливостей, 

без вагань став топтати все… (Стовпо-творіння, с. 57 – 58). Індивідуально-

авторськими номінаціями є синонімічні слововживання веприще та 

кабанюра, що в першому висловленні насправді номінують велику тварину. 

У другому контексті синоніми бицюра, бугаюра, – це, на перший погляд, так 

само назви тварин, але функціонують вони в переносно-метафоричному 
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значенні «вкрай наполеглива людина, яка за будь-яких умов досягає мети». 

Емоційно-оцінні компоненти ‘осуд’, ‘презирство’, що розвинуті у структурі 

цього ЛСВ, дають змогу вважати ці іменники назвами суб’єктивної оцінки. 

У художньому дискурсі П. Загребельного частіше натрапляємо на  

аугментативи, які виражають негативну суб’єктивну оцінку, ніж на 

збільшувальні утворення, що  виконують  свою  первинну  функцію. 

Наприклад: …називали глумливо новгородців плотниками, а Ярослава – 

кривондякою… (Диво, с. 455); …вся в чорному бабера з сучкуватим ціпурою 

в руках заклякла спершу, побачивши парочку… (Диво, с. 391); Тебе прислали, 

щоб ти навів порядок серед цих полоняг (Тисячолітній Миколай, І, с. 184); 

Зостався один хетезюк поламаний та хура залізяччя… (Тисячолітній 

Миколай, ІІ, с. 144);  Єфрейтор  Лясков  задавака  й  брехуняра  (Добрий 

диявол, с. 9); – Це нижче моєї гідності – стояти коло такого обдертюха! – 

бурчав Лясков (Добрий диявол, с. 22) та ін.  

Важливою ознакою ідіолекту П. Загребельного є численні неодеривати, 

змоделювані за допомогою суб’єктивно-оцінних суфіксів -ик-, -к-/-ок-, -ичк-/ 

-ичок-, -очк-/-очок-, -ат-/-ят-, -ен′-, -еньк-/-оньк- та ін. Подекуди в тому 

самому контексті зафіксовано спільнокореневі новотвори, наприклад: Ловив 

себе (Дуліб) на бажанні побачити Ойку  отаким  собі  маленьким 

клененятком, прогрітим сонцем наскрізь […]. Відганяв те бажання, бо […] 

виходило те, що він сам став мовби маленьким зеленим клеником, не мав 

у собі ніякої міцності… (Смерть у Києві, с. 310).  

На відміну від стилістичної системи української мови, у якій 

демінутиви, або зменшувальні слова, репрезентують широкий спектр 

позитивних конотацій на кшталт ‘зменшеність’, ‘здрібнілість’, ‘пестливість’ 

тощо, у мовотворчості прозаїка іменники на зразок банкірик, боярчата, 

візирик, директорик, економістик, загсик, інженерик, командирчик, 

комісарик, королев’ята, менеджментик, патріотик, письменничок, 

підполковничок, плацдармик, полковничок, радгоспик, скромнячок, царишко, 

шейхусик, юристик та багато ін., навпаки, найчастіше слугують вираженню 
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негативного ставлення до реалій, які вони номінують. У процесі їх 

словотворення порушено узвичаєні норми сполучування морфем. Як відомо, 

демінутивні суфікси не поєднують з коренями, що співвідносять слово 

з реалією (нерідко особою), яка має важливий соціальний статус, належить 

до вершини державної або церковної ієрархії, має військове звання чи 

обіймає посаду в певній професії тощо. Такі денотати в суспільно-

комунікативній практиці, зокрема в офіційно-діловому спілкуванні, не 

прийнято характеризувати за оцінною шкалою «позитивне» – «негативне». 

Натомість у структурі значень  досліджуваних  потенціоналізмів  наявні 

конотативні семи ‘несхвалення’, ‘осуд’, ‘презирство’, ‘іронія’ – 

репрезентанти категорії пейоративності, – експонентами яких є семантично 

трансформовані суфікси-енантіосеманти. У багатьох контекстах такі 

стилістеми передають осуд, зневажливе, подекуди навмисно підкреслене 

негативне ставлення до тих чи тих персонажів: – Князеньку! – реготав 

позаду Бурмака, жалюгідний карлик, препаскудний базіка, набитий дурень. – 

А свинячого вуха? Князеньку! А хвостика? Князюсику! (Диво, с. 452); З своїм 

папусиком (папою римським), папунчиком, папунятиком вони мене 

(герцога Вельфа) виплюнуть, як виноградну кісточку (Євпраксія, с. 345); 

Леся забула навіть про свою іронічність. Назвала б нікчемного Сироту не 

секретарем, а секретариком або секретарчиком… (Тисячолітній Миколай, 

ІІ, с. 215 – 216); – Власне, ти (Совинський) вгадав лише завдяки своїй 

розлогій гуманітарній освіті, яку нині пустили на пси супермодні 

економістики, юристики, менеджментики і банкірики (Брухт, с. 187) та 

багато ін.   

Неолексеми аналізованого словотвірного типу відбивають специфіку 

індивідуально-стильової норми, але здебільшого не відповідають мовно-

літературному стандартові й навіть художньо-стильовій нормі. Утім, деякі 

семантико-дериваційні інновації можуть підсилити фольклорні традиції та 

збагатити мовні ресурси розмовного стилю. Зокрема, результатом стилізації 

під усну народну творчість є неодеривати дружинонька та їдаленька 
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(…а Святополк, зібравши з недобитків сяку-таку дружиноньку, вдарився 

в західні землі… (Диво, с. 467); Оксана не стала витримувати місячного 

строку, і вже за два тижні агростанційна їдаленька запаморочливо пахла 

борщем і ковбасами… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 287). Іменник 

варяженьки, який не фіксує жоден зі словників, повністю віддзеркалює 

народнопісенне слово воріженьки (Як здолаєш воріженьків, додому 

вертайся (укр. нар. пісня). Енантіосеманти гітлереня, фашистеня, 

фашистик так само передають вікові традиції, особливий стиль спілкування 

українського народу з ворогом, пор.: – «Ану ж бо помовчте, варяженьки! – 

покричали наші вої. – У вас Бог свій, а в нас свої, і не дамо їх нікому!» (Диво, 

с. 101); В очереті фашистик знайшов кілька човників, але жодного весла 

(Левине серце, с. 78); «Ще воно й сміється, фашистеня паршиве!» – 

подумав зі злістю Утюжок (Левине серце, с. 78); Дід Утюжок спершу 

злякався (бо отеє гітлереня замірялося гвинтівкою)… (Левине серце, с. 78).   

У мовотворчості П. Загребельного трансформовані демінутиви 

набувають статусу назв суб’єктивної оцінки, як і більшість аугментативів. 

Семантична та функціональна спорідненість неодериватів  двох 

протиставлених і надзвичайно продуктивних словотвірних типів 

уможливлює зближення їхніх стилістичних значень, у структурі яких наявні 

спільні конотативні семи на кшталт ‘зневага’, ‘осуд’, ‘презирство’ тощо. 

Негативну експресію суб’єктивно-оцінних іменників різного походження 

підсилено у випадку функціонування їх в одному синтаксичному сегменті. 

Наприклад, у контексті – Це ж наклеп! – обурилась юридична Твердохлібова 

душа. – А хто перевірятиме? І кого – Корифея? У нас Корифею вірять. Цим 

тримаємось. Президентик це знає – і вклякнув умить. Будь ласочка, вам 

кабінетик! Та й не кабінетик, а кабінетяру! (Південний комфорт, с. 331) 

слововживання кабінетик і кабінетяра, що є спільнокореневими 

іменниками, утвореними приєднанням зменшувального та збільшувального 

суфіксів відповідно, виконують однакову функцію – вираження осудливо-
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негативного ставлення до влади – і водночас підсилюють іронічний зміст 

усього висловлення. 

Отже, численні потенційні іменники, які  належать  перу 

П. Загребельного, з одного боку, поки що не «вписані» до літературного 

стандарту, а з другого, – відбиваючи словотвірний характер реально 

вживаних в українській мові лексем, здебільшого відповідають художньо-

стильовій нормі, подекуди мають перспективу наближення до  мовно-

літературної норми.  

 

 

2.2.2. Власне оказіональні слова 

У мові прози П. Загребельного з-поміж численних стилістем питомо 

вагомими є власне оказіональні іменники. Спираючись на типологію 

словотворення (або формотворення)  розподіляємо їх  на  три  групи: 

1) семантико-дериваційні; 2) лексико-семантичні; 3) граматичні. 

В. А. Чабаненко підкреслює, що такі індивідуально-авторські одиниці наявні 

у творах усіх письменників, вони виникають унаслідок свідомого, 

стилістично мотивованого відхилення від міжстильових норм і завжди 

є продуктом індивідуальної мовотворчості, своєрідним експромтом митця 

[485, с. 13], який «працює» в площині стильових норм, почасти розширюючи 

її межі. Цю думку підтверджує Ж. В. Колоїз: поява оказіоналізмів 

нероздільно пов’язана з порушенням традиційної мовної норми, що діє в бік 

обмеження, заборони, стабільності. Потенціал мови виявляється значно 

ширшим, ніж узуальне чи нормативно закріплене системою вживання 

мовних знаків [242, с. 7]. 

 В активній словотворчості П. Загребельного власне оказіональні 

іменники формують значний масив неолексем, функціонування яких 

відбиває специфічну – найчастіше стилістично знижену – тональність 

художньої оповіді, характерну здебільшого для сучасних художніх текстів. 
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У структурі індивідуально-стилістичних значень авторських новотворів 

наявні конотативно-оцінні компоненти, що розширюють аксіологійне поле 

досліджуваного художнього дискурсу й водночас виокремлюють інновації   

з-поміж норм мовно-літературного стандарту. Попри те, що кожне власне 

оказіональне слово в мові прозаїка – це індивідуалізм, який потребує 

спеціального лінгвостилістичного обґрунтування, аналізуючи низку 

неолексем у зв’язку з поняттям норми – мовно-дериваційної та художньо-

стильової, – виявляємо групи дериваційно та функціонально споріднених 

стилістем. 

Зафіксовані різнотипні оказіоналізми письменника повсякчас 

спираються на невичерпне багатство мовних ресурсів. Прозаїк оригінально 

комбінує «стандартні» лінгвальні одиниці, удаючись до тих чи тих 

стилістичних прийомів. У процесі моделювання власне оказіональних 

іменників, що нерідко є одним з виявів аномальних явищ, спостережених 

у мові, автор почасти вступає в «мовну гру», яка, на думку О. А. Аксьонової, 

«будується за принципом навмисного використання явищ, що відхиляються 

від норми і які усвідомлюють на фоні системи та норми. У сучасній 

лінгвістиці під час вивчення свідомо неправильно використаних слів усе 

частіше послуговуються поняттям «мовного експерименту» [5, с. 3]. Мовна 

гра переважно породжує нові засоби вираження певного змісту або 

актуалізує нове змістове наповнення слова, зберігаючи або змінюючи його 

звичну форму. Цю думку, неодноразово висловлену Т. О. Гридіною [133], 

практично підтвердив П. Загребельний, «обігруючи» численні семантико-

дериваційні оказіоналізми. 

Серед власне оказіональних слів виділяємо, зокрема, іменники 

жіночого роду з фіналлю -ація, що утворені за зразком субстантивів 

латинського походження демонстрація, федерація та ін.: геометризація, 

дуракція, задирація, єрундація, кукурудзація, міні-стовпотизація, обнімація, 

сивілізація, стовпозація, фізикалізація, цілувація тощо. Неолексеми 

з дериваційною морфемою -ацій-, яка має абстрактне значення з наявними 
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в його структурі релевантними семантичними компонентами ‘влада’, 

‘офіційність’, здебільшого вживають у суспільно-політичній сфері. 

Приєднання «чужого» суфікса до кореневих морфем слов’янського 

походження спостерігаємо майже в усіх індивідуально-авторських 

новотворах, що наближує їх до розмовного стилю й водночас порушує 

стильову норму офіційно-ділового спілкування найвищого рівня. 

Неолексеми, утворені в такий спосіб, у висловленнях набувають негативно-

конотативних відтінків несхвалення й зневаги. Експресивно-іронічний ефект 

семантико-дериваційних оказіоналізмів є відчутним у випадках їхнього 

функціонування поряд з нормативними іменниками, наприклад: …спокійно 

дивився (Твердохліб) на Савочку, а в голові набридливо крутилося: 

юриспруденція, юрис, юрис, пруденція, поведенція, западенція, 

індульгенція, чепухенція  (Південний комфорт, с. 108);  Інтеграція в Європу. 

Обіймація з Сполученими Штатами. Руконогозадирація перед усім, що 

паном зветься (Брухт, с. 151); Велика […] революція […] породила… 

безбатченків, а вже вони […] призвели суспільство до деформації 

й дегенерації, […] наслідком чого стали: криміналізація, тероризація, 

корумпотизація, тінізація, суцільна обдирація і цілковита руйнація 

(Стовпо-творіння, с. 7).  

П. Загребельний нерідко експериментує із суфіксоїдами  та 

префіксоїдами. В останніх романах письменника «Брухт» і «Стовпо-

творіння», що написані у формі іронічної історії про «самостійне» життя 

України після розпаду радянської імперії, фігурують численні семантико-

дериваційні оказіоналізми, зокрема  іменники-композити  із  другою  

основою  -крат-(ія). Давньогрецьке слово ϗράτος, що означає «сила, влада» 

(12, с. 459), у сучасній українській мові зазнало певної семантичної 

нейтралізації й перетворилося на суфіксоподібний елемент – суфіксоїд [127, 

с. 29]. Натомість в аналізованих творах зафіксовано низку власне 

оказіональних іменників на кшталт дармократія, димократія, домократія, 

дурнократія; геронтократ, дідократ, пантократор тощо, у структурі 
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стилістичних значень яких актуалізовано негативно-оцінні компоненти, 

експоновані семантикою перших основ, що характеризують са́ме владу. Їхня 

експресивність зростає у випадках накопичення, нерідко нанизування, 

повторюваних або фонетично чи лексично варіатних оказіоналізмів у межах 

одного лінійного контексту. Наприклад: Ох, домократія! Ах, домократія! 

Ух, домократія! Ех, домократія! А ще ж можна: юх, єх, іх, їх… (Стовпо-

творіння, с. 13); Тут мені (батюні) натурчали в обидва вуха: дюмократія, 

дурнократія, дерьмократія. Ви там з нею опреділилися? – Так точно. 

Стовпократія! (Стовпо-творіння, с. 54); У когось там демократія-

дурнократія, а в нас стовпократія (Стовпо-творіння, с. 63). 

Аналогійний спосіб словотворення демонструють неолексеми із 

суфіксоїдом -граф-(ія): дамографія, дармографія, димографія, домографія, 

думографія, дюмографія. Зокрема, у низці висловлень, зафіксованих у романі 

«Вигнання з раю», такі оказіоналізми є дієвим засобом вираження гумору, 

наприклад: – І що – демографічні дослідження? Справжня демографія 

в простому селі? – А які ж? І димографія, і домографія, і дамографія, 

і дюмографія, і думографія (Вигнання з раю, с. 384); Димографія, для 

прикладу, що таке? Паливо для колгоспників, пальне для техніки. Все те, що 

йде димом (Вигнання з раю, с. 384); Дюма чули? […] От вам і дюмографія! 

А вже до неї так і кортить дочепити ще й думографію, бо думати ми ніби 

вміємо, та не кожен хоче (Вигнання з раю, с. 385) та ін.  

Одним із прийомів мовної гри є графіксація, що, на думку 

В. П. Ізотова, полягає в спеціальному способі утворення слів, під час якого 

роль словотворчих формантів виконують графічні й орфографічні засоби 

мови (графічне виділення, пунктуаційні знаки тощо) [189, с. 83]. Такі 

новотвори дослідники називають графодериватами [189, с. 83], 

графосемантизмами   (13, с. 26),  графоакцентованими оказіоналізмами [424, 

с. 49]. Ознакою ідіолекту П. Загребельного є штучна «делімітація» 

нормативних та оказіональних слів за допомогою такого орфографічно-

словотворчого форманта, як дефіс. Наприклад: …а тут я (Ледва) з нашими 



81 
 

українськими ласкавостями: «Дівчино, рибчино, чорнобривко моя!» Що 

ж лишається бідним лумумбам? Тільки й того, що допитуватися, що то за 

таємнича українська мова, де і дів-чина, і риб-чина, і Гали-чина, і Ти-чина? 

Що воно за «чина» в українській мові? (Брухт, с. 127); …а що то у вас за 

«тальність»: монумен-тальність, фундамен-тальність, момен-

тальність, сентимен-тальність, підмі-тальність, гені-тальність, симен-

тальність?..  (Брухт, с. 127). Мовну гру вбачаємо в графічному виділенні так 

званих суфіксоїдів «чина» і «тальність», які виявилися «звукоподібними» 

в низці загальновживаних слів, спеціально підібраних автором для створення 

комічності ситуації, що виникла під час спілкування чужоземців 

з українською жінкою.  

Схожі графосемантизми функціонують і в контексті Маркове 

сходження на вершини, і все їхнє подальше життя значилося суцільними 

«комами»: рай-ком, міськ-ком, об-ком, ще вищий «ком» (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 9), у структурі яких відокремлено елемент -ком, що дає змогу 

асоціювати виділені оказіоналізми із грудкою (як відомо, слово грудка 

співвіднесене з лексемою ком у російській мові) – «затверділим шматком 

якої-небудь речовини, перев. м’якої, крихкої» (2, с. 208).   

Натомість у творах белетриста цей самий стилістичний прийом 

неодноразово слугує виділенню смислово значущих префіксоїдів, що 

додають до лексичних значень власне оказіональних слів іронічно-

конотативних відтінків. Зокрема, у контекстах …але за ним (Сиротою) 

стояли великі НІБИ: ніби-прогрес, ніби-НТР, ніби-розквіт і ніби-

майбуття… (Тисячолітній Миколай, І, с. 17); А хто, викачуючи з бюджету 

мільйонні кредити «під Ягнича», закуповує за них ніби-метал в Швеції, 

Німеччнині й навіть у США, ніби-імпортує той ніби-метал до Кучугур, 

ніби-виготовляє з нього дефіцитну ніби-продукцію, ніби-експортує її знов 

же до тих швецій, німеччин і америк… (Брухт, с. 190) роль префіксоїда 

виконує порівняльно-модальна частка ніби, яка виражає сумнів, непевність 

щодо висловлюваного (2, с. 647), а в наведених реченнях репрезентує 
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аксіологію обурливого ставлення або до персонажів, або до їхніх далеко не 

«державних» учинків.  

У романі «Брухт» експресивну функцію натяку виконують 

«префіксоподібні» одиниці «Крав» і «Куч». Ці перші склади антропонімів, 

спеціально виділені в прізвищах двох перших президентів незалежної 

України, постають як семантичні компоненти у структурі низки 

оказіоналізмів, що є номінаторами власних назв надуманих компаній, 

підприємств, корпорацій: …запропонувала (Ледва) йому (Гончаку) кредит 

для створення страхової компанії «Куч-оберіг» (Брухт, с. 138); До речі, моє 

мале підприємство звалося «Куч», хоч про Кучму тоді й ніхто не чув, бо він 

був засекречений, як усі ракетники. Тепер у нашій корпорації «Куч-метал» 

(Брухт, с. 138); – Спробуй уявити всі назви твоєї корпорації. «Крав-лімітед», 

«Крав-оберіг», «Крав-метал», «Крав-брухт», «Крав-плюс». І так до 

безкінечності, бо Україна велика і красти можна довго і весело  (Брухт, 

с. 138 – 139).   

У художньому дискурсі П. Загребельного зафіксовано оцінно-

характеризувальні графодеривати з «делімітованими» префіксами. 

Наприклад, у реченні Три роки він (Брайко) проклинав себе за ту переправу 

в концтаборах, проклинав у партизанах, проклинав під час пере-пере-

перевірок (Зло, с. 142) тричі повторений префікс пере- експлікує значення 

«надмірність у чомусь». Поділ на склади слова вибори, виділення його 

частини -бори у висловленні Ви-бори, ви-бо-ри, бо-ри, бор, бор, бор (Стовпо-

творіння, с. 6) є стилістичним прийомом мовної гри, мета якої – семантико-

асоціативне зближення лексем вибори і бір (множинна форма бори). Іменник 

бір має значення «сосновий або інший шпильковий ліс» (2, с. 61), у структурі 

якого наявна релевантна сема ‘велика кількість’. У такий спосіб виражено 

негативне ставлення до виборів, що їх постійно проводять у країні.  

Подекуди графосемантизми постають унаслідок спеціального 

виділення й редуплікації перших складів у будові слів-експресивів, 

«нанизаних» в ампліфікативні ряди. Основне призначення риторичної фігури 
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такого зразка  – негативна характеристика тих чи тих персонажів, наприклад: 

І до своїх хихоньок-хахоньок щоразу дочіплював (Гладкоскок) зовсім 

несподівані і тому особливо безглузді слова. Виходило в нього приблизно 

таке: «ха-ха-бар», «хо-хо-дуля», «хе-хе-рувимчик», «хі-хі-романт»,       

«хи-хи-труха», «ху-ху-дячок». Може, перекалічувати слова все ж не так 

страшно, як перекалічувати життя? (Південний комфорт, с. 88). 

Досліджувані тексти засвідчують, що індивідуально-стильовою 

нормою для мовотворчості прозаїка є проведення численних експериментів зі 

складними словами. Привертають увагу оказіональні іменники, що утворені 

комбінованими способами – найчастіше композицією (подекуди 

юкстапозицією) з додаванням суфіксів -ик-, -ець-, -ач-, -енк- або, навпаки, 

усіченням афіксів. Схожі неолексеми так само здебільшого слугують 

стилістичним засобом вираження різного ступеня негативних характеристик 

конкретних або типових персонажів: …вона (людина) втрачає свій божий 

дар, стає жалюгідним підлабузником, чинопоклонником, 

начальствотерпцем (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 223); Футбольні ворота – 

для багатьох найбільша святиня. Навіть легіони інфарктників, 

лікарепоклонників, таблеткопоглиначів, вітаміноїдів міняють 

приймальню лікаря на дерев’яні трибуни стадіону… (Зло, с. 349); – Іди вже 

спати, перестрибни-гопченко! (Брухт, с. 186); А тепер «своя» Котя, 

зваблена Безтурботним, виціловується перед горілкосьорбами 

і самогоноковтальниками, які знай ревуть «гірко!»… (Левине серце, с. 249).  

П. Загребельний нерідко продукує композити із трьох основ на зразок 

аерофотозвинувачення, жабомишодраківка, жабомишодралівка, 

телебрехгрупа та ін. Ущільнюючи художній простір у такий спосіб, 

письменник підвищує експресивний потенціал стилістем, у складі яких 

поєднано семантично не поєднувані компоненти. Загалом структурний обсяг 

оказіональних іменників-композитів може коливатися від найкоротших 

композитів-новотворів – складноскорочених слів на кшталт сяйбуд 

(…а самим вернутися додому […], щоб далі […] будувати соціалізм і сяйливу 
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будущину, сяйбуд, сяйбуд, сяйбуд!.. (Юлія, с. 92), перпенс (Перпенс – тобто 

персональний пенсіонер (Південний комфорт, с. 57), сексхарч (…дівчат […] 

він (Самусь) у своїй незажерливості розглядав лише як своєрідний сексхарч 

для вдоволення потреб нижчого порядку (Левине серце, с. 82), головінж 

(Я б (Положай) тебе (Сміяна) й на головінжа, і на бригадира, а не хочеш – 

дам і трактора (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 147), заслпрацкульт (Але 

товариш Книш знав своє діло, він дерзав, він бив на заслпрацкульта (тобто 

заслуженого працівника культури), і […] не зупинявся ні перед чим 

(Переходимо до любові, с. 380) тощо до щонайдовших – квазіномінацій [73, 

с. 28], тобто надскладних утворень, які виникають унаслідок злиття 

компонентів синтаксичної конструкції. Наприклад: Хіба ж не розповідають, 

що в науково-дослідному інституті Проекткоровомолокофермодоїдання 

вже спроектовано ферму майбутнього… (Вигнання з раю, с. 411); Це був 

такий собі пересувний держплан районного масштабу, 

головностачзбутообмінодопомогорятунок… (Левине серце, с. 234).  

З-поміж семантико-дериваційних оказіоналізмів виділяємо низку 

неолексем на зразок гузнолизство, жоповтик, жопозиція, залізнозадство, 

кахиперд, мордаторій, мудація, обсракізм, підсракіст тощо, які не 

відповідають естетичним критеріям мовлення загалом і художнього стилю 

зокрема, наприклад: Проста пластмасова трубка, тобто жоповтик, – ціна 

ніяка (Стовпо-творіння, с. 115); – Скрізь жопозиція! Чого він (Стовпоклей) 

ото з ними в жопозиції? (Стовпо-творіння, с. 129) та ін. Такими 

індивідуалізмами «перенасичений» роман «Стовпо-творіння», що загалом 

вирізняється знижено-іронічною тональністю оповіді та сукупністю 

своєрідних мовностилістичних засобів, які відбивають жанрову специфіку 

твору. На нашу думку, численні сленгізми, продуковані автором переважно 

у творах про сучасність (романи «Брухт», «Стовпо-творіння», повість «Гола 

душа»), а також просторічні одиниці на зразок депитат, дупломатія, 

енциклопудія, тюлюбачення; какчество, колікчество, юриндичний; 

гинтеграція, голігарх, какадемік тощо, що завдяки субституції, епентезі, 
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протезі звуків є навмисне фонетично трансформованими  варіантами 

загальновживаних слів, передусім потребують розгляду в межах 

соціолінгвістичного дослідницького поля у зв’язку з такою проблемою, як 

форми існування мови в суспільстві. 

Подекуди в романах П. Загребельного натрапляємо на лексико-

семантичні та граматичні власне оказіональні іменники. Попри те, що таких 

новотворів небагато, вони потребують чіткої кваліфікації. Характеризуючи, 

зокрема, семантичні оказіоналізми, дослідники висловлюють різні погляди 

щодо їх розподілу. Наприклад, Д. В. Мазурик [295, с. 11], О. А. Стишов [424, 

с. 210] розглядають такі новотвори у зв’язку з явищем полісемії, оскільки 

інновації своїми новими контекстуальними значеннями розширюють 

семантичну структуру нормативних слів. В. О. Горпинич кваліфікує їх як 

омоніми [128, с. 129], тому що, на думку мовознавця, семантичне 

словотворення – це розпад полісемії. Ж. В. Колоїз розрізняє лексичний 

і семантичний типи деривації, підкреслюючи, що внаслідок лексичного 

словотворення з’являються нові лексеми, а результатом семантичної 

деривації є нові семеми [242, с. 161]. 

Список аналізованих лексико-семантичних оказіоналізмів засвідчує, 

що в процесі словотворення письменник змоделював низку іменників, які 

є наслідком переважно лексичної деривації. Деякі з них постають як 

неолексеми, що виникли за аналогією до узвичаєних слів, наприклад: 

дієкомфортник, мигоглот, псевдонімка, фантюреска, фантюрист. 

Етимологія оказіоналізмів є здебільшого прозорою, прогнозованою 

контекстами,  наприклад: …і Мішелю довелося з поліглота 

перекваліфіковуватися на мигоглота, тобто пояснювати директорові на 

мигах… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 405); Хоч хлопця веселого прислали 

з цією гадською анонімко-псевдонімкою! […] То що, ви (Конкретний) мене 

(Левенця) питатимете по оцій псевдонімці, а мені відповідати? (Вигнання 

з раю, с. 386 – 387). У романі «Південний комфорт» власне оказіональне 

слово дієкомфортник фігурує як назва останнього розділу книжки. З одного 
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боку, новотвір мотивують попередні назви розділів «Прислівник», 

«Займенник», «Прикметник», «Дієслово» – терміни, які номінують частини 

мови, і тому легко визначити, що оказіоналізм дієкомфортник віддзеркалює 

термін дієприкметник, а з другого – убачити семантичний зв’язок іменника 

з назвою роману. У цьому самому творі повторено оказіоналізми 

фантюреска, фантюрист, які є наслідком словотвірної аналогії до лексем 

гумореска, гуморист: Замкнена кімната, а в ній уже й не вбивство, 

а зникнення одразу двох людей! Ну! Едгар По й Агата Крісті! Я (Твердохліб) 

туди, я сюди – нема й сліду! Фантюреска! (Південний комфорт,  с. 68); 

Фантюрист зник, а Твердохліб підвівся і спробував ходити по кімнатці 

(Південний комфорт,  с. 68).  

Інші оказіональні іменники, зокрема делінквент, едукованість, 

жмакіада, курдупелик, окобос, рампапусик, талатай, усюсик, шмендрик, 

шпиньопшонія тощо втрачають словотвірну мотивацію поза лінійним, 

а подекуди й вертикальним контекстом та постають як неприродні слова. 

Наприклад, щоб зрозуміти, що са́ме означає слововживання шпиньопшонія 

в реченні Нам тепер головне – відбитися від цієї шпиньопшонії, яка 

наповзає на Веселоярськ, мов стихійне лихо! (Вигнання з раю, с. 423), 

потрібно принаймні «познайомитися» з персонажами роману «Вигнання 

з раю» Пшонем і Шпинем. 

Граматичні оказіоналізми – це інновації, у яких, на думку 

Н. Г. Бабенко, «конфліктують» лексична семантика та граматична форма     

[13, с. 11]. Це буває у випадку, коли порушено норми формотворення 

кодифікованих слів. Наприклад, у романі «Я, Богдан» граматичну форму 

вірша потрібно кваліфікувати як іменник жіночого роду:  – Звідки знаєш ту 

віршу? На шляхах битовних народилася, там би й мала собі ходити 

(Я, Богдан, с. 336). Слововживання глибокодумності, зеленості, красивості, 

несуттєвості, самостійності засвідчують невластиву для іменників 

з абстрактним суфіксом -ість- форму множини, зафіксовану в контекстах 

творів «Диво», «Євпраксія», «З погляду вічності»: …міг (князь) […] вершити 
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проїзний суд, на який мав неподільне право, але тим і обмежувалися всі його 

самостійності (Диво, с. 198); Бо не могла (Тая) серед курортних 

красивостей покласти бодай мазок на свої заготовлені холстини (Диво, 

с. 266); Дівчина […] захоплено вигукнула, що мріє побути бодай годину десь 

на зеленостях… (Диво, с. 390); Де там! Ясень був задалекий від таких 

глибокодумностей (Євпраксія, с. 34); …в цій історії вже сама людська 

несправжність становить занадто непривабливу частку, щоб її 

побільшувати сторонніми несуттєвостями (З погляду вічності, с. 266). 

Отже, потужний арсенал потенційних і власне оказіональних 

іменників, що різними способами змоделював П. Загребельний у багатьох 

романах, засвідчує не лише гіперактивну здатність письменника до 

словотворення, а й підтверджує загальнонаукове положення про те, що 

авторські новотвори, віддзеркалюючи специфіку мовомислення та 

особливості вербальної комунікації тих чи тих соціальних верств української 

етноспільноти, мають безпосередній вплив на розвиток мовно-літературного 

стандарту, слугують цінною джерельною базою для його поповнення. 

 

 

2.3. Оказіональне словотворення прикметників і прислівників 

У мовостилі П. Загребельного високий ступінь оказіональності 

репрезентують численні індивідуально-авторські прикметники і прислівники, 

що зближені в дериваційній системі як ознакові слова, які переважно 

виконують характеризувальну роль. Функціонування цих неолексем 

в контекстах потребує відповідної – оцінно-конотативної – систематизації, 

оскільки, як зауважує В. С. Виноградов, «оказіоналізми виконують функцію 

не номінативну, як у простих неологізмів, а характеризувальну» [69, с. 123]. 

Попри те, що власне оказіональні слова різних граматичних класів 

змодельовано за усталеними нормами словотворення іменників, 

прикметників, дієслів, прислівників, їхні стилістичні функції мають свою 
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специфіку, зумовлену емоційно-експресивною оцінністю та художньо-

тональною виразністю авторської оповіді. 

Зокрема, оказіональні прикметники й прислівники так само, як 

і численні іменники, найчастіше репрезентують високий і знижений стилі 

художньої оповіді. Звертаємо увагу на естетизацію в мовотворчості 

П. Загребельного епітетів-композитів на зразок білоінійний, вільноширокий, 

золотопоясний, медоплинний, міднодзвонний, міцнодубий, многомудрий, 

прудкоструйний, серцеломний, сумновусий тощо, які у висловленнях 

створюють особливе естетично-чуттєве тло для характеристики 

метафоризованих образів, наприклад: – Маємо все: […] повітря здорове, 

земля родюча, ліс медоплинний, води прозорі… (Диво, с. 158); Бо хіба 

ж тільки земля наша медоплинна і всі до́бра милі були серцю панському? 

(Я, Богдан, с. 27); – Серцеломні уми! Поки був молодий, викликали захват 

їхні гострі слова і непогамовні серця (Я, Богдан, с. 505); І стане лан, як стан 

золотопоясний… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 451); Я (Володя) знову відчув 

тишу Києва і білоінійну його красу (Зло, с. 271); …та не зігрієш душі чужим 

теплом, лине вона […] до київських небес, степів вільношироких, Дніпра 

прудкоструйного (Тисячолітній Миколай, І, с. 122); …міцнодубий Перун 

похитнувся, ніби від дикого вітру (Тисячолітній Миколай, І, с. 39).  

Стилістично виразними є неолексеми із числівниковими компонентами 

три, сто, тисяча, тьма, мільйон, мільярд, багато: триблаженний, 

стотурботний, багатотисячолітній, мільйоннокрилий, мільйонноликий, 

мільйоннолітній, мільйоннотонний, мільярднотонний; стозвуково, 

стопудово, стосильно, стотрояндово, стоударно, тисячоударно, 

тьмасильно, мільйонноусто, мільйоннолітньо, багатодумно. Багато з них, як 

і оказіональні прислівники велеліпно, многожди, обіуш, сконструйовані за 

зразком архаїчних слів. Крім семантики, що відбиває інтенсивність ознаки, 

у межах лінійних контекстів індивідуально-авторські одиниці набувають 

фольклорно-стилістичних значеннєвих відтінків, створюючи високу, 

подекуди урочисту, тональність художньої оповіді. Наприклад: …все 
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зливалося для Шульги в триблаженний голос і вогонь краси, щастя 

і радості… (Юлія, с. 204); …і тоді якось непомітно, так ніби воно завжди 

жило в побуті, мільйонноусто залунало слово «евакуація» (Диво, с. 116); 

…намагалися заховатися за марними словами від того, що заволодівало ними 

дедалі дужче, стосильно, тьмасильно (Юлія, с. 180–181); Скажу вам таке, 

що обіуш дзвенітиме! Обіуш, обіуш… (Тисячолітній Миколай, І, с. 22).  

Водночас численні атрибутивні стилістеми нерідко постають як мовно-

експресивні деталі негативно-портретної характеристики персонажів. 

У висловленнях …голос (у Ситника) […] був солодковкрадливий, як 

настояний мед… (Диво, с. 104); Зате солодкомовний і солодколиций 

доцент Крижанець, який читав нам щось про літературу, надав перевагу 

діям неприкритим… (З погляду вічності, с. 184); Зрадниця інтересів учених! 

Солодкоголоса сирена! (З погляду вічності, с. 226); До того ж ми знаємо, 

чим кінчаються ці солодкоспівні прощення (Вигнання з раю, с. 379 – 380) 

оказіоналізми солодковкрадливий, солодколиций, солодкоспівний, що утворені 

основоскладанням, як і узуальні слова солодкоголосий, солодкомовний, 

фігурують у ролі енантіосемантів, оскільки перший компонент у їхній 

структурі – солодк(ий) – уживано в переносному значенні «підкреслено 

ласкавий, надмірно або нещиро люб’язний, облесливий» (2, с. 1085). 

Розвиток протилежних – негативних – сем у структурі лексичних значень 

стилістем на кшталт богонатхненний, чадолюбивий так само прогнозовані 

в лінійних контекстах: …вважали (імператори) вкрай образливим для себе, 

якщо їх не визнавали мудрецями, богонатхненними керівниками, 

безгрішними суддями діл Божих і людських (Диво, с. 278); …був такий 

імператор Маврикій, досить дурний, обмежений, скупий, але чадолюбивий 

(Диво, с. 278).  

За семантикою та стилістичними функціями схожими до 

проілюстрованих епітетів-композитів є низка прикметників-індивідуалізмів 

високозарплатний, дерев’яномордий,  зайвонепристойний,  лінивовітальний, 

людоловський, малолітературний, многоверткий, мохнатомордий, 
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самозаконний, чорноантрацитовий (А ми чорнороби, наше діло – 

людоловське (Тисячолітній Миколай, І, с. 292); Антрацитовий чоловік. 

Антрацитові очі, і рот, коли розтулився, так само був чорноантрацитовий 

у глибині (Юлія, с. 135) тощо, а також власне оказіональні слова нізчимний, 

нінащний з опорним займенниковим компонентом у їхній будові (…ні для 

чого тепер жити і все ні на що. Я (Богдан) – нінащний (Я, Богдан, с. 625) та 

низка неолексем, змодельованих за допомогою суфіксів  -альн-, -енн-, -ист-,  

-лив-, -н-, -ов-: безкштальний, безсенсовий, відчувальний, неосягальний, 

нюшливий, пампушистий, перестрибливий, розвогненний, стрибливий, 

чоловічковий та ін. (Саксонці […] розвогненними очима зирили в темряву на 

повози, бачили там жбани й миси зі срібла, […] золочені кубки… (Євпраксія, 

с. 66); Тільки влада – неосягальна (Я, Богдан, с. 7); …а грати в дідівські ігри 

нам ні́коли, та й не витримують вони конкуренції з вокально-

інструментальними ансамблями, жвавими й перестрибливими, як 

колорадські жуки на картоплі (Вигнання з раю, с. 381). У структурі 

лексичних значень таких характеризувальних оказіоналізмів наявні 

переважно іронічно-конотативні семи, а подекуди – оцінні компоненти 

гумористичного змісту, пор.: Присадкувата, безкштальна постать, якісь 

зім’яті, невиразного кольору блузи, широкі, ніби пожовані штани… 

(Південний комфорт, с. 62); Слава про вродливу зоотехнічку йшла така, що 

їхали […] з столиці, щоб зміцнити керівництво і розвинуть тваринництво, 

щоб корови стали всі неврочливі й молочливі… (Левине серце, с. 240); 

Власне, Норкою звали сусідську дочку. Білотіла, рудоволоса, пухка, 

пампушиста (Південний комфорт, с. 25). 

  У вертикальному контексті мовотворчості П. Загребельного 

частотними є прикметникові та прислівникові композити, у будові яких 

наявний соматичний компонент: стрункотілий, туготілий, щедротілий; 

гологоловий, теплоголовий, трупоголовий; веселоокий, вогненноокий, 

небесноокий, тяжкоокий; довгооко, зміїнооко, пустооко; голомордий; 

широкобровий; гарногубий; залізнозубий; іржавошиїй; холоднорукий; 



91 
 

міцноплечий; товстогубо; гнучкошийо; довгоруко, ніжноруко та ін. Такі 

епітети-композити «портретизують» не лише характерні ознаки людського 

тіла (…Гриша вже майже дорослий – хоч і не дуже високий, але міцний, 

широкоплечий, широкобровий і широкочолий… (Левине серце, с. 75); Як 

я (Сміян) міг упізнати в цьому міцноплечому юнакові те мале веселооке 

хлоп’я з далеких довоєнних років? (Тисячолітній Миколай, І, с. 174); …вони 

(хлопці) всі ці склади швиденько перевезли […] разом з туготілою Сузен… 

(Юлія, с. 63); Табурянка був дрібненький і гологоловий… (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 144); Не забудеш […] повоєнних вдів, яких спокушував у Озерах 

залізнозубий Левченко… (Розгін, с. 333), а й нерідко слугують семантико-

стилістичним підґрунтям для створення метафоричних і метонімічних 

образів (пор.: Я (Сміян) хотів мерщій утекти від такого грізного дядька, але 

Холодний довгоруко перепинив мені путь… (Тисячолітній Миколай, І, с. 144) 

та …і са́ме тоді двері їдальні защебетали, і прозеленіло легесеньке 

платтячко, і ніжноруко проблиснуло, засліпило й спантеличило (Південний 

комфорт, с. 339) або експлікують внутрішній емоційний стан персонажів, 

пор.: …міцноноге дівчисько […] спалахувало від сорому і відбігало вбік, щоб 

згодом […] довгооко спостерігати за нашими […] битвами (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 174) та Іноді кінь ставав, а його вершник закам’яніло, 

бездумно, пустооко дивився поперед себе (Роксолана, с. 770).  

 Специфіку мовостилю письменника визначають і деякі граматичні 

оказіоналізми, зокрема форми вищого й найвищого ступенів порівняння, що 

утворені на базі відносних прикметників, а також дієприкметників, які 

перейшли до розряду прикметників: вартісніший, вдоволеніший, 

гармонійніший, гидший, дохлякуватіший, прямолінійніший, розіскренніший, 

розцяцькованіший, скомплікованіший, усміхненіший, шовковитіший; 

найвикінченіший, найвогнистіший, найпохмуріший, найперевченіший, 

найхристиянніший та ін. Ці індивідуально-авторські одиниці є важливим 

складником переважно негативно-аксіологійного поля досліджуваного 

художнього дискурсу. Відходячи від мовно-літературного стандарту, такі 



92 
 

стилістеми цілком відповідають розмовним і художньо-стильовим нормам. 

Ступінь їхньої експресивності зростає в контекстах, у межах яких 

нагромаджено аналогійні – нормативні та оказіональні – формовживання, 

наприклад: Міняв (присидент) їх (галстуки) по шість штук щодня. Нові та 

ще новіші, довгі та ще довші, широкі та ще ширші, та все розцяцькованіші, 

та все дорожчі, шовкові та ще шовковитіші (Стовпо-творіння, с. 16).   

Отже, серед атрибутивних семантико-дериваційних оказіоналізмів, 

стилістично значущих для мовотворчості П. Загребельного, 

характеризувальну роль найчастіше виконують складні прикметники та 

прислівники, у структурі яких наявні числівникові, соматичні елементи та 

основи-енантіосеманти. Функціонуючи як художньо-образні означення, 

епітети-композити відбивають найширший спектр конотацій в емоційно-

оцінному полі ідіолекту письменника.  

 

 

2.4. Індивідуально-авторські дієслова 

 

2.4.1. Потенційні дієслова 

У мовостилі П. Загребельного категорію оказіональності 

репрезентують дієслова, що здебільшого відповідають сучасним 

тенденціям розвитку української мови й можуть підсилити потенціал 

літературного стандарту. На відміну від багатьох індивідуально-

авторських іменників, які відбивають нормативне словотворення, дієслівні 

потенціоналізми передусім потребують систематизації у зв’язку 

з узуальним формотворенням.  

Останнім часом у різних суспільних сферах спостерігаємо 

функціонування варіантних граматичних форм, що спричиняє перегляд 

мовно-літературної дієслівної норми. О. О. Тараненко зауважує, що з кінця 

80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. у межах граматичних категорій дієслова 
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активізувалися деякі часові й видові форми. Зокрема, у межах категорії 

виду досі активними є тенденції «до формального розмежування значень 

недоконаного і доконаного виду у двовидових дієсловах іншомовного 

походження (а також у дієслова українізувати) і ширше – взагалі до 

префіксальної перфективації дієслів недоконаного виду і суфіксальної 

імперфективації дієслів доконаного виду» [443, с. 56].  

Названі тенденції щодо творення граматичних форм – 

репрезентантів дієслівної категорії виду наразі є найпоказовішими для 

інформаційно-публіцистичного та наукового дискурсів. Утім, 

мовотворчість П. Загребельного засвідчила актуалізацію цих процесів 

раніше. Перфективацію, тобто вираження значення доконаного виду за 

допомогою префіксів, які приєднують до дієслів, що їх прийнято вживати 

як безпрефіксальні граматичні форми недоконаного виду на зразок 

мобілізувати – змобілізувати,  моралізувати – здеморалізувати, виявлено 

в мові романів прозаїка, написаних у 60-х – на початку 80-х рр. минулого 

століття. Такі перфективовані форми, як згармоніювати, 

здисидентствувати, здискредитувати, зідентифікувати, зліквідувати,  

зматеріалізувати(ся),  змобілізувати, знормалізуватися, скапітулювати, 

скласифікувати тощо загалом постають важливою константою ідіолекту 

прозаїка. Наприклад: …дякую (Борис) вам […] за те, що ви помогли нам 

зідентифікувати особу Оссендорфера (Диво, с. 554); …настала рішуча 

хвилина, яка вимагала від хлопців якось здемонструвати свою 

солідарність з найбільшим науковим досягненням людства… 

(Розгін, с. 275); Коли б усе  це зматеріалізувати, закумулювати, 

застосувати в мирних цілях, то перебудувати б можна цілий світ! 

(Південний комфорт, с. 89).  

За зразком уживаних у текстах романів узуальних лексем звідомити, 

змандрувати, знеохотити, знерухоміти, спізнати та ін., що наявні 

в реєстрі Словника української мови, джерельною базою для якого 

слугували твори відомих письменників, зокрема й П. Загребельного (пор.: 



94 
 

Міцніше обіперся [Кукулик] ліктями об стіл, знерухомів ще більше, щоб 

не пропустити жодного секретарського слова (Загреб., День.., 1964, 279) 

(14, ІІІ, с. 658), автор уживає потенційні неодеривати звогнити(ся), 

згодуватися, здо́бити, зласкавити, змірити(ся), зморгатися, зоднаковіти, 

зучити, зшаленіти, скапшучитися, які не зафіксовано в лексикографічних 

працях. Зазначені потенційні граматичні форми доконаного виду утворено 

приєднанням так само префікса з-/с- до дієслів слов’янського походження. 

 Нерідко у структурі значень перфективів, крім диференційної семи 

‘завершеність дії’, важливим постає семантичний компонент 

‘результативність дії’, наприклад: Зоя таки зморгалася з молодим 

пафлагонцем Константином… (Диво, с. 612); …коли він (Ярослав) усе 

ж доторкнувся хоч її (Забави) руки, відчув кінцями пальців усю її, ще 

більше зшаленів… (Диво, с. 202).  

Досліджувані тексти засвідчують, що в мовостилі белетриста  

аналогійний – префіксальний – спосіб творення доконаного виду нерідко 

репрезентують неодеривати, у будові яких зафіксовано конфігурацію різних 

реляційних морфем з основами запозичених або питомих дієслів:             

в- (вмогоричити), від- (відбоярити, відвзаємнити), воз- (возлетіти), до- 

(дотямкувати, дошнипатися), за- (заатакувати, заджипіти, задомувати, 

заквартирувати, засиренити, засьорбнутися), на- (наковбасити, 

наконсультуватися, накукурічитися), об- (обвеличати, обкожушити, 

обспівати), пере- (переклюкати, перехропіти), під- (підтрюхикати), по- 

(поскромити, потнути), при- (пригризтися, пририпіти, припити), про- 

(продвиготіти, проконвоювати, промогоричити, проочити), роз- 

(розблиснути), у(роз)- (урозмаїтити). Наведені неодеривати привертають 

увагу незвичною комбінацією морфем. Крім того, стилістеми такого зразка 

демонструють не апробоване в узусі поєднання префіксів з основами 

загальновживаних або оказіональних слів. Більшість з них кваліфікуємо як 

потенціоналізми (відвзаємнити, розблиснути, урозмаїтити тощо), що 

наближені до норм мовно-літературного стандарту, а деякі – як неолексеми 
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(відбоярити, заджипіти та ін.), що відповідають індивідуально-стильовій 

нормі. Про потенційні слова другого типу Є. А. Карпіловська зауважує, що, 

відповідаючи словотвірній системі мови, вони можуть бути сприйняті як 

ненормативні з погляду лексичної норми [227, с. 49–50].   

Наприклад, перфектив проконвоювати, що функціонує в реченні      

– То ви нас проконвоююте?– прискалив ласе око капітан (Юлія, с. 20), 

утворено від одновидового дієслова конвоювати, яке має семантику 

«супроводжувати під конвоєм» (2, с. 456). Наявність у структурі його 

значення диференційної семи ‘одноразовість’ замість компонентів 

‘процес’, ‘тривалість’, що є семантичними множниками узуального 

безпрефіксного дієслова, насправді спричинена до порушення лексичної 

мовно-літературної норми.  

Названі неодеривати свідчать про особливості індивідуально-

стильової норми. У їхніх значеннях найчастіше спостережено позитивні 

або негативні конотативні компоненти, тому в контекстах вони нерідко 

виконують роль експресивів. Пор.: Я (Богдан) підвів Мотронку з колін, 

одставив її од себе трохи, щоб […] обцілувати поглядом усе-все, порадіти 

всьому, обспівати, обвеличати (Я, Богдан, с. 269) та Совинський глузував 

з цього провінційного надмуханого чортика вже відверто […]. – А що? – 

накукурічився пан Журавель. – А хоч би й що? (Брухт, с. 58); І, як писав 

поет, закуріло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. Ну, а тут загуділо, 

заджипіло, і не прапори цвітуть, а вседержавна автоінспекція на 

японських «тойотах» попереду (Стовпо-творіння, с. 26) тощо. 

У наведеному першому реченні показове вживання низки дієслів – 

маркерів високого стилю художньої оповіді. Потенційні слова обспівати, 

обвеличати мотивовані структурою загальновживаної лексеми обцілувати, 

що, як і дієслово порадіти, є виразником позитивних емоцій. У наступних 

двох контекстах формовживання ненормативних лексем накукурічився 

і заджипіло увиразнює експресивну семантику зниженої оповіді. 
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Специфічною рисою мовостилю письменника є творення дієслів 

доконаного виду приєднанням префікса ви- (вибаламущити, вив’юнитися, 

вигніздитися, вилускати, виметати, вимудрити, вичарувати та ін.), 

наприклад: …в ньому (в радникові) все так і підстрибувало від надміру 

слів, яких не встиг виметати на відвідувачів (Диво, с. 507); В мене 

(Сміяна) ще гуло в голові […], як Козурін уже вимудрив мені нове завдання 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 290) тощо. У вертикальному контексті 

мовотворчості П. Загребельного продуктивність префікса ви- зростає 

у випадках, коли в будові кодифікованих граматичних форм він заступає 

інші – звичніші – реляційні морфеми на-, пере-, про- та ін., пор.: Родим до 

часу ховався в темряві, він завжди так робив, щоб ошелешити прихідця, 

вивірити, хто він і що… (Диво, с. 40); Медовар виповнив ковші… (Диво, 

с. 104); Він хотів викричати якусь погрозу… (Диво, с. 108). 

Слововживання вивірити, виповнити функціонують у висловленнях як 

паралельні утворення до дієслів з іншими префіксами – перевірити, 

наповнити, які належать до активного загальновживаного словника. 

Інфінітив викричати фіксує морфему ви-, що зазвичай слугує творенню 

узуальних форм недоконаного (викрикувати) або доконаного виду 

(викрикнути). За лексикографічними джерелами, у структурі лексеми 

викрикувати префікс ви- має значення «ритмічно повторюваної протягом 

певного часу дії» (2, с. 100), у будові слова викрикнути морфема ви- 

означає не лише «вичерпність дії, досягнення чого-н.» (2, с. 100), а й додає 

до цілісного лексичного значення дієслова семантичних відтінків ‘мати 

мету’, ‘спеціально щось зробити’.    

Подекуди префікс ви- істотно змінює не лише граматичні, а й лексичні 

значення слів, розширюючи їхню семантичну структуру. У низці контекстів 

спостерігаємо граматичні варіанти дієслів видивитися і вичути, які на кшталт 

узуальних лексем вичитати, вишукати у своїх значеннях набувають семи 

‘старанно, цілеспрямовано виконати дію’, наприклад: Вони (жінки) стояли 

коло дверей, […] з безнадійною наполегливістю намагалися видивитися 



97 
 

бодай одне вільне місце (Диво, с. 14); В запитанні валіде Ібрагім міг вичути 

будь-що: невдоволення […], гнів […], звичайну байдужість (Роксолана, с. 73); 

Чи був (Сулейман) ще надто немічний, чи вже вичув її (Роксолани) зраду? 

(Роксолана, с. 713);  Дикий звір […] гострим нюхом своїм вичув мою 

(Несміяна) ламливу силу… (Тисячолітній Миколай, І, с. 67).  

В індивідуальному дієслівному словотворенні письменника подекуди 

активізовано процеси суфіксальної імперфективації.  На думку 

О. О. Тараненка, розвиток дієслівної системи української мови відбивають 

тенденції до «а) вираження значення недок. в. у двовидових дієсловах 

іншомовного походження з суфіксом -ува(юва)- за допомогою суфікса           

-овува- (з розумінням вихідних форм відповідних дієслів уже переважно як 

доконаних); б) творення (частіше це, звичайно, фіксування в нормативних 

словниках уже наявних у певних сферах комунікації одиниць) вторинних 

імперфективів до префіксальних дієслів док. в. як серед запозичених, так 

і серед питомих лексем» [443, с. 60]. Аналізуючи індивідуально-авторські 

неодеривати, доходимо висновку, що вказані тенденції є характерними і для 

художнього дискурсу П. Загребельного. Постійною константою ідіолекту 

белетриста є потенціоналізми-імперфективи на кшталт видрібцьовувати, 

викомбіновувати, вичаровувати, вименжовувати, вифантазовувати, 

домеханізовувати, замортизовувати, змобілізовувати, спримітивізовувати 

тощо, які в різних творах функціонують переважно 

в  ампліфікативних  рядах  оцінно-характеризувальних  дієслів.   Наприклад: 

Десь бігав (Бузина) когось умовляв, згуртовував, змобілізовував, засідав… 

(Диво, с. 127); Він (капіташа) весь час щось викомбіновував, десь щось 

купував, перепродував, міняв-перемінював… (Юлія, с. 11); …жінки 

гармонійніші, в них приємна зовнішність якось злагіднює, замортизовує 

неминучий удар, якого завдає іноді зяяння духовної прірви… (Розгін, с. 187).  

 Унаслідок вторинної імперфективації постають потенційні форми 

недоконаного виду, сконструйовані приєднанням суфікса -ува(юва)- до основ 

узуальних або оказіональних префіксальних дієслів доконаного виду: 
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викоювати, викультурювати, висльозюватися, витупувати, вихихочувати, 

відгмикуватися,  докрикуватися,   зласкавлювати,   зненавиджувати, 

знетямлювати, зронювати, кровопивствувати, осамотнювати, 

прогарикувати, промелькувати, сотворювати, удобродушнювати, 

утотожнювати тощо. Релевантними компонентами у структурі лексичних 

значень імперфективів є семи ‘поступовий розвиток дії (стану)’ чи 

‘повторюваність дії з певною метою’, пор.: Дівчата не переносять точного 

мислення. Коли все зрозуміло, тоді на них нападає нудьга, а носіїв нудьги 

вони зненавиджують (Левине серце, с. 209); Козурін […] поплескував Коляду 

по плечу й зронював: «Хвалю!» (Тисячолітній Миколай, І, с. 320); Сміх 

історії. Ще вчора цю фальшиву єдність сотворювали смертями мільйонів 

невинно убієнних, а сьогодні цинічно низводять до пачки гречаної крупи 

і кілограма цукру (Стовпо-творіння, с. 12 – 13) та …маршал Жуков 

знетямлював фашистських вояків, штурмуючи Берлін (Юлія, с. 220); 

Телефоністи зумерили на пів-Європи, докрикувалися до міст і соборів, до 

лісів і пасовиськ… (Юлія, с. 94); «Буксири» металися по дворах і в хатах 

визирювали, винюхували, винишпорювали (Тисячолітній Миколай, І, с. 144). 

  У досліджуваному художньому дискурсі мовностилістичним засобом 

вираження повторюваної, або множинної, дії є також неодеривати, утворені 

за допомогою двох префіксів. С. О. Соколова зауважує, що поліпрефіксація – 

це загальнослов’янське, зафіксоване з давніх часів явище, яке має специфіку 

в кожній слов’янській мові [415, с. 1]. Багатопрефіксні дієслова 

в мовотворчості П. Загребельного здебільшого відповідають давнім 

традиціям деривації та функціонування їх в українській мові. Наприклад: 

І давно вже перестала бути Настасею, а стала Хуррем. І тепер 

позосталася сама з цим чоловіком (Сулейманом) у цілому світі (Роксолана, 

с. 177); Все своє життя ховалася (Роксолана) за цього чоловіка (султана), 

а тепер він позоставив її без захисту… (Роксолана, с. 705).  

Такі потенціоналізми, як визойкувати, зазітхати, знетямлювати, 

напоткати, напридумувати, напризбирувати, позоставити змодельовано на 
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зразок узуальних дієслів знемагати, знесилювати, напосідати, спостигнути 

та ін. Стилістична виразність багатопрефіксних дієслів у контекстах 

подекуди виявлена в тому, що компонент множинності в їхніх значеннях 

«відходить на другий план» [415, с. 8]. Зокрема, у романі «Юлія» 

індивідуально-авторські слова функціонують як експресиви, об’єднувані 

наявною в їхніх значеннях конотативною семою ‘інтенсивність дії’. 

Наприклад:  – Ну, навіщо так, майоре? – зазітхав капітан (Юлія, с. 85); 

Теплий запах жінки заповнював простору кімнату, баламутив, 

знетямлював… (Юлія, с. 88); Вона (Сузен) відвернулася від нього (Шульги) 

і несподівано заплакала. «Ти, ти! – крізь схлипування визойкувала вона. – 

Варвар! Відмідь! Скіф! Монгол!» (Юлія, с. 105).   

Вагомі результати індивідуально-авторських словопошуків 

спостерігаємо і в межах категорії стану. Досліджуючи особливості 

формотворення дієслів у сучасній українській мові, О. О. Тараненко 

зауважує на певному розширенні вживання конструкцій з пасивними 

дієприкметниками [443, с. 67]. Активне продукування пасивних 

дієприкметників минулого часу є однією зі специфічних рис мовостилю  

П. Загребельного, починаючи з найперших і до останніх його творів. 

Індивідуально-стильовій нормі відповідають такі потенціоналізми, як 

вспокоєний, зачучмарений, здипломачений, зжіночений, зістеризований, 

зрозпачений, зучений, неповздержний, обезвладнений, осіромашений, 

роззухвалений, розкричаний, розпанікований, спровинений та багато ін. 

Попри те, що аналізовані індивідуалізми поповнюють групу 

оказіональних утворень, вони не порушують норм граматичної деривації 

дієприкметників, закріплених мовно-літературним стандартом. Як відомо, 

ці неособові дієслівні утворення походять від дієслів недоконаного або 

доконаного виду. Здебільшого їх моделюють за допомогою реляційних 

суфіксів -н- (-ен-), -т- [432, с. 414]. Утім, в ідіолекті прозаїка стилістично 

виразнішими є потенційні форми, у структурі яких наявний один або 

кілька (два і понад) префіксів (див. табл. 2.2, с. 99 – 100), що мають 
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засвідчувати творення неодериватів передусім від мотивувальних основ 

дієслів доконаного виду. Можна стверджувати, що деякі дієприкметники, 

зокрема затаємнений, згарячений, здеправований, здипломачений, 

неповздержний, розшумлений тощо, утворено конфіксним способом, 

оскільки префіксальних дієслів на кшталт затаємнити, згарячити, 

здеправувати, здипломачити, неповздержати, розшуміти та ін., які 

гіпотетично могли б слугували твірною базою для виникнення  зазначених 

дієприкметників, не виявлено ні в нормативних словниках, ні 

в досліджуваних контекстах.  

Таблиця 2.2 

Реляційні 
префікси 

Індивідуально-авторські пасивні дієприкметники 
минулого часу 

в- вбиваний 
в-с- вспокоєний 
ви- вигороджений, викричаний, вихитрений, вичаруваний, 

вичулений 
ви-з- визволюваний  
від- відмислений 
з-/с- згармонійований, згарячений, здеправований, здипломачений, 

зжіночений, зінакшений, зінтегрований, зістеризований, 
зласкавлений, зледащений, злукавлений, змандрований, 
змуміфікований, зрозпачений,  зтероризований, 
зтехнізований, зучений; склубочений, спровинений 

за- загримлений,  задощений, задрукований,  заімлений, 
закомунікований, засеймований, засургучований, 
затаємнений, зачучмарений 

з-не- зневладнений, знекшталтений 
з-о- зогиджений 
на- наділюваний, наладований  
над- наддзюбнутий  
не- нетьмарений      

недо-(о-) недогромлений, недоощасливлений 
не-в- невзаконений  
не-з- незідентифікований  
не-по- непоновний 
не-роз- нерозгуджений  
не-с- нестомний 

не-по-в-з- неповздержний 



101 
 

о- облондатонений, осіромашений, осмішений 
об- обгіпсований, обдзвонений, обплаканий  

о-без- обезвладнений 
пере- перекалічений, переніжений, перетовщений 

пере-пере- переперевихований 
перед-на- переднакреслений 
по-зо- позоставлений 
пре-про- препрославлений 
про- просонцений 

роз-/розі- розбалаканий, розвихорений, роздзеньканий, розбіганий, 
розвогнений, роззухвалений, розкричаний, розкучмлений, 
розпанікований, розплямканий,  розполовинений, 
розпрозорений, розсваволений, розсвітлений, розскриплений, 
розсміяний, розсяяний, розтанцьований, розтелесований, 
розшумлений  

 

Важливою константою ідіолекту П. Загребельного є ті стилістеми 

аналізованого типу, що пронизують вертикальний контекст усієї романістики 

белетриста:  зжіночений,  зрозпачений, розкричаний, розсміяний, 

роззухвалений. Зокрема, дієприкметник зрозпачений неодноразово фігурує 

в мові таких творів: «Диво», «Євпраксія», «Роксолана», «Я, Богдан», 

«Тисячолітній Миколай», «Зло», «Розгін». Наприклад: …дід Родим лежить 

у сирій землі, голий і убогий, а він сам (Сивоок) никає зрозпачений, 

помираючи від голоду (Диво, с. 45); Зрозпачена Євпраксія покликала абата 

Бодо… (Євпраксія, с. 196); …бачила себе (Роксолана) зрозпаченим 

дівчиськом, яке намагалося відспіватися й відтанцюватися від жахів 

життя… (Роксолана, с. 728); Надто нерівні були сили: з одного боку – 

зрозпачена самотня жінка, з другого – два переможці, озброєні до зубів, 

в силі закону і необмежених прав (Тисячолітній Миколай, І, с. 310); …вдав 

(Кучмієнко) такого зрозпаченого й убитого горем, що не поїхав на 

кладовище, обставившись лікарями й медсестрами (Розгін, с. 435) та ін.  

Словник української мови фіксує лише іменник розпач, а також похідні 

лексеми розпачливий, розпачливо та розмовне, рідко вживане дієслово 

розпачувати (14, VІІІ, с. 759). Отже, дієприкметник зрозпачений, що мав би 

бути мотивований дієсловом зрозпачити, якого не засвідчують нормативні 
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словники, потрібно кваліфікувати як оказіоналізм. Однак його структурна 

схожість з багатьма неодериватами на зразок згарячений, зласкавлений, 

зледащений, злукавлений тощо, які наближені до граматичних форм, що 

відповідають прескриптивній мовній нормі, є підставою для кваліфікації 

лексеми зрозпачений як потенціоналізму.  

Загалом у структурі значень найпродуктивніших пасивних 

дієприкметників наявні спільні конотативні семи ‘внутрішній стан людини’, 

‘риса характеру’. Якщо індивідуально-авторська лексема зрозпачений, як 

і нормативне слово розпач, означає «стан сильного душевного болю» (14, 

VІІІ, с. 759], то, зокрема, індивідуалізм розсміяний передає рису веселого 

характеру, притаманну багатьом людям. Пор.: В нападі шалу вигнав 

(Ярослав) їх усіх разом з розсміяним воєводою геть… (Диво, с. 522); Віз же 

(Сінам-ага) до Стамбула […] молоде білотіле дівча з волоссям у золоті 

червонім, […] зухвале, невпокорене і – […] розсміяне та безжурне 

(Роксолана, с. 9); Смаглява блондинка (Поліна) […], прекрасно збудована, 

завжди розсміяна, вогонь в очах, вогонь у словах, вогонь у кожнім поруху… 

(Розгін, с. 132) та ін. У контексті Були там різні будинки. Були розсміяні 

в ранковому сонці і ті, що тихо сумують у нічнім затінку, були горді 

й прекрасні […], і були такі, що скромно туляться подалі від вулиці… (Зло, 

с. 43 – 44) метафоризовано образ київських будинків, що так само, як і люди, 

мають свої, сповнені оптимізму чи туги характери.  

Узуальні та потенційні дієприкметники непросто розрізнити, надто 

коли вони утворені за тією самою моделлю. Наприклад, неособові дієслівні 

форми розклекотаний, розспіваний, розвеселений, що функціонують 

у художньому дискурсі П. Загребельного, зафіксовано в лексикографічних 

джерелах, а розкричаний, розсміяний, роззухвалений ще не ввійшли до 

реєстру нормативних словників, хоч, власне, і є «формотвірною копією» слів, 

які відповідають мовно-літературному стандартові. Нормативні та 

індивідуально-авторські дієприкметники цього формотвірного типу 

є важливою експресивно-стилістичною деталлю ідіолекту прозаїка. 
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Здебільшого виконуючи характеризувальну роль, вони нерідко постають 

у межах одного лінійного контексту, як, наприклад, у низці висловлень 

роману «Роксолана»: О, клята земле, де й поплакати по-людськи не дадуть, 

бо всюдисущі очі помітять, видивляться, донесуть султанові, і той віджене 

її (Хуррем) від себе, бо для втіхи йому потрібна розсміяна, а не 

розплакана… (Роксолана, с. 182); Для нього (султана) залишалася незмінною, 

волів бачити її (Хуррем) розвеселеною, розсміяною, безтурботною, 

безжурною… (Роксолана, с. 254); І моєму серцю наймиліша завжди Хуррем 

розсміяна і розспівана (Роксолана, с. 470) та ін. 

З-поміж мовно-виражальних засобів, що маркують досліджуваний 

художній дискурс, стилістично значущими є активні дієприкметники 

минулого часу (зачамрілий, збаламутілий, збаранілий, збезумілий, збісілий, 

звільглий, злагіднілий, зсірілий, пропітнявілий, снулий тощо), які, 

віддзеркалюючи нормативну модель формотворення, водночас 

демонструють оказіональне поєднання кореневих морфем з афіксальними. 

У контекстах ці стилістеми виконують важливу роль, характеризуючи 

психічний стан тих чи тих персонажів у певних ситуаціях: …те, що йшло 

поперед Жирового Валета, […] володарювало […] над просторами 

і загубленим серед них збаранілим і засліпленим од такого видива капітаном 

Сміяном (Тисячолітній Миколай, І, с. 211); …але тут виник дядько Обеліск, 

засапаний і збаламутілий, мовчки розкинув руки, тоді показав униз 

(Вигнання з раю, с. 424); Розтрощивши мало не всю Європу, вони (німці), 

вже розгромлені, […] галасували ще про якусь […] зброю відплати, яку ось-

ось мав дарувати їм їхній збісілий фюрер (Юлія, с. 92). 

У межах категорії особовості / безособовості мовотворчість 

П. Загребельного відбиває наявну в сучасній українській мові тенденцію до 

активізації вживання безособових предикативних форм на -но, -то [443, 

с. 67]. Їхня питома вага в контекстах різних творів надзвичайно висока, 

багато таких лінгвальних одиниць наразі відповідає мовно-літературному 

стандартові. Роль стилістем виконують потенційні формовживання на 
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кшталт вважано, везено, відбирано, допускано, завдавано, занаряджено, 

заполонено,  називано,  окарикатурено,  пошлюблено, розкричувано, 

розокремлено, розповідано, розполовинено, розшарпувано, шкодовано та ін., 

що, функціонуючи як предикати в неозначено-особових реченнях, 

є наближеними до нормативних форм на -но, -то, пор.: Україну розділено 

Дніпром між царем і королем, розрубано, мов шаблею, рікою нашої радості 

й смутку нашого, розокремлено, розполовинено, розтято по живому 

серцю… (Тисячолітній Миколай, І, с. 132); Бо ж нас (козацьке військо) 

облудно звано члонками Речі посполитої і розкричувано по світах, буцімто 

Україну заливають хвилі золотої свободи! (Я, Богдан, с. 16 – 17);  Всіх їх 

(молодих жінок) заполонено, викрадено… (Роксолана, с. 8); Тут 

окарикатурено все те справді нове, що знайдено нашими будівничими за 

останні роки (Зло, с. 278); Банк надав усім карпоярівцям позички, 

занаряджено державні поставки цегли, шиферу, дерева… (Левине серце, 

с. 84). Майже в усіх наведених реченнях потенціоналізми функціонують 

поряд з нормативними безособовими формами розділено, розрубано, 

розтято тощо. 

Отже, численні потенційні дієслівні форми, що маркують художній 

дискурс П. Загребельного, засвідчують мовне чуття автора до вибору шляхів 

розвитку української мови, зокрема пізнання тенденцій активізації її 

граматичних явищ упродовж кількох останніх десятиліть. Починаючи            

з 60-х рр. ХХ ст., письменник актуалізував численні формовживання в межах 

граматичних категорій виду, стану, особовості / безособовості, що 

здебільшого відповідають сучасному мовно-літературному стандартові, 

істотно урізноманітнив мову художньої літератури стилістемами, які 

є потенційно наближеними до загальновживаних лінгвальних одиниць. 
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2.4.2. Оказіональні дієслова    

Численні власне оказіональні дієслова, як, наприклад, і індивідуально-

авторські іменники, репрезентують семантико-дериваційний, лексико-

семантичний і граматичний типи деривації. Натомість деякі різновиди 

словотворення вербальних неолексем мають специфіку, що дає змогу 

вирізнити їх з-поміж інших оказіоналізмів. Наприклад, дієслова, продуковані 

лексико-семантичним способом, на відміну від так само утворених власне 

оказіональних іменників, засвідчують численні випадки переосмислення 

лексичних значень узуальних вербальних одиниць.  Щодо трансформацій 

аналізованих лінгвальних одиниць В. М. Русанівський зауважує, що 

в словниках фіксують лише такі зміни в семантиці слів, «які дійшли до 

загальнонародного усвідомлення і стали самостійними значеннями. Глибші 

семантичні зміни приховані від прямого спостереження. Доступ до них 

певною мірою дає мова письменника, яка завжди містить реально існуючі, 

але ще не фіксовані в загальномовних словниках початки нових значень»  

[377, с. 57].  

У мові романів П. Загребельного постійно натрапляємо на дієслова, що 

в межах лінійних контекстів змінюють внутрішню форму. Одні з таких 

лексикографічно некодифікованих варіантів насправді віддзеркалюють 

особливості художнього та розмовного стилів і є наближеними до 

прескриптивних норм мовно-літературного стандарту, інші – засвідчують 

активний процес індивідуально-авторських словопошуків. Такі пошуки 

повною мірою не апробовані в мовно-комунікативній практиці українців, 

вони ще не потрапили до реєстру тлумачних словників, тому можуть 

відповідати лише індивідуально-стильовій нормі. Зокрема, у реченні Отак 

жив (Сивоок), метався по світу, […] а скінчилося все тим, що став між 

двома хрестами і далі йти нікуди, замкнено твоє життя між цими 

похмурими знаками, ненависними й тяжкими, мов оці довколишні гори, що 

нагнітили, здається, увесь світ (Диво, с. 232) слововживання нагнітили 
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функціонує в значенні «заповнювати простір, займати його цілком», хоч 

Словник української мови подає лише один ЛСВ для дієлова нагнітати – 

нагнітити: «Натискаючи, переміщати і зосереджувати в обмеженому 

просторі (повітря, рідину і т. ін.)» (14, V, с. 50). Реалізоване в контексті 

лексичне значення аналізованого слова, яке має перспективу розширити 

узвичаєну семантичну структуру мовної одиниці, виникло під впливом 

словосполучення увесь світ («земля з усім, що на ній є» (2, с. 1040), що 

спричинило зміну в будові основного ЛСВ диференційної семи ‘обмежений 

простір’ на діаметрально протилежну – ‘необмежений простір’. 

У художньому дискурсі П. Загребельного лексико-семантичних 

трансформацій зазнали узуальні дієслова вистроїтися, витрушуватися, 

відчитати, громадитися, допитися,  злютовуватися, мишкувати, 

насипатися, роздзвонити, розкрилити, товаришувати та багато ін., 

наприклад: …ще Брячислав мишкував у Новгороді… (Диво, с. 478); 

Паралельні прямі […] стали наввипередки  […] перетинатися, 

перехрещуватися, […] консолідуватися, […] злютовуватися в нерозривну 

єдність… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 278); Жмак умить забув про те, яку 

послугу зробила йому Дашунька, насипався на молоду жінку… (Вигнання 

з раю, с. 361); Зіна роздзвонила нас удосвіта (З погляду вічності, с. 160) 

тощо. Проілюстровані дієслова вналежнюємо до власне оказіональних слів 

через те, що в контекстах вони функціонують у некодифікованих значеннях: 

мишкувати – «грабувати», злютовуватис  – «об’єднуватися»,  насипатися – 

«накинутися»,  роздзвонити – «розбудити». 

Спостерігаємо зміни також у структурах первинних ЛСВ слів 

вистроїтися та витрушуватися в реченнях Міщило звелів усім вистроїтися 

в ромейські святкові шати… (Диво, с. 515); А тут я (капітан) їй (Сузен) 

наказав витрушуватися з мундира (Юлія, с. 66). На перший погляд, дієслово 

вистроїтися означає «ставати в ряд, шеренгу; шикуватися» (14, І, с. 784). 

Однак у контексті йдеться не про військових, а про художників, які мусили 

відповідно одягтися. Це підтверджує семантика вживаного в реченні 
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іменника шати («багате, розкішне святкове вбрання» (14, ХІ, с. 420), а також 

значення кореневої морфеми -строй-(-стрій-) у будові аналізованого 

дієслова, яка тяжіє не до лексеми стрій («ряд, шеренга солдатів або 

військовий підрозділ, розміщений рядами» (14, ІХ, с. 772), а до омонімічного 

слова стрій зі значенням «те, в що наряджаються, вбираються; наряд» (14, 

ІХ, с. 773), що є синонімом до слова шати. У другому контексті лексико-

семантичний оказіоналізм витрушуватися сприймаємо в розумінні 

«роздягатися», хоч цього ЛСВ не фіксує Словник української мови. 

У лексикографічній праці основне значення слова витрушуватися 

витлумачено так: «Обтрушуючи себе, очищати одяг від чого-небудь» (14, І, 

с. 520). Семантичним підґрунтям для трансформації внутрішньої форми 

лексеми в цьому контексті послужило переосмислення однієї з об’єктних сем 

(‘щось’ змінилося на ‘когось’) в її структурі, а також зміщення напряму 

(іззовні – всередину) перехідної дії на основний об’єкт – ‘одяг’.    

На нашу думку, оригінальними є лексико-семантичні перетворення 

дієслів громадитися й товаришувати, реалізованих у висловленні …біля 

п’яного в дим Козуріна волохато громадився так само впитий Попов, їм 

товаришувала «польська пані»… (Тисячолітній Миколай, І, с. 353). Як 

відомо, дія «збиратися разом, в одне місце» (2, с. 207), що її номінує лексема 

громадитися, передбачає кількох (понад двох) виконавців. Натомість 

у синтаксичному сегменті волохато громадився так само впитий Попов 

названо лише одного персонажа, який виконує цю дію. Неочікуваним 

у реченні є слововживання товаришувала, оскільки «польська пані», 

випадково опинившись у компанії незнайомих їй Козуріна та Попова, не 

могла перебувати з ними в дружніх стосунках, про що засвідчує ширший 

контекст. Дієслово товаришувати функціонує тут у значенні «брати участь 

у спілкуванні, підтримувати контакт з іншими особами». Про такі та схожі 

текстові ілюстрації В. М. Русанівський зауважує: «Історія слова включає 

в себе значно більше значень, ніж ті, що воно їх має в кожний конкретний 
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момент. Поки слово функціонує, воно потенційно може ставати носієм 

несподіваних значень» [377, с. 67]. 

 До стилістем, що відбивають особливості ідіолекту П. Загребельного, 

належать граматичні оказіоналізми. Досліджувані тексти засвідчують особові 

та неособові дієслівні форми, утворені відповідно до граматичних норм, але 

з порушенням лексичних норм мовно-літературного стандарту. Найчастіше 

це форми наказового способу та простого майбутнього часу: Прислухайся до 

нього (майбутнього сина), забудь про все, збудь неувагою, знехтуй, вслухайся 

в себе, стань над усім, подолай, перевищ, звитяж (Євпраксія, с. 236); – Не 

помори, а перекорми, – невесело віджартовувся я (Сміянко) (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 54); Пам’ятаймо про апорію і, коли дозволено буде так 

висловитися, – апорізуймося (Вигнання з раю, с. 374); Ви зазнались, ви 

заїлися, ви закомфортились! Так я вас розкомфорчу! (Південний комфорт, 

с. 330) тощо. Перше речення фіксує градаційний ряд слововживань, що 

виконують імперативну функцію, з-поміж яких спостерігаємо неоформу 

звитяж, утворену від власне оказіонального дієслова звитяжити. Натомість 

такої мовної одиниці не фіксують лексикографічні джерела (зокрема, 

Словник української мови подає тлумачення таких споріднених лексем: 

звитяга, звитяжець,  звитяжний,  звитяжниця, звитяжницький, 

звитяжність, звитяжно (14, ІІІ, с. 474 – 475), як і слів апорізуватися, 

закомфортитися, перекормити, розкомфортити, що є твірною базою для 

виникнення оказіональних граматичних форм апорізуймося, перекорми, 

розкомфорчу, наявних у наступних контекстах. 

 Крім того, художній дискурс письменника маркують індивідуально-

авторські дієприкметники, що є наслідком мовної гри, наприклад: 

затараканений, темнорозклекотаний, плям-блям-общочений, знебавзятий, 

довколаклумбисідательствующий та ін. Такі «експериментальні» новотвори, 

спеціально змодельовані письменником, переважно слугують засобом 

негативної – гумористичної або іронічної – характеристики персонажів, пор.: 

– А що ви скажете, Ганно Панасівно, – поспитав він (Гриша), показуючи за 
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вікно, – щодо отих довколаклумбисідательствующих (Вигнання з раю, 

с. 370) та Зате існує магічний предмет, здатний привернути увагу до вашої 

найпримітивнішої, найзатертішої, найнікчемнішої плям-бамб-общоченої 

мармизи: галстук! (Стовпо-творіння, с. 15); Всі ці доблесні воїни нашого 

знебавзятого фюрера […] тільки й знали, що вбивати, вбивати, вбивати! 

(Юлія, с. 84). 

У художньому дискурсі П. Загребельного найчисленнішими є дієслівні 

індивідуалізми семантико-дериваційного типу. На відміну від власне 

оказіональних іменників, що в мовостилі прозаїка демонструють 

різноманіття дериваційних способів і засобів, та прикметників і прислівників, 

з-поміж яких найвиразнішими є інновації, утворені основоскладанням, 

індивідуально-авторські дієслова здебільшого відповідають морфологічним 

нормам словотворення. Дієслівні неолексеми, як і узуальні дієслова, 

змодельовано суфіксальним, префіксальним, конфіксним способами, 

подекуди – основоскладанням. 

Семантико-дериваційні оказіоналізми, що фігурують у мові  

досліджуваної прози, здебільшого являють собою конфігурації недієслівних 

(частіше іменникових, рідше – прикметникових) кореневих морфем 

з дієслівними афіксами: адміралити,  бюлетенити, дівкарювати, 

дурачествувати, кавалерствувати, коктейлювати, нікчемствувати, 

письменникувати, підлотствувати, піратствувати, поліцаювати, 

сеймикувати, стресувати; одрежисерувати, підбізнесменити, 

предкомбайнствувати, розгромадянити, розхвенькувати; вчепіритися, 

намаламуритися, нароксолянитися, обметалитися, осмішнюватися, 

пров’юнюватися, спроворитися, удекоруватися; благодушествувати, 

зубоскреготати, книгодурствувати, кумотерствувати, 

поблагодушествувати, прогубошльопствувати, удобродушнювати тощо. 

У лінійних контекстах стилістеми фігурують як експресиви,  що 

характеризують поведінку персонажів у діапазоні художньої оповідності від 

комічного до іронічного. Пор.: Він (Варфоломій Кнурець) не повчав, не 
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вітійствував, не розглагольствував, не ціцеронив і не демосфенив (Левине 

серце, с. 258); Колеги покивали, поусміхалися, поблагодушествували 

(Вигнання з раю, с. 377) та Одні задля ідеї, а другі коло них – ростуть, 

оступінюються, обмедалюються й озолочуються (Розгін, с. 438); Невже 

треба було жити, нікчемствувати, підлотствувати, вмирати від сорому 

й ганьби… (Юлія, с. 268).  

Увагу привертають і ті власне оказіональні слова, які змодельовано 

відповідно до норм розмовного стилю: верлюжитися, висвинячуватися, 

наковбасити, повиковбасюватися, прижажакнути, прикалабачити, 

примуцьовувати, скантамирити та ін. Подекуди такі неолексеми виникають 

унаслідок семантико-дериваційної аналогії до узуально-розмовних слів, 

наприклад: А не велено пускати сюди нікого. Звідки прителющились, туди 

й відтютюрюйтесь (Диво, с. 350).  У цьому реченні оказіоналізм 

відтютюрюйтесь є антонімом до нормативного дієслова прителющились, 

що означає «недоречно або невчасно прийти, приїхати куди-н.» (2, с. 901). 

Ступінь вияву експресивно-негативних конотацій для аналізованих стилістем 

зростає у висловленнях, у яких динамічно-предикативну ознаку репрезентує 

кілька новотворів:): А хто може уявити натовпи чиновників, які впродовж 

десятків років протирали штани на державних стільцях, 

безчинствували,  хабарництвували, висвинячувалися… (Стовпо-

творіння, с. 58); …(начальство) впивалося своєю значущістю, занудствувало 

й висвинячувалося нестримно й безкарно (Юлія, с. 229). 

На нашу думку, деякі власне оказіональні дієслова потрібно 

кваліфікувати як ситуативні. Зокрема, у контексті Вона (наречена) 

васістдастнула, тобто зойкнула традиційне німецьке «Вас іст дас?»… 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 325) слововживання васістдастнула постало як 

реакція на запитання «Вас іст дас?», що в німецькій мові означає Що таке? 

або Що трапилося? У романі «Тисячолітній Миколай» натрапляємо й на 

інші ситуативні оказіоналізми, мотивовані власними іменами персонажів чи 

назвами їхніх фізичних станів: «маркеріянити» – від імені Маркерій, 
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козуритися – від прізвища Козурін, гарька́ти – передає особливості 

мовлення Марка. Наприклад: Як вони назвуть його хоч тепер: Марком чи 

знов Маркерієм? Трохименко, здається, за звичкою «маркеріянив» 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 8); …порядкують отакі лейтенантики, які не 

нюхали пороху, а тепер прискочили на готовеньке і будуть коверзувати 

й козуритися досхочу (Тисячолітній Миколай, І, с. 250 – 251); Я (Марко) 

саме підходящий для п’єси. Я вже й гарька́ти навчився. –  Гарькати? – 

Володимир Ілліч же ж гарькав, то й мені треба (Тисячолітній Миколай, 

ІІ, с. 178).      

У досліджуваному художньому дискурсі індивідуально-авторські 

дієслова демонструють різний ступінь оказіональності. Дієслівні неолексеми 

чи не найповніше відбивають закономірності, визначаючи шляхи розвитку 

лексичної семантики, про що слушно зауважив В. М. Русанівський: «Між 

лексикою і граматикою існує постійна антиномія: перша прагне до змін 

і розширення, друга – до збереження сталості й незмінності. Ця постійно 

існуюча антиномія, на наш погляд, є головним внутрішнім законом розвитку 

мови, що виявляється в двох протилежних тенденціях: в утворенні 

і функціонуванні нових лексичних одиниць за традиційно існуючими 

граматичними моделями і у виникненні нових граматичних елементів на базі 

лексики» [377, с. 111]. Це вагоме теоретичне положення підтверджує 

мовотворчість П. Загребельного. Дієслова, змодельовані письменником, 

подекуди нелегко диференціювати між потенційними та власне 

оказіональними утвореннями. Попри труднощі, які виникають під час 

класифікації дієслівних неолексем, важливо наголосити, що така 

диференціація допомагає виявити індивідуалізми, які функціонують 

у контекстах як потенційні неодеривати, наближені до граматично-

дериваційних норм літературної мови. 
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2.5. Оказіональні антропоніми  

Художній дискурс П. Загребельного увиразнюють власні назви, 

зокрема реальні та оказіональні літературно-художні антропоніми (ЛХА).  На 

думку С. Я. Єрмоленко, актуалізація літературно-художньої антропоніміки  

з-поміж власних імен «…сигналізує про новий підхід до вивчення 

ономастичної лексики. Результати дослідження важливі не лише для теорії 

ономастики чи історії літературної мови: вони дають підстави для виділення 

такої стилістеми, як літературно-художній антропонім» [158, с. 120]. 

Залучення різних аспектів вивчення складників літературного тексту загалом 

і літературно-художніх антропонімів зокрема дає змогу розширити 

дослідницьке поле науки, провести її чіткішу внутрішню структуризацію. 

Тому сучасна лінгвостилістика нерідко послуговується поняттєвим 

інструментарієм і методиками опису ЛХА, спираючись на здобутки 

ономастики та низки дисциплін антропоцентричного спрямування – 

етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики тощо.     

У мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. літературно-художні 

антропоніми найдокладніше студіюють представники літературної 

ономастики – розділу мовознавства, який було виділено в окрему галузь   

у 70 – 80-х рр. ХХ ст. Теоретичні основи науки, закладені в працях таких 

лінгвістів, як В. М. Михайлов [316], В. А. Никонов [332], Е. Б. Магазаник 

[294],  Ю. О. Карпенко [215; 216; 217; 218], Т. В. Немировська [327], 

О. І. Фонякова [474],  Л. О. Белей [25; 26; 27; 28], В. М. Калінкін [198; 199; 

201] та ін., поглиблюються у зв’язку з розширенням джерельної бази, 

інтегративними процесами в гуманітарних галузях, об’єктом яких є такий 

багатофункціональний феномен, як мова. Літературно-художня 

антропоніміка, з одного боку, вагома частина ономастичної системи, 

а з другого – складник мовотворчості письменників, орієнтованих на 

естетичну функцію художнього слова. 



113 
 

У дисертаційних роботах, монографіях, статтях простежено ЛХА, що 

є стилістично значущими в літературній творчості П. Куліша (О. В. Климчук 

[230], О. В. Лавер [277]), І. Франка (О. Р. Сколоздра [402]), Лесі Українки 

(Т. І. Крупеньова [272]), В. Винниченка (Г. П. Лукаш [287]), М. Хвильового 

(О. О. Усова [463]), Ю. Яновського (Г. В. Шотова-Ніколенко [493]), 

Л. Костенко  (М. Р. Мельник [310],  Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник [217]), 

В. Стуса (А. В. Лупол [288]) В. Дрозда (Л. Д. Шестопалова [492]), 

Й. Струцюка (Ж. Ю. Воробей [78]) та ін.  

Антропоніми, які органічно ввів П. Загребельний у тексти прозових 

творів, так само слугували предметом мовознавчих розвідок. Зокрема, 

лінгвокогнітивний потенціал низки ЛХА, специфіку їхнього функціонування 

в романістиці митця 70 – 90-х рр. ХХ ст. розглянула Т. Г. Юрченко [497]. 

Т. Б. Гриценко, вивчаючи власні назви як засіб стилетворення в історичній 

прозі про Богдана Хмельницького, залучила до аналізу текстові ілюстрації, 

що фігурують у романі «Я, Богдан» [135]. У загальному ономастичному 

просторі творів прозаїка стилістичні особливості деяких контекстуальних 

антропонімів прокоментували А. І. Вегеш [64; 65] і Н. М. Павликівська [344]. 

Утім, цілісного дослідження стилістем у контексті всієї прози автора поки що 

немає. Уважаємо, що авторський антропонімікон потребує подальшого 

лінгвостилістичного розгляду з опертям на індивідуальні методики та на 

науково-практичний досвід їхнього опису в межах літературної ономастики, 

когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики тощо.   

Літературно-художні антропоніми – це невід’ємний образотворчий 

складник творів будь-якого письменника. Загальний список власних імен 

персонажів, зафіксований у прозових текстах П. Загребельного, є численним 

і надзвичайно строкатим. У низці окремих творів, а також у тематичних 

циклах романів письменника ЛХА є одним з інтегрувально-змістових засобів 

ідентифікації суспільно-часового простору. Наприклад, в історичній прозі 

переважають етимологічно прозорі антропоніми на кшталт Будий, Величка, 

Забава, Звенислава, Коптілий, Лучук, Носок, Сивоок, Родим, Родолюб, 
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Тривога, Ягода (Диво); Бабка, Баран, Губа, Жур, Журило, Журина, Кобилка, 

Копит, Крамола, Мишка, Чорнота (Євпраксія); Бажан, Жадан, Кваша, 

Пожар, Сметана, Хвостик (Я, Богдан); Любисток, Назимка, Несміян, Сміян, 

Сміянко (Тисячолітній Миколай) та ін. Такі власні назви пов’язані 

з народними традиціями іменувати людей залежно від тих чи тих фізичних, 

психічних, морально-етичних, соціальних – об’єктивно-характеризувальних 

їхніх ознак або за лексико-семантичним переосмисленням реалій довкілля – 

переважно рослинного, тваринного світу, у якому живе людина (див. 

Додаток 2.1). Як відомо, антропоніми слов’янського походження, що 

в період середньовіччя були іменами осіб, згодом слугували основою для 

формування й подальшого офіційного закріплення розгалуженого корпусу 

українських прізвищ. Наприкінці роману «Я, Богдан» П. Загребельний 

розмірковує  над історією давніх імен (див. Додаток 2.2): Які ж імена, які 

прізвища стоять у тім першім списку мого народу? Від занять 

батьківських, від походження, від норову й заслуг, майже немає прізвищ, що 

вказують на володіння місцевістю чи бодай таке-сяке закорінення, на 

тимчасову сталість… (Я, Богдан, с. 569). Тож письменник, продукуючи 

антропоніми, нерідко спирався на власне світобачення минулого, 

здебільшого дотримувався художньо-стильової норми під час творення імен, 

що їх присвоював художнім образам, а не відомим особистостям, які 

залишили помітний слід у нашій історії.   

Проілюстровані ЛХА, як і власні імена реальних історичних постатей, 

зокрема давньокиївських князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, 

Всеволода, Юрія Долгорукого та ін., козацької старшини періоду 

Хмельниччини – Хмельницького, Кривоноса, Богуна, Нечая, Ганжі, Пушкаря, 

Чарноти, Виговського та ін., – які функціонують у романах П. Загребельного, 

розглядають у складі найзначущіших компонентів національно-мовної 

картини світу. Зазначені власні імена найчастіше постають об’єктом для 

студіювання в межах етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики та 

концептології у зв’язку з такою проблемою, як особливості відбиття НМКС 
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у художній літературі, тобто в індивідуально-мовних картинах світу тих чи 

тих письменників. Попри те, що в контекстах творів реальні антропоніми, 

крім номінативних, набувають і стилістичних значень, деякі мовознавці 

пропонують вилучати їх зі списку ЛХА. 

Розроблюючи питання нормалізації літературно-художньої 

антропоніміки, Л. О. Белей наполягає на тому, що до реєстру ЛХА потрібно 

вносити власні назви персонажів – персонажоніми – і, навпаки, «не слід 

зараховувати антропонімів, які хоч і вживаються у тексті художнього твору, 

але називають не персонажів, а реальних чи легендарних осіб, чиї імена з тієї 

чи іншої причини тільки згадуються у літературно-художньому тексті»        

[26, с. 11]. Інші дослідники літературної ономастики, зокрема 

Ю. О. Карпенко, В. М. Калінкін, не настільки категоричні щодо принципів 

виділення ЛХА. Наприклад, Ю. О. Карпенко, розглядаючи специфіку 

власного імені в художньому творі, акцентує увагу переважно на вторинності 

літературної ономастики, яка «виникає й існує на тлі загальнонародної 

ономастики і зазвичай на неї спирається. […] Власне кажучи, те, що 

називають літературною (поетичною) ономастикою, можна визначити як 

суб’єктивне відображення об’єктивного, як здійснювану письменником «гру» 

загальномовними ономастичними нормами» [216, с. 5]. Власні назви, що 

в мові художньої літератури є вторинними щодо реальної онімії, 

В. М. Калінкін кваліфікує як поетоніми. Дослідник зауважує, що нерідко 

автор «сам придумує назви персонажам, які є незвичними, неприйнятними 

для реального ономастикону […]. І все ж, у більшості випадків поетоніми так 

чи інакше пов’язані з реальною онімією, тобто генетично споріднені з нею» 

[199, с. 54 – 55].  

Огляд мовознавчих праць у галузі літературної ономастики засвідчує, 

що серед антропонімів, які функціонують у художньому тексті, дослідники 

виокремлюють дві групи: 1) реальні власні імена; 2) літературно-художні 

антропоніми. В основу такої класифікації аналізованих лінгвальних одиниць 

покладено критерій відповідності / невідповідності їх загальномовним 
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ономастичним нормам. На нашу думку, досліджуючи ЛХА, потрібно 

розширити саме́ поняття норми, оскільки словотворчість письменників 

у царині антропоніміки повсякчас наочно підтверджує порушення не лише 

ономастичних кодифікованих правил, а й лексико-семантичних, 

словотвірних, подекуди й художньо-стильових норм.  

Отже, літературно-художні антропоніми кваліфікуємо як 

контекстуально-мовні одиниці, що, крім номінативного, мають стилістичне 

значення, набуте в художньому творі завдяки тим важливим функціям, які 

вони виконують, увиразнюючи зміст лінійного або вертикального контексту. 

У такий спосіб до переліку досліджуваних стилістем уналежнюємо як 

оказіональні антропоніми, що є наслідком індивідуально-авторської 

мовотворчості, так і власні назви багатьох реальних відомих особистостей, 

які, по-особливому маркуючи художній дискурс П. Загребельного, 

є концептуально значущими константами не лише ІМКС письменника, 

а й НМКС української етноспільноти.   

З погляду ономасіології різнотипні антропоніми – реально-мовні та 

літературно-художні – постають унаслідок вторинної номінації. Саме це 

істотно відрізняє їх від узвичаєних слів-апелятивів, основне значення яких 

виникає й закріплюється в лексичній системі під час найпершого називання 

предметів навколишнього світу. Однак у художній літературі спостерігаємо 

численні випадки зближення тих загальних і власних назв, які спеціально 

моделює автор. Такі лінгвальні одиниці «сходяться» в образотворчо-

аксіологійному полі ідіолекту письменника, всебічно оприявлюючи 

категорію оказіональності – одну з найважливіших ознак художнього стилю. 

Оказіональні антропоніми становлять питомо вагоме угруповання з-поміж 

усіх ЛХА, що фігурують у текстах творів. Відбиваючи різний ступінь 

відповідності загальномовним і художньо-стильовим нормам, вони не 

«вписуються» в мовно-літературний стандарт через оригінальне 

словотворення, індивідуально-конотативну семантику, особливості 

функціонування тощо, як і оказіональні апелятиви.  
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За нашими спостереженнями, у художньому дискурсі П. Загребельного 

сукупність оказіональних ЛХА, що відбивають традиційну класифікацію 

власних назв (імена, по батькові, прізвища, прізвиська), потрібно розподілити 

на етимологічні (реальні) й похідні (вигадані). Ураховуючи особливості 

словотворення, функціонування ЛХА, спорідненість їхніх стилістичних 

значень, можна розрізнити такі групи стилістем: 1) семантико-дериваційні, 

2) лексико-семантичні, 3) розмовно-стильові, 4) мовно-експериментальні.   

Семантико-дериваційні ЛХА. Коло семантико-дериваційних ЛХА 

дають змогу окреслити основні поняття, якими оперують у межах 

дериватології, ширше – морфології. Як відомо, всі антропоніми, незалежно 

від їхнього походження, співвідносяться з іменниками. Оніми – назви осіб, 

що належать перу П. Загребельного, як і потенційні та власне оказіональні 

субстантивні слова, здебільшого є наслідком морфологічного словотворення. 

Найчастіше вони змодельовані суфіксальним способом, зокрема за 

допомогою суб’єктивно-оцінних дериваційних морфем. Наприклад, ЛХА 

Брайчик, Жеребиленя, Косар-Косаревич, Кукулик, Кукулик-Кукуличок, 

Лобанчик, Танюся-Тетяночка-Таїтяночка та ін., спостережені в романі 

«Зло», функціонують як стилістеми, що, відбиваючи традиційні художньо-

стильові норми, естетизують вертикальний контекст роману: Та то 

ж Лобановський. Милий ти мій Лобанчику… (Зло, с. 307); – …Марійко… […] 

Принеси мені… стару фотографію… […] Де я Петько… Петько 

Жеребиленя… (Зло, с. 287); …Танюсю-Тетяночко-Таїтяночко, ось ваш 

коктейль… (Зло, с. 188) та ін.  

У мові досліджуваних романів нерідко натрапляємо на оказіонально-

словотвірні варіанти реальних імен. У реченні Мені (Медеї) так страшно 

сьогодні за тебе, що я хотіла, щоб ти був не просто Данилом, а Данилюкою, 

Данилярою, Данилищем [Зло, с. 27] виділені антропоніми сконструйовано 

приєднанням аугментативних дериваційних морфем -юк-, -яр-, -ищ-, які 

додають до семантики слів, що зазвичай маркують усно-народну творчість, 

розмовний та художній стилі, додаткового відтінку ‘збільшення’. Натомість 
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у наведеному висловленні індивідуалізми Данилюка, Даниляра, Данилище 

набувають у своїх значеннях конотативних сем ‘спокій’, ‘упевненість’, ‘сила 

духу’, про що засвідчує ширший лінійний контекст, у якому передано 

розмову персонажів роману «Зло» – Данила Брайка та його дружини Медеї, 

які були дуже схвильованими перед початком конкурсу на кращий 

архітектурний проект. 

Актуалізуючи різноманіття суб’єктивно-оцінних суфіксів, 

П. Загребельний по-своєму моделює ЛХА, стилізує їх під антропоніми, що 

є ознакою фольклорних творів або розмовно-побутового спілкування. 

Зокрема, чи не найдовший список словотвірних – демінутивних та 

аугментативних – варіантів імені Петро «зібрано» в одному з контекстів 

роману «Розгін» (див. Додаток 2.3): …люди мовби заповзялися перетворити 

твоє життя на свято, творячи зі звичайного твого імені якесь суцільне 

словохвальство: Петрусь, Петрусик, Петюник, Петюнчик, Петюлюня, 

Петюлюнчик, та, на жаль, життя має не саму лиш привабливу сторону, 

іноді повертається до тебе й суворістю, тоді стаєш просто Петром, 

Петрякою, Петрилом, Петрунякою, Петриндею, Петярою, Петрюкою, 

Петрієм, Петриндієм (Розгін, с. 282). У переліку ЛХА, крім онімів Петро, 

Петрусь, Петрусик, Петя, Петюня, закріплених кодифікованими правилами 

або розмовними та художньо-стильовими нормами, зафіксовано низку 

оказіональних семантико-дериваційних антропонімів: Петюник, Петюнчик, 

Петюлюня, Петюлюнчик; Петряка, Петрило, Петруняка, Петриндя, 

Петяра, Петрюка, Петрій, Петриндій. У художньому творі наведені імена 

виконують узагальнювально-ідентифікаційну функцію, оскільки передають 

різне (нерідко продиктоване тією чи тією ситуацією) ставлення односельців 

до малого Карналя. 

«Коли йдеться про антропоніми художнього твору, – зауважує 

Т. Г. Юрченко, – слід розрізняти вигадані імена та вигадані персонажі, 

оскільки вигаданому персонажу може бути присвоєне ім’я, взяте з реального 

життя» [497, с. 514]. Досліджувані тексти засвідчують численні реальні 
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й вигадані ЛХА, носіями яких є герої, створені авторською уявою. Подекуди 

тим самим персонажам присвоєно кілька імен, наприклад: Як часто дорікав 

я (Сміян) братові за це перелицьовування. Він, Марко, а став Маркерій, його 

дружина Марія – і геть безглуздо: Марсель (Тисячолітній Миколай, І, с. 8);  

– Я – Сміян. Правда, ім’я трохи поміняв. Маркерій. Тепер: Маркерій Сміян. 

Звучить? – Звучить. Це вже щось древньоримське? Маркерій, Тіберій, 

Дезидерій… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 410). Реальні імена Марко, 

Маркерій, Тіберій, Дезидерій; Марія, Марсель, що слугують номенами двох 

ключових осіб роману «Тисячолітній Миколай», виконують функцію 

стилістем, що передають осуд, зневажливе ставлення до людей, які заради 

вигоди, «зміцнення» соціального статусу легко міняють ім’я, подароване їм 

батьками. «Іронію долі», що у зв’язку «з модою» змінювати родові назви на 

«ідейні» імена спіткала багатьох несвідомих громадян у радянський період, 

узагальнено в низці й інших висловлень твору, зокрема: – Ось гляньте. Вас 

звуть Петро Ілліч. – Петро Ілліч. – А до війни ви звались Петром 

Ільковичем. – Хто вам сказав? – Сам (Сміян) знаю. Такий дух нашої мови: 

Ільків син зветься Ільковичем. Але вам захотілося під вождя – Ілліч. Ну, 

гаразд. Тоді чому б Петра не поміняти на Йосифа. Буде: Йосиф Ілліч 

Щириця. Або й ще краще: Криця (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 310). 

По кілька імен мають персонажі, які є реальними історичними 

постатями. Зокрема, Роксалану, яку на Батьківщині називали Настусею, 

у султанському гаремі іменували ще й Хуррем, Рушен, Хасекі: – В гаремі її 

ще звуть Хуррем, тобто розвеселена. Іноді – Рушен, або сяйлива. А Хасекі – 

це титул. […] Для Європи хай буде Роксолана (Роксолана, с. 225); І коли 

вціліла, воскресла, народилася заново, то народилася вже не Хуррем, 

а тільки Хасекі й Роксоланою. Мала знайти в своїх часах місце не просте, 

а високе (Роксолана, с. 307); …хотіла заблукати там, як колись Настка 

Чагрова на місці їхнього Рогатина, але ту вивів рогатий олень, а хто виведе 

тебе, Настасю, Хуррем, Роксолано? (Роксолана, с. 432). Трагічну долю 

київської княжни Євпраксії підкреслено в одному з контекстів однойменного 
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роману, у якому ословлено ставлення героїні до своїх імен: Євпраксія 

діамантом свого імператорського персня дбайливо й терпляче нашкрябала 

коло вікна, щоб було видно читати: «Євпракс…» Вона хотіла написати ще 

«Адельгейд», але в цьому імені, до якого так і не зуміла звикнути за ці кілька 

років, було щось неприємне, якесь булькання, немов од утопленика. Найліпше 

було б написати просто «Пракся». Так звано її малою, звала так Журина, 

звав Журило, брат Ростислав, хоч ні сестра Янка, ні брат Володимир не 

вживали цього імені, а лише грецьке «Євпраксія», бо ж обоє були від 

грецької принцеси і ніколи не забували про це (Євпраксія, с. 282). 

У проаналізованих лінійних контекстах оприявлено суб’єктивно-

авторську оцінку щодо перейменування осіб. Натомість у художньому 

дискурсі письменника не менш значущими є ті стилістеми, що передають 

об’єктивні причини варіювання реальних і вигаданих ЛХА, закріплених за 

тими самими вигаданими персонажами. Наприклад:  – Зовешся як? – спитав 

його Ярослав. – Був Тривога, а тепер Пантелій (Диво, с. 494); Що  

напишуть – Сивоок, Божидар чи Михайло? Бо вже мав тепер аж три 

наймення, одержавши третє після прийняття хреста (Диво, с. 232); Забава 

послухалась. «З одною рукою ти теж мені люба. Назву тебе Однорукою». 

[…] «Назву тебе Шуйця, – сказав князь, – ні в кого не буде такого ймення!» 

(Диво, с. 337); – Що? Шуйця – ігуменя? Марія? (Диво, с. 465). У романі 

«Диво» зафіксовані власні назви засвідчують відсутність будь-якої 

кодифікації та офіційного закріплення імен за тією чи тією особою 

в давньоруський період, а також радикальні зміни в антропонімній системі 

після прийняття християнства Київською Руссю. Якщо поганські імена були 

переважно характеризувальними, генетично прозорими, то чужі – 

візантійські, римські, єврейські – антропоніми, що витісняли слов’янські 

найменування й зрештою закріпилися як нормативні номени, поступово 

втрачали семантико-етимологічний зв’язок з мотивувальною першоосновою. 

Проте традицію присвоювати влучне, те, що найбільше відповідає 

конкретній людині ім’я, збережено в прізвиськах, що являють собою 
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розгалужену систему й у мовотворчості П. Загребельного, про сутність 

і неперервне продукування яких письменник промовисто висловився 

в одному з контекстів роману «Левине серце» (див. Додаток 2.4), зокрема: 

…а тим часом процес називання людей за їхніми, сказати б, побічними 

ознаками, звичками, примхами, химерностями не припиняється (Левине 

серце, с. 50).  

Лексико-семантичні ЛХА. У сукупності досліджуваних оказіональних 

ЛХА виразними є не лише прізвиська, а й спеціально вигадані прізвища, що 

детермінують багатьох персонажів за притаманними їм зовнішнім виглядом, 

рисами характеру, поведінкою тощо. Такі стилістеми кваліфікуємо як 

лексико-семантичний тип онімів, що в художньому тексті нерідко постають 

унаслідок метафоризації, пор.: Був тут (у Світлоярську) Самійло Кішка, 

який обдирав котів і здавав шкурки як пушнину. Дем’ян Многогрішний ходив 

до чужих молодиць, поки йому нам’яли боки. Іван Брюховецький мав таке 

черево, як ночви завширшки (Левине серце, с. 34); Постовими виставлялися 

дід Левенець […] і дід Утюжок, прозваний так красноярівцями за свою 

незбориму пристрасть до прасування (Левине серце, с. 44); Диплом мав 

усіціль на трійки, тому й прозвано Трієром (Південний комфорт, с. 60) та      

– Не читаю, бо я – Нечиталюк! Мій предок був козаком, який проміняв перо 

на шаблю… (Південний комфорт, с. 30); «За кого ж голосуєте, люди добрі? 

За Карналя? Та чи знаєте, що таке карналь? Овечий пастух! […] Це мій 

дідусь (дядька Федора) […] любили співати було: «Ой там, за Дунаєм, 

пастух вівці карнає…» (Розгін, с. 317); – Отава […] і народився в Києві, 

і виріс, і батьки, і діди – всі з Києва, ще, мабуть, від князів. – Росли, як 

отава, – сказав Отава (Диво, с. 16); – Він не сміявся вже років з тридцять, – 

сказав я (Сміян) спокійно. – То який же він Сміян? (Тисячолітній Миколай, І, 

с. 18); – Ваше прізвище Дубограй? – уточнив Твердохліб. – Смішне, правда? 

Воно мене й підводить. З таким прізвищем суцільний клопіт. Усі ждуть від 

тебе чогось веселого, жартів, розіграшів. Ну, от і догрався (Південний 

комфорт, с. 130) та багато ін. У наведених контекстах прізвиська Кішка, 
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Многогрішний, Брюховецький, Утюжок, Трієр і прізвища Нечиталюк, 

Карналь, Отава, Сміян, Дубограй мають «етимологічний супровід», у якому 

викладено «історію» їхнього закріплення або зроблено натяк щодо 

походження оказіональних власних найменувань.  

Лексико-семантичні ЛХА є важливою константою індивідуально-

авторського антропонімікону. На відміну від багатьох прізвищ, які 

в загальномовній ономастичній системі постають омонімами до твірних 

загальних назв, унаслідок розпаду полісемії яких вони виникли, 

індивідуалізми на зразок Безкоровайний, Безтурботний, Гладкоскок, 

Дрібноголовий, Конкретний, Косокоса, Мікроб, Несвіжий, Нуль, Обеліск, 

Сибарит, Ситник, Цеберка, Чотириокий, Чухалка, Шморгайлик та багато ін. 

не втрачають зв’язку з первинною внутрішньою формою мотивувальних 

апелятивів у межах лінійного або вертикального контексту. Як і численним 

власне оказіональним іменникам  цього типу, ЛХА притаманні конотаціії, що 

слугують створенню комічного або іронічного ефекту. Наприклад, 

у синтаксичних сегментах Все було серйозне, навіть солідне, крім прізвища 

директора. Паталашка – щось ніби з журналу «Перець» (Тисячолітній 

Миколай, ІІ, с. 187); Головне: людей там небагато і жити вони не дуже 

заважають. Є Паталашка, є Щириця, є Ляпка. Як в «Енеїді»: «прямі були 

і кривоногі, були видющі і сліпі» (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 258) прізвища 

художніх образів, асоційовані з персонажами популярного в радянські часи 

журналу «Перець» і героїв бурлескно-травестійної поеми «Енеїда» 

І. Котляревського, є носіями гумористичної аксіології. У внутрішній формі 

оказіоналізму Сибарит негативні конотації з’являються після ознайомлення 

з його історією, викладеною в наступному контексті: Ми звали його 

Сибарит. Бо дуже любив розповідати про мешканців античного міста 

Сибарис, найбільших нероб тих часів, […] один з сибаритів, побачивши, як 

працюють селяни, вмер від жаху (З погляду вічності, с. 167). За допомогою 

етимологічно прозорих прізвиськ Лунатик, Гітлер, Боксер, Собака, 

Паралітик, що фігурують у реченні Вони (полонені) ненавиділи вартових, 
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[…] щедро наділюваних гефтлінгами1 (арештантами, в’язнями) уїдливими 

прізвиськами: Лунатик, Гітлер, Боксер, Собака, Паралітик (Розгін, с. 21), 

репрезентовано вкрай негативне, іронічно-зневажливе ставлення 

поневолених до їхніх охоронців у гітлерівській катівні.  

 Низкою оказіональних антропонімів, що знижують художньо-оповідну 

тональність, письменник наділяє відомих у минулому державних мужів або 

вигаданих творчою уявою партократів, які віддзеркалюють недавню історію. 

Зокрема, в одному з розлогих контекстів роману «Диво» (див. Додаток 2.5) 

протиставлено ЛХА Великий, Хоробрий, Справедливий та Кривавий, Скупий, 

Паскудний, що іменують царів та імператорів у далекі часи. У цьому списку 

антонімічних прізвиськ, які походять від «лизоблюдів» або є народними, 

наявні й антропоніми-енантіосеманти Красивий, Святий та метафоричне ім’я 

Скопець. Негативно-характеризувальну функцію виконують прізвища 

державних службовців Дружинін, Макушенко, Тавромахієнко, Хабло, 

Хомухін тощо, індивідуально-авторську етимологію яких розкриває так само 

лінійний контекст, наприклад: Привіт товаришу Дружиніну, якого я (Сміян) 

ніколи не бачив і не хочу бачити, бо не вірю в фальшивий демократизм його 

прізвища… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 246); Прізвище в їхнього міністра 

було типово українське – Макушенко, сам він вважав, що походить воно від 

слова «мак», а міністерські дотепники виводили його від слова «макуха», 

прозоро натякаючи, як багато в їхнього високого начальника спільного з цим 

побічним продуктом олійного виробництва (Юлія, с. 293).  

Розмовно-стильові ЛХА. У художньому дискурсі П. Загребельного ці 

антропоніми є близькими до лексико-семантичних ЛХА. Водночас вони 

мають власну специфіку, бо відтворюють зразки усно-розмовного 

спілкування різних соціальних верств українців. З-поміж індивідуалізмів 

цього типу найяскравішими є деякі прізвиська та імена. Аналізовані ЛХА 

репрезентують широкий спектр призначення. Як і багато оказіональних 

антропонімів, вони нерідко є характеризувальними номенами персонажів, що 

постають через метафоризацію: По-моєму, Щириця спить і бачить себе на 
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місці директора Паталашки. Чистісінька Ремонтна Свинка! – Прекрасно! 

– заляпав у долоні професор. – Ремонтна Свинка – це просто геніально! 

(Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 204); – Ляпка, – пояснив я (Сміян), хоч з не 

меншим успіхом міг би назвати цю з’яву Вірним Помічником, Недремним 

Оком, або й Вельзевулом Вельзевуловичем. Попри своє нахабне вторгнення 

Ляпка міг би претендувати й на ймення Втіленої Скромності, бо стояв біля 

порога і мовчки дивився на наш стіл (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 270). 

Подекуди розмовно-стильові ЛХА репрезентують ситуативні випадки 

повторної номінації персонажів, наприклад: – Косар-Косаревич? – Ого! 

В точку! – Син професора Косар-Косаревича? – Ні, син Гусака-Гусаковича 

(Зло, с. 169). 

Зафіксовані стилістеми, як і оказіоналізми Великий Обіцяльник, 

Додрописець Доброхотний, П’ятирічка Леніновна, Реактивний 

Стартувальник, Сире Тісто, Смачні Кабачечки, Ударник Комбайнович, 

Хуторянський Класик Весняноцвітний та ін., – це структурно та 

функціонально споріднені власні назви, мотивовані умовами спілкування та 

ставленням учасників комунікації один до одного. 

Розмовно-стильовим нормам відповідають оказіональні імена на зразок 

Ген, Єня, Люка, Ная, На, Пе, Ю, Юка, зафіксовані в романах про сучасність 

П. Загребельного. На відміну від нормативних, фольклорно-літературних 

антропонімів, а також оказіональних семантико-дериваційних ЛХА, такі 

індивідуалізми постають унаслідок скорочення реальних імен, що завжди 

є зручним, загалом досить поширеним способом номінації співрозмовників. 

Наприклад: – Юко, – покликала Людмила. – Ти знов лежиш? (Розгін, с. 197);  

Юрій улесливо зазирнув Людмилі в очі. […] – Думаю, ну як його вбити вечір? 

А тут Гості! Красота! Ну, хто, Люко? (Розгін, с. 198); «…В цеху мене звуть 

Євгеном, а в побуті можеш називати коротше: Ген» (З погляду вічності, 

с. 171) тощо. Оригінально обіграні вони в контекстах з нагромадженням або 

нанизуванням різнотипних ЛХА: – Юлю! – безпорадно і безладно зашепотів 

він (Шульга). – Юленько! Ю! Це ж ти, Юлько? (Юлія, с. 166); Для економії 
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зусиль Людмилу звіть просто Люкою, я ж колись був Юрій, тепер для 

зручності вживання просто Юка, Івана ми на роботі просто звали «І» […]. 

А як вас скоротити, Анастасіє? Туся? Сюта? Тена? Ная? На? (Розгін, 

с. 204).  

Групу розмовно-варіативних ЛХА поповнюють і близькозвучні імена, 

щодо яких А. І. Вегеш зауважує: «Відтворюючи антропонімійний узус 

українського міста ХХ ст., П. Загребельний використовує зросійщені форми 

імен, якими наділяє своїх персонажів і які так популярні в реальній 

антропонімії українців: Тася, Туся, Сєва, Вадік» [65, с. 18]. Деякі власні 

назви, базовані на явищі паронімії, письменник присвоює або тому самому 

героєві, або різним дійовим особам, пор. …гмикнула та, що звалася Тосею, 

Тасею, Тусею… (Юлія, с. 177) та …я (Клеопатра Січкар) не маю жодної 

подруги! Перукарка Туся, секретарка Тося, лікарка Тася… Якийсь жіночий 

гоголь-моголь. Різняться одною лиш літерою… (Гола душа, с. 234).  

Мовно-експериментальні ЛХА. Специфічною рисою художнього 

дискурсу П. Загребельного є численні ЛХА, продуковані експериментальним 

способом. Такі стилістеми, оприявлюючи неповторний колорит 

індивідуально-авторського мовостилю, вирізняються найбільшою мірою. 

Вони виконують важливі стилістичні функції, але передусім привертають 

увагу різноманіттям мовних ігор, що їх покладено в основу деривації 

оказіональних антропонімів, які порушують загальноприйняті ономастичні, 

словотвірні, а подекуди й художньо-стильові норми.  

З-поміж мовно-експериментальних оказіоналізмів найпоширенішими 

є ЛХА, які змодельовано лексико-синтаксичним способом. У досліджуваних 

текстах виявлено індивідуально-авторські антропоніми, утворені зрощенням 

таких складників різнотипних словосполучень: 1) форми наказового способу 

дієслова та іменника (Держикрай,  Нерозберипрізвище); 2) прислівника 

з іменником або дієсловом (Багатогаласу, Зновобрать); 3) прийменниково-

відмінкової форми з керувальним дієсловом або іменником (Доживемо-до-

Понеділка, Чорт-з-Портфелем) чи без головного слова (Безпонятія) тощо. 
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Наслідком лексикалізації, тобто «стягування в одне слово» [229, с. 195] 

компонентів словосполучення, а то й цілого речення, постають нетипові для 

антропонімікону української мови оказіональні ЛХА на зразок 

Забувяквасзвати, Залежновідобставин, Нісюдинітуди, Нітудинісюди, 

Таксобі та ін. У контекстах деякі з них ідентифікують того самого вигаданого 

персонажа, наприклад: Між Лукасом і опецькуватим містером 

Забувяквасзвати сидів адвокат Стенлі… (Безслідний Лукас, с. 129); Це був 

отой опецькуватий невиразний містер Нерозберипрізвище […]. Лукас 

подумки назвав його ще містер Залежновідобставин (Безслідний Лукас, 

с. 132).  

У переліку мовно-еспериментальних антропонімів наявні 

індивідуалізми, сконструйовані словоскладанням (Вустя-Чухалка, Дід-

Дівчата, Кум-Король, Лев-Лев), а також юкстапозити, побудовані на основі 

паронімічної атракції  (Анастасія-Анастезія, Валерія-кавалерія, Єня-

парапеня, Клементина-Штепселина, Марія-Мрія, Пшонь-Шпонька, Фарада-

шарада, Юрчик-дюрчик), та сурядні сполучення імен-атрактантів (Венера 

Молоська і Венера Силоська, Льоп і Шльоп, Нилька й Милька, Нюсик і Дусик, 

Щусі і Самусі). Крім того, номінуючи персонажів, П. Загребельний продукує 

«гендіазис», що його в межах неології розглядають як поєднання двох 

близькозвучних слів, друге з яких є не лише фонетично зміненим, а й нерідко 

набуває додаткових конотацій у своєму значенні (Гарібальді-Загрібальді, 

Загребельний-Загрібей, Патон-пітон, Черчілль-Перчіль,  Шекспір-пепскір). 

У мовостилі П. Загребельного наведені оказіоналізми здебільшого виконують 

негативно-оцінну функцію, на відміну від антропонімів-атрактантів, що 

слугують гумористичною деталлю до «портретів» тих чи тих персонажів, 

пор.: Коли б йому (Савочці) сказали про Шекспіра, він би ласкавенько 

замахав руками:  – Золотко, Шекспір-пепскір, а хто боротиметься зі 

злочинністю? (Південний комфорт, с. 65); та Ще веселоярівські хлопці 

незлобливо звали Дашуньку Венера Молоська і Венера Силоська… (Левине 
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серце, с. 244); Ви вже вгадали – наш Корифей. Неминучий, як Харон, мудрий, 

як Хірон (Південний комфорт, с. 337).  

До аналізованих стилістем належать ЛХА, утворені складанням 

скорочених основ  (Рацпроп), звуконаслідуванням (Бовть,  Ойка), 

контамінацією (Шпугутькало) тощо. Зокрема, анонімне прізвисько 

Шпугутькало походить від двох прізвищ – Шпонька та Пугутькало: – Чому 

ж ви підписуєте «Шпугутькало»? – Бо я Шпонька, а Пугутькало – моє 

дівоче прізвище!  (Вигнання з раю, с. 447). 

Показовим є мовний експеримент письменника із прізвищем 

Воскобойник, структуру якого кілька разів трансформовано в одному 

з контекстів роману «Левине серце»: …син простого українського 

міліціонера Воскобойника був дипломатом, весь час перебував саме в отих 

зарубіжних країнах. Правда, слово «Воскобойник» якось не тулилося до 

жодної з іноземних мов, зате з додатком лягало скрізь, як влите: «Містер 

Воскобойникер», «Мосьє Воскобойнике», «Синьйор Воскобойникор», «Дон 

Воскобойникон» і так далі (Левине серце, с. 165). Якщо варіанти прізвища 

Воскобойник є одним з мовностилістичних засобів репрезентації поняттєвої 

категорії «комічне», то мовні ігри із прізвищем Жеребило, зафіксовані 

в романі «Зло», слугують створенню викривально-іронічного портрета 

персонажа: Переказували Жеребилові, що буцімто висловилася вона 

(секретарка) про його прізвище так: «Це не Жеребило, а Іржебило, від слова 

«іржати» (Зло, с. 21); …став уже не просто Жеребило, а Жеребилов і забув 

про батька. Чорт з ним. Жеребилов-Жеребокобилов-Жереборябокобилов – 

сучий син! (Зло , с. 287).   

У творах на сучасну тематику письменник пристосовує мовно-

експериментальні ЛХА як для називання вигаданих героїв, так і для номінації 

реальних людей. Мовна гра нерідко створює підґрунтя для нового 

найменування відомих значень тієї чи тієї мовної одиниці або, навпаки, 

актуалізує її нове змістове наповнення, зберігаючи звичну форму слова [102, 

с. 68]. Наприклад, унаслідок проведення мовних експериментів з лексемою 
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стовп постали численні інновації, що пронизують вертикальний контекст 

роману «Стовпо-творіння». П. Загребельний моделює розгалужене 

словотвірне гніздо із цією лексичною домінантою, у якому окрему 

структурно-семантичну групу становлять оказіональні антропоніми. 

У зазначеному творі всі ЛХА – це індивідуально-авторські неолексеми, 

наприклад: Бабостовп, Бензостовп, Головстовп, Давистовп, Держистовп, 

Стовбух, Стовпововк, Стовпокамінь, Стовпоклей, Стовпокузьма, 

Стовполазенко, Стовпомель, Стовпонюшинський, Стовпопідштаник, 

Стовпороб, Стовпулія, Стовпчук тощо. Виявлені стилістеми передусім 

виконують функції ідентифікації та натяку, оскільки не всі з них утратили 

зв’язок з реальними людьми (відомими державними діячами), у чому полягає 

особлива мовна гра – розгадати ім’я прихованої особи: Бо школи то 

укрупнювалися, […] то закривалися, як неперспективні, то пропадали 

невідомо куди, як такі, що не відповідали вимогам переосвіченого міністра 

Стовпокаменя (Стовпо-творіння, с. 112); Стовполазенко ще й карябачився, 

не хотів іти в столицю… (Стовпо-творіння, с. 64); …спорудила (Стовпулія) 

в своєму питомому місті дімочок з білого мармуру, привезеного з Італії… 

(Стовпо-творіння, с. 98) та ін. 

У мовотворчості П. Загребельного фіксуємо обігрування реальних 

власних назв із залученням ще одного лексико-стилістичного прийому – 

народної етимології. Зокрема, узвичаєні в усно-розмовному спілкуванні 

імена подекуди виконують роль удаваного джерела моделювання 

апелятивних оказіоналізмів, наприклад: Та хіба це сімейственість? Як ото 

тепер у газетах пишуть? – Двохнастія? – А що ж воно? Дві Насті, чи як? – 

Не двохнастія, а двигнастія! Щоб ото двигати там, де немає механізації… 

(Вигнання з раю, с. 358). У наведеному контексті носіями гумористичної 

аксіології є оказіональні просторічні номінації двохнастія та двигнастія, 

утворені за моделлю композитів, що функціонують як розмовно-ситуативні 

замінники нормативної лексеми династія. Мовна гра полягає в навмисному 

структурному перерозкладі цієї лексеми: виділенні частини -настія 
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й звуковому уподібненні її з іменем Настя, а також у семантичному 

ототожненні числівника двох-, наявного в будові композита двохнастія, 

з початковим складом ди- у простому слові династія (як відомо, у складних 

словах грецького походження ди- означає «подвійний», «двічі» (12, с. 252) та 

в заміні того самого складу ди- компонентом двиг-, мотивованого дієсловом 

двигати, у структурі оказіоналізму двигнастія.  

Нерідко автор нагромаджує різнотипні оказіональні антропоніми 

в одному лінійному контексті. Наприклад, у гумористичних романах – 

дилогії «Левине серце» та «Вигнання з раю» – такий прийом є мовно-

експериментальним засобом підсилення комічно-стилістичного ефекту: Не 

знав (Гриша), що ще з досвітку перед сільрадою серед квітників сиділа його 

опозиція у складі Благородного й Первородного, Інтригана й Хулігана, 

Таксобі й Нітудинісюди… (Вигнання з раю, с. 365); То ж ніби агенти від 

наших сільськогосподарських відомств: Первородний від сільгосптехніки, 

Благородний від мінводу, Таксобі від нафтозбутпостачу, Нісюдинітуди від 

сільгоспбуду, Раденький від комбікормзбутпостачу, Солоденький від 

вовнозаготівель (Вигнання з раю, с. 370).  

Отже, серед структурно-семантичних і функціональних різновидів  

літературно-художніх антропонімів стилістичну функцію індивідуалізації 

художньої оповіді виконують усі типи оказіональних ЛХА – семантико-

дериваційні, лексико-семантичні, розмовно-стильові,  мовно-

експериментальні, що увиразнюють лінійні й вертикальні контексти 

досліджуваних творів і належать до знакових складників мовостилю 

П. Загребельного. 
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2.6. Оказіональні сполучення слів 
 

2.6.1. Парні сполучення слів   

У художньому дискурсі П. Загребельного категорію оказіональності  

репрезентують не лише загальні та власні назви, а й численні незвичні 

сполучення слів, однією зі специфічних ознак яких є змістова цілість. 

Останнім часом студіювання таких лінгвальних одиниць помітно 

активізувалося у зв’язку з потребою подальшого вивчення виражально-

зображальних засобів, які «знімають» обмеження, «що накладаються мовною 

системою на процеси сполучуваності слів» [57, с. 244] у текстах різних стилів 

і жанрів. Попри те, що в неології, лінгвостилістиці цю проблему досліджують 

із другої половини ХХ ст. і до сьогодні (праці Г. М. Вокальчук  [71], 

К. Ю. Голобородька [114], Н. Ю. Зуєвої  [187], Л. І. Мацько [306], 

Е. І. Ханпіри [478], В. А. Чабаненка [483] та ін.), саме́ поняття, яке, на нашу 

думку, варто окреслити терміном «оказіональне сполучення слів», у сучасній 

науці поки що не чітко викристалізувалося. Чи не вперше його 

термінологізувати зробив спробу Е. І. Ханпіра, визначивши оказіональні 

словосполучення як наслідок незвичного сполучення лексем (без зміни 

їхнього значення), яке виникає через розширення їхньої сполучуваності – 

оказіонального розширення їхньої валентності [478, с. 300]. На це теоретичне 

положення спираються дослідники-неологи, які до списку оказіональних 

сполучень слів уналежнюють передусім спеціально створені неоднослівні 

метафори, що функціонують у публіцистичному та художньому стилях 

(С. А. Бузько [57], О. А. Ільченко [194], І. О. Ткачук [454] та ін.).  

Натомість представники загального мовознавства, усебічно 

обґрунтовуючи природу неологізмів, висловлюють думку про значно 

розгалуженішу джерельну базу для виникнення нових сполучень слів, що 

закріплюються в лінгвальній системі з об’єктивних причин або постають 

в індивідуально-авторській мовотворчості як оказіональні одиниці. 
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Наприклад, Н. З. Котелова зауважує: «Неологізми-сполучення слів 

утворюються на основі стереотипізації цитат, перетворення мовленнєвого 

відрізка в складений термін, умовну формулу, ідіому, переосмислення 

сполучень слів, термінологізації та детермінологізації, перетворення 

структури словосполучення» [261, с. 331]. Наведене твердження 

є універсальним, воно слугує теоретичною основою для виділення та аналізу 

інноваційних утворень – цілісних за змістом і складних або складених за 

будовою – у будь-якому функціональному стилі.   

У лінгвоукраїністиці таке широке тлумачення явищ синтагматичного 

характеру нерідко підтримують науковці, які надають статусу оказіональних 

сполучень слів незвично трансформованим фразеологізмам, прислів’ям, 

приказкам та іншим різнотипним інтертекстемам, що найчастіше фігурують 

у мові художньої літератури й української періодики (Н. С. Голікова [106], 

Т. В. Кедич [222], О. М. Турчак [456]) та ін.). Принагідно зауважимо, що 

в лінгвостилістиці низку мовностилістичних зворотів, зокрема повтор, 

парономазію, ампліфікацію, градацію тощо, які «полягають в особливій 

синтаксичній організації висловлення для досягнення відповідного 

виражально-зображального ефекту» [451, с. 695] й так само здебільшого 

є наслідком індивідуально-авторської мовотворчості, здавна розглядають як 

стилістичні фігури.   

Отже, у сучасному мовознавстві поняття «оказіональне сполучення 

слів» досі залишається не чітко окресленим в аспектах семантики, структури, 

типології, етимології тощо. Комплексне його дослідження потребує 

подальшого розроблення й уточнення критеріїв класифікації репрезентантів 

поняття – лінгвальних зворотів, що набувають відповідного значення 

й виконують функції незвично змодельованих утворень у різних стилях 

української мови. Уважаємо, що в текстах художньої літератури оказіональні 

сполучення слів – це продуковані письменником фігури мови, що за зразком 

поліномів виникають у межах синтаксичної системи, а функціонують як 

лінгвальні одниці лексико-семантичної системи. Саме тому для них 
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найхарактернішими є такі ознаки: 1) змістова цілість; 2) синтаксична 

детермінованість; 3) лексикалізація або фразеологізація складників; 

4) експресивність; 5) відповідність художньо- та індивідуально-стильовим 

нормам.  

Художній дискурс П. Загребельного увиразнюють найрізноманітніші 

синтагми лексем. Передусім категорія оказіональності репрезентована 

стилістичними фігурами двох типів – парні сполучення слів (ПСС) та 

паронімічні атрактанти (ПА). Кількість індивідуально-авторських стилістем 

від твору до твору помітно збільшується, проте такі оригінально 

змодельовані письменником синтагми не були предметом 

лінгвостилістичних і неологічних досліджень.  

Парні сполучення слів – це фразеологізми або фразеологізовані 

поєднання, що складаються із двох повнозначних слів з лексико-

семантичною та граматичною схожістю. З-поміж українських науковців 

терміном «парні сполучення» зазвичай послуговуються германісти, зокрема 

В. В. Левицький, І. Г. Ольшанський [278], І. А. Онищенко [338] та ін., які 

вивчають семантичні, структурні, дистрибутивні, фонетичні особливості 

парних фразеологізмів у німецькій та англійській мовах. Уважаємо, що за 

цією спеціалізованою назвою потрібно закріпити біноми, які 

у фразеологічній системі української мови утворюють корпус стійких 

зворотів на основі сурядного синтаксичного зв’язку двох компонентів: ні те 

ні се, ні світ ні зоря; хліб і сіль, батько й мати тощо. Семантико-структурну 

близькість до цих узвичаєних ПСС демонструють безсполучникові бінарні 

поєднання – юкстапозити – на зразок хліб-сіль, батько-мати, які так само 

можна зарахувати до парних сполучень.  

У художніх текстах П. Загребельного нерідко фігурують 

двокомпонентні фразеологізми, що відповідають мовно-літературному 

стандартові й закріпилися в реєстрі загальновживаних поліномів завдяки 

віковим народномовним традиціям або є витворами письменників-класиків: 

вовк і ягня, з вогню і полум’я, карати й милувати, на крові й кістках, святий 
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та божий, хліб та вода тощо, наприклад: – Ах, який мораліст! Який святий 

та божий! (Брухт, с. 159); – Між іншим, звірі добрі. Між собою. – Аякже. 

Вовк і ягня. Не розказуй мені байок (Брухт, с. 202). У контекстах 

проілюстровані ПСС не втрачають внутрішньо-семантичного зв’язку 

з мотивувальними біномами. Як відомо, фразеологізм святий та божий не 

лише в наведеному висловленні, а й у загальному вжитку функціонує як 

енантіосемант, що має іронічні відтінки в значенні «непогрішний; удавано, 

лицемірно тихий і добрий» (20, 2, с. 197). Збережено й метафористику 

фразеосполучення вовк і ягня, що набуло поширення в українській 

літературній мові з байки Л. Глібова.  

Фольклорні традиції української культури віддзеркалюють 

словоскладання на кшталт гуси-лебеді, гуслі-самограї, євшан-зілля, козак-

неборака, земля-мати, мати-земля, сорока-ворона, чебрик-чебрець, чорт-біс, 

шевці-молодці, щука-рибаха тощо. Одні з них зафіксовано зі збереженням 

узвичаєних символьних значень: – Вростай у кручу, зливайся з нею всім 

тілом… Мати-земля… Приймає й захищає… (Південний комфорт, с. 116); 

Та зачепився думкою розтривожено не за море, а за оті слова про молитву 

отцеву-матчину (Я, Богдан, с. 421); …«чебрик-чебрець» […] то був дух 

чебрецю, всемогутньої трави українських степів, трави вічності! (Брухт, 

с. 210). Інші функціонують у контекстах як метафорично трансформовані 

фразеосполучення, наприклад: Я (Сміянко) вже давно забув про княжі пива-

меди, про мідні столи, золоті й срібні ложки… (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 73); Фень лежав на вузенькому ослоні […] – смугасте ряденце, в головах 

кругленька подушечка, ніяких матраців, перин, гусей-лебедів… (Брухт,    

с. 230  – 231); Тільки я (Ледва), мов та сорока-ворона, вирішую: тому дам, 

а тому не дам (Брухт, с. 9). Парне утворення пива-меди – це вже не 

фольклоризм, яким завершуються українські народні казки, а семантично 

змінене фразеосполучення, що означає «їжа, зароблена на службі у князя». 

У романі «Брухт» образи персоніфікованих казкових героїв, добре відомих 
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українцям з дитинства, набувають таких оказіональних значень: гуси-лебеді – 

«перини», сорока-ворона – «Євдокія Ледва» [106, с. 21].  

Подекуди ті чи ті парні фразеологізми (а також їхні варіанти) 

пронизують вертикальний контекст усієї мовотворчості П. Загребельного, 

пор.: Полковники гризуться коло мого (Богдана) ложа смертного. Ходять по 

помосту, великі, обурливо здорові, байдужі, стукотять-грюкотять, як 

кобиляча голова в казці (Я, Богдан, с. 662); Стукнуло-грюкнуло, зашамотіло-

зашурхотіло, і, мов дух пекельний, з’явився переді мною сам Захарко… 

(Я, Богдан, с. 150); За дубовими ворітьми застукотіло-загрюкотіло, вони 

посередині трохи роз’їхалися, утворилася шпарка, крізь яку блиснуло 

перелякане око… (Диво, с. 47); Чого стукаєш-грюкаєш? (Смерть у Києві, 

с. 256); Отже, з’явитися в Кракові, здавалося, бояриня-княгиня не могла 

б отак несподівано, без почту, без того стуку та грюку, яким Власт 

супроводжував кожен крок своєї повелительки (Смерть у Києві, с. 65) тощо. 

Прозору етимологію й фольклорно-смислову основу бінома стукотіти-

грюкотіти відбито в перших двох реченнях. У наступних контекстах 

варіантні фразеовживання застукотіло-загрюкотіло та стукаєш-грюкаєш 

зберігають лише народномовну семантику інтенсивності, тривалості дії. 

Двокомпонентне сполучення стук і грюк набуває вторинних значеннєвих 

відтінків ‘розголос’, ‘підкреслена увага’, ‘помпезність’ (пор. із прислів’ями 

стук-грюк, аби з рук; тяп-ляп, аби як, що означають «швидко, недбало щось 

зробити; абияк» (20, 2, с. 908). 

Досліджувані тексти засвідчують низку ПСС, що є наближеними до 

нормативних фразеологізмів у випадках, коли вони номінують єдиний 

простір (моря й океани, океани й континенти, материки й острови, ліси 

й переліски, листя і трави), називають суспільні явища (Греція й Рим, Сталін 

і Гітлер) тощо. У структурі таких парних сполучень відбувається лексико-

семантичне зрощення внутрішніх форм компонентів і в такий спосіб 

контекстуальні поєднання слів оприявлюють семантичну цілість: – Я (Ледва) 

хочу в ліс. В листя і трави! (Брухт, с. 103); – Я ж (Ледва) так званий 
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історик. Греція й Рим (Брухт, с. 163); Може, […] Торквемада […] намагався 

переборювати темнощі, що його огортали, криваво-червоними вогнищами 

інквізиції. А Сталін і Гітлер? (Брухт, с. 142). У наведених висловленнях 

здебільшого незв’язані поєднання лексем зазнають фразеологізації 

й набувають нових, контекстуально прогнозованих значень: листя і трави – 

«ліс», Греція й Рим – «історія», Сталін і Гітлер – «суспільне зло». Са́ме 

такого типу ПСС та багато інших схожих бінарних утворень експлікують 

категорію оказіональності в мовостилі письменника. 

Індивідуально-авторські ПСС є смислово значущими мовними 

одиницями, що завдяки оригінальній словотворчості прозаїка виконують 

функцію фразем у межах лінійних контекстів. Усі аналізовані стилістеми 

відповідають критеріям, за якими виділено оказіональні сполучення слів. 

Ураховуючи семантичну,  фоностилістичну, функціональну специфіку 

досліджуваних біномів,  виділяємо дві групи оказіональних  ПСС: 1) лексико-

семантичні, 2)  паронімічно-атрактивні.  

Лексико-семантичні ПСС. Лексико-семантичні оказіональні 

сполучення –  це поєднання слів, пов’язаних «певними семантичними 

відношеннями, серед яких переважає синонімічність або 

псевдосинонімічність (семантичне доповнення, належність до тематичного 

ряду тощо), рідше – антонімічність» [278, с. 76]. Однією зі стильових норм 

ідіолекту прозаїка є функціонування численних поєднань близькозначних 

слів – загальномовних або контекстуальних синонімів, – що внаслідок 

лексикалізації (тобто зрощення їхніх лексичних значень) постають 

у висловленнях як цілісні одиниці. Наприклад, ПСС, змодельовані 

складанням дієслівних форм на зразок бродиш-блукаєш, вистрибує-

витанцьовує, затріщало-зарипіло, зашамотіло-зашурхотіло, м’явся-терся, 

нагойдається-нахитається, наплів-накрутив, перелічуєш-перераховуєш, 

притулитися-пригорнутися, пройде-проїде, пройшов-проминув, терлися-

м’ялися, хитруєш-мудруєш тощо, які подекуди повторюються, варіюються 

в різних творах, співвідносяться з біномами говорити-балакати, думати-
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гадати, їсти-пити, снідати-обідати та ін., що відбивають загальномовні та 

художньо-стильові норми, пор.: …щось там затріщало-зарипіло, візок 

разом з конячиною відсмикнуло назад… (Первоміст, с. 438); Прибігли на мій 

(Богдана) голос козаки, трималися оддаля, терлися-м’ялися, чули гріх за 

собою… (Я, Богдан, с. 333) та Тільки бог святий знає, що (Долгорукий) 

думаю-гадаю… (Смерть у Києві, с. 159); …їсти-пити для себе й для дитини 

в дорозі завжди б (Німий) розжився… (Первоміст, с. 441).  

 Роль псевдосинонімів виконують правобічні формовживання в таких 

парних сполученнях: видихнув-простогнав, відступаючи-втікаючи, кажеш-

пишеш, сказав-подумав тощо. Вони не лише доповнюють семантику першого 

дієслова, а й постають домінантно-характеризувальними компонентами – 

основними носіями експресивно-конотативних значень парних утворень,  

увиразнюючи зміст усього лінійного контексту: В сорок першому, […] 

панічно відступаючи-втікаючи, палили ми самі (землю) за наказом 

залізного вождя… (Юлія, с. 59); Шульга […] тільки й спромігся, що 

видихнув-простогнав ще й ще: – Юліє! Юлю! Ю! (Юлія, с. 72).  

У художньому дискурсі П. Загребельного, крім оказіональних 

дієслівних словоскладань, нерідко фігурують аналогійні субстантивно-

синонімічні ПСС (банки-склянки, грані-стіни, комендантик-інтендантик, 

консультації-рекомендації, крики-гуки, мир-дружба, окопчики-щілини, 

прихистки-халабуди, рівчак-ручай, стілець-трон тощо), а також сурядно-

сполучникові бінарні поєднання (безвість і пропад, годувавальник 

і догоджальник, нудьга і сум, ревіння і стогони, сльози і розпач, смуток 

і печаль, старощі й безнадія, хам і грубіян та ін.). Багато таких утворень 

демонструють семантичну надмірність (плеоназм), що з погляду мовно-

літературного стандарту є небажаним явищем у спілкуванні. Утім, згруповані 

в найпродуктивніший різновид стилістем-індивідуалізмів, вони по-

особливому увиразнюють мовостиль письменника. Наприклад: Тільки тепер 

помітив. Якісь кручені стовпчики, примітивні площини. Жодного натяку на 

будь-який стиль. І латунна табличка з закрутистим написом: «Професор 



137 
 

Отава». Марнота й сміхота! (Диво, с. 115); Судно-привид, судно-примара. 

Не чутно криків-гуків, нема тупотіння й біготняви на палубі… (Добрий 

диявол, с. 21) та ін. 

В останніх романах «Брухт» і «Стовпо-творіння» такі та схожі 

надзвичайно колоритні контекстуальні одиниці (багатства і розкоші, 

володарі і повелителі, диктатори і тирани, жінка і дама, переслідування 

і гоніння, печінки і селезінки, пропаганда й агітація, слова і мова тощо) 

найчастіше слугують мовностилістичним засобом вираження комічного або 

іронічного підтексту: І ще: пан Гончак такий патріот, а чому безвусий? 

Адже вуса – найперша прикмета щирого українця і патріота (Брухт, 

с. 149); А картини – ті, ваші (Ледви). Назва виставки: «Спідниці і сідниці» 

(Брухт, с. 73) та ін. 

Найвищий ступінь зрощення внутрішніх форм слів оприявлюють ПСС, 

у структурі яких наявні іменники, що в загальномовній системі належать до 

тієї самої тематичної або лексико-семантичної групи: …ви,  запасники, 

прийшли на фронт після всіх там – я знаю? – інститутів-університетів, 

може, щоб просвітити нас… (Юлія, с. 54); А тут? Зелене, жовте, 

лимончики-апельсинчики. Не карта – циганська спідниця! (Юлія, с. 56). 

Наведені контексти фіксують словоскладання, що у своїх цілісних значеннях 

набувають додаткових метафорично-конотативних відтінків: інститути-

університети – це не просто заклади вищої освіти, а освічені люди, які 

певною мірою протиставлені «бувалим» фронтовикам; ПСС лимончики-

апельсинчики так само номінує не яскраві цитруси, а слугує мовним 

репрезентантом обурливої реакції персонажа на те, що він не розуміє 

позначок, які наносять військові на географічні карти. Мовностилістичним 

засобом створення гумористичного ефекту щодо портретної характеристики 

героя слугує парне сполучення ручки-ніжки в реченні Але куди ж йому 

(Козуріну) з його курячими ручками-ніжками! (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 356). 
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Серед досліджуваних стилістем семантичний зв’язок протиставлення 

між компонентами демонструють такі ПСС: жах і заласся, з’явлення 

і щезання, пастки й приваби, піонери і пенсіонери, суще й віртуальне тощо. 

На перший погляд, наведені сполучення є переважно загальновживаними 

одиницями, натомість усі вони набувають оказіонально-метафоричних 

значень у контекстах, пор.: …тупа зажерливість, як у диких тварин. Жах 

і заласся (Брухт, с. 91); Жінка – це кноський лабіринт. Не примітивна 

заморока з Мінотавром на дні, а хитро вибудувані пастки й приваби… 

(Брухт, с. 90).  

Як індивідуально-авторську знахідку кваліфікуємо низку оказіональних 

сполучень, утворених поєднанням композитів, у будові яких наявний 

спільний компонент, що є базовим у процесі семантичного зрощення 

складників ПСС або спричиняє розвиток енантіосемії в їхніх значеннях, 

наприклад: буквоїди і книгоїди, голорука й голонога, зловісне й лиховісне, 

круглоголовість і круглоокість, октаедри й декаедри, хитроокий 

і хитромовний; маловеликий – малодобрий, славнозвісний – горезвісний тощо. 

У реченнях «…прославиш мудрістю не справжніх мудреців, а буквоїдів 

і книгоїдів» (Смерть у Києві, с. 107); То й що ж цей хитроокий 

і хитромовний? (Я, Богдан, с. 28); Вона (Сузен) була в легенькому 

платтячку, голорука й голонога… (Юлія, с. 66) виділені ПСС, набуваючи 

єдиного значення (буквоїди і книгоїди – «формалісти, педанти», хитроокий 

і хитромовний – «хитрий, лукавий у всьому», голорука й голонога – «легко 

одягнена»), виконують роль актуалізованих центрів висловлень.  

У романі «Диво» оказіонально-антонімічне сполучення славнозвісний – 

горезвісний, повторюючись, так само функціонує як рематична частина 

в межах значно ширшого лінійного контексту, зокрема: В голові билося двоє 

слів «славнозвісний – горезвісний». Мов мухи об шибку. Горезвісний… 

славнозвісний… (Диво, с. 24). Стилістичну значущість виділеної парної 

конфігурації підсилено тим, що ПСС постає основою для утворення хіазму – 

фігури мови, яка полягає у «зворотному («хрестоподібному») розташуванні 
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спільних елементів двох суміжних конструкцій, завдяки чому створюється 

враження симетрії» [451, с. 96]. Це саме ПСС постає центром антитетичної 

фігури, зафіксованої в романі «Південний комфорт»: Так воно завжди: зяті 

горезвісні, а тесті – славнозвісні (Південний комфорт, с. 88). Наслідком гри 

слів є парне сполучення енантіосемантів маловеликий – малодобрий, другий 

з яких етимологічно обґрунтовано в контексті роману «Я, Богдан»: Який, 

кажеш, гетьман? Великий чи маловеликий? – Малодобрий (Так тоді 

називано ката) (Я, Богдан, с. 182).  

Художній дискурс П. Загребельного своєрідно маркують ПСС, що 

відповідають нормам розмовного стилю, наприклад: обіймації й цілувації, 

помічники й заважальники, храмобудівники і храмовідбудовники; комисії-

засранисії, перестройка-пересирка, перестройка-перестирка; засновник-

перезасновник, помічники-немічники, розвинений-перерозвинений, спорчений-

перепорчений та багато ін. Такі двокомпонентні утворення виконують ті самі 

функції, що й просторіччя або сленгізми, які є ознакою розмовно-зниженого 

стилю спілкування. Так само, як й аналогійні власне оказіональні лексеми, 

вони слугують іронічно-саркастичними деталями змісту численних 

наративних контекстів (здебільшого в романах «Брухт», «Стовпо-творіння», 

рідше – «Юлія», «Тисячолітній Миколай» тощо) про важкі часи, які 

переживає суспільство, – про війну, періоди відбудов і перебудов. Це 

індивідуалізми, що характеризують ідіолект белетриста, особливість його 

художньої оповідності, пор.: В державі од Бреста до Камчатки, «от тайги 

до британских морей» гомоніла й реготала горбачовська «перестройка» – 

пересирка… (Брухт, с. 76); …комисії-засранисії, репортери без границь… 

(Стовпо-творіння, с. 178) та ін. 

Паронімічно-атрактивні ПСС. Унаслідок активної новаторської 

мовотворчості П. Загребельного виникли численні парні сполучення, 

в основу творення яких покладено явище паронімічного зближення: бхали-

пхали, стукав-цюпав, потоки й потопи та багато ін. Такі поєднання 

кваліфікуємо як оказіональні атрактивні ПСС, що своєрідно «ущільнюють» 
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тексти творів письменника, як, наприклад, у реченні Туди-сюди ходять-

швендяють сякі-такі (Добрий диявол, с. 39). На нашу думку, схожі 

конфігурації потребують докладнішого аналізу, оскільки в ідіолекті прозаїка 

актуалізованими є не лише парні сполучення-атрактанти, а й синтагми, які 

змодельовано нанизуванням трьох і більше близькозвучних або споріднених 

слововживань.  

Отже, виділення парних сполучень слів як одного з найпродуктивніших 

і функціонально найвагоміших типів інноваційних одиниць у мовотворчості 

П. Загребельного дає змогу значно розширити корпус досліджуваних 

індивідуалізмів, а також додати цей тип стилістем до переліку 

мовностилістичних засобів, що загалом репрезентують категорію 

оказіональності в художньому стилі. 

 

 

2.6.2. Паронімічні атрактанти 

У сучасній науці явище атракції вивчають представники різних 

галузей, зокрема філософії, психології, фізіології, фізики, математики. Ця 

проблема є актуальною і для лінгвістики, в межах якої атракцію здебільшого 

визначають як зближення, стягування, уподібнення мовних одиниць. 

Розглядаючи історію закріплення терміна «атракція» в мовознавстві, 

Ю. С. Полтавець підкреслює, що активне дослідження системних відношень 

лінгвальних елементів, тісних взаємозв’язків між ними, розпочате в середині 

ХХ ст., спричинило виділення структурного аспекту атракції та класифікацію 

репрезентантів явища на такі різновиди: фонетичний, морфемний, 

лексичний, синтаксичний [358, с. 135]. Натомість ще в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. фонетичне та синтаксичне зближення мовних одиниць 

досліджували зарубіжні науковці Я. Грімм [508], Р. Ллойд [510], Ф. Тенней 

[513], а у вітчизняній лінгвістиці в цей самий період О. О. Потебня розглянув 

граматичну атракцію в праці «Из записок по русской грамматике» [366]. 
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Вивчаючи граматику мови на художньому матеріалі, зауважує 

О. О. Скоробагатова, О. О. Потебня першим серед вітчизняних мовознавців 

обґрунтував принцип структурної щільності та співвіднесення всіх елементів 

мови [403, с. 46].     

Протягом останніх десятиліть лінгвоукраїністи, спираючись на 

традиційні та нові наукові парадигми, описують різні типи атракції, зокрема 

й лексичну. Наразі достатньо уваги приділено чи не найпродуктивнішому її 

різновиду – паронімічній атракції, яку активно студіюють представники 

лінгвостилістики переважно в мові поетичних творів (О. О. Бірюкова [41], 

Н. Л. Дащенко [142], Г. М. Сюта [438]), рідше – в публіцистиці, газетних 

і рекламних текстах (О. В. Ємець [155], Ю. С. Полтавець [358]). Художню 

прозу майже не досліджено в межах цієї проблеми, хоч, на думку 

Ю. А. Бєльчикова, паронімічна атракція є показовим явищем не лише для 

поезії, народної творчості, а й для художньої прози та публіцистики             

[29, с. 368]. Численні атрактанти, що є стилістично значущими в художньому 

дискурсі П. Загребельного, так само не були предметом мовознавчих 

спостережень.  

Явище паронімічної атракції наразі трактують не зовсім однаково. 

Попри помітні досягнення в розробленні цього поняття, проблема, пов’язана 

із всебічним його охопленням, досі є однією з найсуперечливіших 

і недостатньо опрацьованих у лінгвістиці. Зокрема, під час аналізу різних 

виявів паронімічної атракції в художньому тексті дослідники наштовхуються 

на низку питань, які постають через неоднозначне витлумачення самих 

паронімів, що їх, як зауважує Ю. А. Бєльчиков, починаючи з 60 – 70-х рр. 

ХХ ст., розглядають то як належні до однієї частини мови спільнокореневі 

слова із частковою звуковою подібністю, то як різнокореневі слова, поєднані 

помилково (народна етимологія) або спеціально (парономазія) [29, с. 368]), 

то, на думку Д. Г. Гринчишина та О. А. Сербенської – авторів «Словника 

паронімів української мови», – як випадково близькозвучні споріднені або 

неспоріднені слова (13, с. 4). Щодо вузького й широкого поглядів на це 
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явище О. О. Тараненко зазначає: «При вужчому [розумінні] до паронімів 

можна відносити тільки однокореневі слова, що належать до однієї частини 

мови, подібність у морфемному складі яких зумовлює, відповідно, їх 

семантичну подібність. […] При ширшій інтерпретації паронімів – це взагалі 

співзвучні слова» [448, с. 425].  

Отже, спираючись на теорію паронімічної атракції, розроблену 

в мовознавчих працях, на специфіку зближення складників досліджуваних 

стилістичних фігур і на особливості їхнього функціонування в художніх 

творах, передусім у прозі П. Загребельного, вважаємо, що до найважливіших 

ознак паронімів-атрактантів належать: 1) схожість структури (фонетичної або 

граматичної); 2) семантична спорідненість; 3) наявність стилістичного 

значення; 4) оказіональність.   

Художній дискурс П. Загребельного маркують найрізноманітніші 

атрактанти. Продукуючи їх, письменник найчастіше послуговується таким 

стилістичним прийомом мовної гри, як парономазія, «що полягає 

в навмисному зближенні в контексті паронімів і взагалі співзвучних слів або 

їхніх форм з певною стилістичною настановою» [448, с. 425]. Загальна 

парадигма аналізованих оказіональних сполучень є розгалуженим 

утворенням, що складається з контектуальних одиниць, які потребують 

докладної класифікації з урахуванням їхніх мовно-рівневих, структурних, 

функціональних характеристик. Увесь масив індивідуально-авторських ПА 

розподіляємо за такими критеріями: 1) за схожістю форми вираження – 

фонетичні та морфологічні; 2) за будовою – двокомпонентні 

й багатокомпонентні; 3) за експресивно-емоційним навантаженням – 

експресиви з позитивною або негативною оцінкою; 4) за місцем 

взаєморозташування в лінійному контексті – контактні й дистантні.  

Фонетичні атрактанти. Атрактивним ПСС властиві всі специфічні 

риси парних сполучень слів, однак з-поміж бінарних індивідуалізмів вони 

найчастіше виділяються звуковою схожістю лексем, які мають різні 

значення. Досліджувані тексти засвідчують численні пароніми-атрактанти 
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фонетичного різновиду, що насправді дає змогу розширити коло самих 

паронімів, а також переосмислити й конкретизувати поняття про них.  

Досліджуючи паронімічну атракцію в тих чи тих стилях і жанрах, 

науковці нерідко звертаються до праць В. П. Григор’єва [131; 132], у яких на 

матеріалі російськомовної поезії розроблено класифікацію паронімічних 

структур. Г. М. Сюта, відзначаючи важливість цієї типології для подальших 

розвідок у царині поетичної словотворчості українських письменників, 

наголошує, що її автор чи не вперше виділив критерій диференційованості 

фонетичного складу зближуваних слів і закцентував три основні формально-

структурні типи атрактантів: вокалічні, консонантні, метатетичні [438, с. 82].  

Фонетично схожі складники оказіональних парних сполучень, які 

функціонують у романістиці П. Загребельного, репрезентують ширший 

спектр вияву звукових зближень, ніж у прокоментованій типології. Тому 

вважаємо за потрібне удокладнити класифікацію аналізованих атрактантів 

й розподілити їх на такі типи: 1) вокалічні, 2) консонантні, 3) епентичні, 

4) протетичні, 5) метатетичні, 6) контаміновані.  

Вокалічні атрактанти становлять невелику групу аналізованих ПСС 

на зразок вознесення і вознесіння, зброя і збруя, молитися – милитися,  

невідомі й невидимі, скат і скот тощо, які подекуди відповідають розмовним 

та художньо-стильовим узвичаєнням, пор.: Бо ж проїжджав князь київський 

з дружиною; грали роги, червоніли щити, дзвеніла зброя і збруя (Євпраксія, 

с. 198); …мав підстави (Череда) бути враженим більше за інших: з одного 

боку, горе мого друга Євгена, з другого – невідомі й невидимі страждання 

моєї улюбленої сестрички Зізі (З погляду вічності, с. 322); Може, Костю 

Бегемотика, Вероніку Глобус прив’яжемо до бортів замість автомобільних 

скатів для амортизації? – Сам ти скат! – закричав Костик. Скат і скот! 

Сам і прив’язуйся! (Розгін, с. 415). Натомість стилістично значущими є ті 

близькозвучні сполучення, що виникли внаслідок семантичного уподібнення 

індивідуально-авторських і загальновживаних слів (Його (султана) тонкі 

уста під довгими вусами непомітно склалися в усмішку, але кому 
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призначалася та усмішка, кого очікувало щастя, вознесення і вознесіння? 

(Роксолана, с. 106) або виконують роль еспресивів, спеціально створених 

з певною стилістичною метою (– Молитимусь! – вимовив Ізяслав з такою 

високою урочистістю, аж отець Іоанн шмаркнув од розчулення й розбавив 

атрамент сльозою, від чого слово «молитимусь» на пергаменті вийшло 

смішно спотвореним: «милитимусь» (Смерть у Києві, с. 81). У першій 

текстовій ілюстрації потенційне слово вознесення, яке відповідає 

прескриптивній нормі, але поки що не є кодифікованим (лексема не 

зафіксована в тлумачних словниках), змодельовано за допомогою 

старослов’янського префікса воз-, як і узуальний номен вознесіння, що 

походить від назви християнського свята. Аналізоване поєднання вокалічних 

паронімів оприявлює високий ступінь семантичного ущільнення складників 

ПСС, що у своїх лексичних значеннях набувають спільних сем ‘щасливий 

вибір’, ‘кохання’, ‘задоволення’. Дистантні атрактанти молитися – милитися, 

які фігурують у другому висловленні, увиразнюють комічну ситуацію, 

а відтак слугують мовностилістичним засобом експлікації гумористичної 

аксіології.    

Консонантні атрактанти. Вертикальний контекст мовотворчості 

П. Загребельного пронизують численні консонантні ПСС, частина з яких 

належить до нормативних сполучень (варене й парене, голод і холод, гуки 

й тюки, гучно-бучно, дзеньки та бреньки, містер-твістер, пундики-мундики, 

сміх і гріх, стуки-гуки, тикати-микати, туди й сюди тощо), а інші додаємо 

до списку оказіоналізмів (безволосий – безголосий, биятика – пиятика, 

гладіатор – хладіатор, глухота – глупота, зваба і звада, каратися і каятися, 

кики-брики, сорочка – порочка; вихиляси-вигибаси, врозкид і врозсип, потоки 

й потопи, приваба й принада, протиркав-продиркав, розпещені і розбещені, 

сміх і спів, сполуки та споруди, хекнуло – крекнуло та ін.). Узуальні пароніми-

атрактанти, попри активне функціонування їх переважно в усному 

спілкуванні мовлян, подекуди є актуалізованими й у художньому дискурсі 

прозаїка. Наприклад, парне поєднання голод і холод, що наразі функціонує як 
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фразеологізм, який означає «важкі життєві умови з повною матеріальною 

незабезпеченістю» (20, 2, с. 933), у мовостилі письменника демонструє 

лексикалізацію слів, ужитих у їхньому первинному значенні. Це ПСС маркує 

вертикальний контекст мовотворчості прозаїка (Не голод і холод, не фізичні 

знущання, не щохвилинна загроза смерті були страшні в концтаборах 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 362); …Владлен пережив два роки блокади, які 

навіть на відстані десятиліть зливалися в суцільний жах холоду і голоду… 

(Південний комфорт, с. 284) та ін.), але смислово найвагомішим парне 

поєднання є в романі «Смерть у Києві», у якому художньо інтерпретовано 

важкі часи, що спіткали простий люд у період розбрату київських князів: 

…були тут сліпі й глухі, […] були старі й малі, чоловіки й жінки, світили 

голими тілами, посинілими від морозу, зчорнілими від голоду й холоду… 

(Смерть у Києві, с. 268); Що, коли цей чужий чоловік розкричиться отут 

[…] й забере його (Сильку) назад, до себе, до свого заліза, до диму й кіптяви, 

до голоду й холоду… (Смерть у Києві, с. 389 – 390); … над ними (людьми) 

завжди маячать привиди голоду й холоду, незримо літають примари 

хворощів і смерті… (Смерть у Києві, с. 147). 

Оказіональні ПА досліджуваного типу, що у фонетичній структурі 

різняться одним або двома приголосними звуками, нерідко виконують 

характеризувальну функцію: Нічого в тому б страшного й не було, бо 

глухота все ж ліпше, ніж глупота, але Генріх не міг потерпіти, щоб його 

таємницю було розкрито (Євпраксія, с. 187); …ще в сорочці, а не в порочці, 

бо непорочна, непорочна! (Євпраксія, с. 66); – Оце ж. Бачив (Іваниця) уже. 

Не сказав тобі (Дулібові), бо й казати нічого. Якась вона (Ойка) не така. 

Дика й дивна (Смерть у Києві, с. 264) та ін.  

Подекуди оказіональні ПСС, схожі за формою та значенням їхніх 

складників, репрезентують неоднакові конотативно-оцінні відтінки, пор.: Так 

сталося і тої ночі, коли заблукав (Твердохліб) до Савочки, а тоді не спав цілу 

ніч, карався і каявся… (Південний комфорт, с. 285); – Перед об’єднаними 

націями здаюсь і каюсь! (Південний комфорт, с. 340). На нашу думку, парне 
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сполучення карався і каявся є наслідком семантико-смислової трансформації 

крилатого вислову з поезії Т. Шевченка: О думи мої! О славо злая! / За тебе 

марно я в чужому краю / Караюсь, мучуся… але не каюсь!.. (N. N., 

Шевченко, 2, с. 40). Якщо в поетичному творі Кобзаря афоризм, побудований 

як антитеза, має глибоко філософський символічний зміст, то в мовостилі 

П. Загребельного, навпаки, простежуємо лексикалізацію узуальних 

синонімів, ужитих у прямому значенні, що характеризує нейтральну 

тональність художньої оповіді. У наступному контексті комічно-іронічну 

аксіологію відбиває спеціально зближене поєднання слововживань здаюсь 

і каюсь, які постають паронімами лише в зазначеній формі (теперішній час, 

І особа, однина), пор.: здаватися – каятися.   

Аналізовані консонантні сполучення подекуди є важливими семантико-

смисловими сегментами індивідуально-авторських виразів, що їх 

кваліфікуємо як афоризми, а також висловлень, стилізованих під народну 

творчість, наприклад: Бо уява людська обходиться речами вже відомими, 

тільки відповідно їх зіставляючи, з чого й витворює нові сполуки та споруди 

(Первоміст, с. 426); Ні клопотів, ні горя – тільки жадоба знання, цієї 

найвищої принади й приваби, що веде людину через усе життя від 

народження до самої смерті (Південний комфорт, с. 143); Волосся ж на 

чоловікові однаково що розум. Безволосим до бога не проб’єшся.     

Безволосий – що безголосий (Первоміст, с. 462) тощо. Такі стилістеми, по-

особливому увиразнюючи художній дискурс письменника, репрезентують 

високий стиль оповідності або слугують мовностилістичним утіленням 

тонкого українського гумору. 

Натомість оказіоналізми на кшталт виски-дриски, вулиця-шмулиця, 

курай-хурай, меблі-шмеблі, панець-дранець, пирхало-мирхало, пишатися-

кишатися, факси-шмакси тощо, які виникли внаслідок мовної гри слів – 

гендіазису – помітно знижують художню тональність мовостилю 

П. Загребельного, пор.: Не так злегка і не так прудко, панцю-дранцю! 

(Диво, с. 296); Від вас (Юлії) тільки ваша ласкава згода і адресочка. Самий 
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лиш натяк, пунктирчиком: вулиця-шмулиця, арик такий-то… (Юлія, с. 19); 

Коли Нуль ось тут по цих факсах-шмаксах переганяє на рахунки 

зарубіжних банків мільйони доларів, то хто він для мене (Ледви). – 

Фінансовий геній (Брухт, с. 157). 

Епентичні атрактанти. У мовотворчості П. Загребельного 

продуктивними є епентичні ПА на кшталт безвадний – безвладний, городки 

і городи, жорстоко й жорстко, засне – згасне, знаємо – знайдемо, князь чи 

конязь, ошук – обшук, пройде-проїде, хитка і хистка тощо. Проілюстрований 

матеріал засвідчує, що у фонетичній структурі близькозвучних слів 

вставними можуть бути як приголосні, так і голосні звуки. Усі наведені ПСС 

є стилістично маркованими, однак роль експресивів з-поміж них виконують 

ті синтагматичні одиниці, що репрезентують асоціативне зближення 

семантично неспоріднених слів, наприклад: Князь – се той, хто їздить на 

конязі, а ми сидимо на своїх шевських стільчиках […]. То й що нам князь чи 

конязь? (Смерть у Києві, с. 287); Колись було виганяли їх (злидні) ошуком, 

а тепер, бач, обшуком (Тисячолітній Миколай, І, с. 145). В обох 

висловленнях стилістичні фігури слугують засобом вираження прихованого 

смислу. Виділені пари слів-паронімів князь – конязь та ошук – обшук 

виконують роль натяку: перша – на давні старокиївські традиції, коли 

ремісники не підкорялися навіть князю, друга – на політичні дії радянської 

влади щодо знищення селян у період колективізації.  

Протетичні атрактанти. У мовотворчості П. Загребельного 

аналізовані ПСС протетичного типу є малопродуктивними, їх оприявлюють 

лише деякі парні сполучення, зокрема: Не всі народжуються професорами 

чи там героями, міністрами. Але стати ними може кожен. – І встати 

теж може кожен, – вигукнув поет, якому так і не дали прочитати… (Диво, 

с. 11); – Однакові, та не дуже. Я (Стрижак) посел, а ти (Шморгайлик) осел 

безголовий (Первоміст, с. 648); …стала (Роксолана) хапливо писати, не 

дбаючи про склад і лад, аби лиш сказати тому похмурому чоловікові 

в золотій лусці, що вона хоче йому сказати (Роксолана, с. 729).  
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Метатетичні атрактанти. Найяскравішим прикладом 

функціонування атрактантів метатетичного типу є ПСС хвала і слава, що 

привертає увагу перестановкою звукосполучень [ва] – [ла]. У різних 

лінійних контекстах його лексичні складники, поєднуючись між собою, 

перетворюються на енантіосеманти, пор.: Слава тому, хто вигадав анкету 

й характеристику! Хвала і слава! (З погляду вічності, с. 335); – Ти (Йотков) 

ловив, хапав, цурпелив, це ти вмієш, не заперечую, хвала і слава! 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 243) та ін.  

Аналізовані стилістеми є важливою індивідуально-авторською ознакою 

стилістичного синтаксису. Наприклад, у реченні  Згодьтеся, що в часи карет 

література була не гірша, ніж в часи автомобілів і ракет (Розгін, с. 185) 

дистантні ПА карета – ракета створюють семантичне тло для виникнення 

антитетичного висловлення. 

  Контаміновані атрактанти. У звуковій структурі контамінованих 

паронімів-атрактантів (вів – звіз, забіяцькі й заводіяцькі, знак – згук, можні 

й важні, темнощі і тайнощі, чисте й чесне тощо) наявні комбінації кількох 

голосних і приголосних, які фонетично розрізняють їх більшою мірою, ніж 

складники всіх попередньо проаналізованих типів ПСС. Однак са́ме такі 

парні сполучення відбивають одну з найважливіших стильових норм 

мовотворчості П. Загребельного, що полягає в навмисному асоціативно-

семантичному зближенні слів, не зафіксованому в мовній системі. Зокрема, 

вони нерідко маркують такі фігури мови, як риторичні питання, наприклад: 

Чом не подаєш ні знаку, ні згуку? (Тисячолітній Миколай, І, с. 68);  Хто кого 

вів? Хто кого звіз? (Тисячолітній Миколай, І, с. 80). Контаміновані ПА 

постають смислово вагомими в афористичних висловленнях: Ми 

й народжуємося тільки для того, щоб шукати й знаходити любов, і горе 

тому, хто не зможе її знайти й зазнати (Тисячолітній Миколай, І, с. 207).   

Високий ступінь оказіональності та експресивності ілюструють 

досліджувані бінарні поєднання в романі «Євпраксія»: Імператор з усіма 

в абатстві був холодно-стриманий. Неприступність снігової вершини. 
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Неприступний і неприсутній, сказати б (Євпраксія, с. 136); – Ви 

(Євпраксія) можете вибрати […]. Того, у зеленому, коли захочете. Може, 

стольником? – Тоді вже спальником! – вона засміялася. – Хочу Журила 

моїм спальником! (Євпраксія, с. 180); …тупцювався (Кирпа) коло квасолі, 

зазирав ув оті вулички, в оту затаєність і затіненість, тоді кидав погляд 

на Журину… (Євпраксія, с. 100) тощо. Проілюстровані ПСС ущільнюють 

художню оповідь про стосунки між ключовими персонажами твору – 

Генріхом та Євпраксією, Кирпою та Журиною. Паронімічні атрактанти 

постають однієї з образних деталей ословлення вимушено-нав’язаних 

взаємин, типових для представників іменитої знаті, і, навпаки, передають 

щирі, справжні почуття, що зародилися між простими київськими людьми, 

які супроводжували княгиню в далекій подорожі до Саксонії. 

Морфологічні двокомпонентні атрактанти. Художній дискурс 

П. Загребельного маркують численні сполучення морфологічних атрактантів-

паронімів, що мають схожу морфемну структуру. Найчастіше це поєднання 

спільнокореневих слів на зразок бачити-перебачити, загубилася – згубилася, 

закуска-перекуска, заміри – наміри, козак-некозак, майор-розмайор, 

нестримна – невтримна, обмови й намови, погнобити й пригнобити, 

прийняти – сприйняти, припаси і запаси, радники-порадники, скрип і рип, 

справа і розправа, щастя і нещастя тощо. Такі й багато інших 

двокомпонентних конфігурацій слугують мовностилістичними засобами 

вираження тих чи тих семантичних відношень: а) синонімічних (…знов 

(князі) ділили й переділювали землі… (Первоміст, с. 600); Ствердилася 

й утвердилася (Роксолана) в дітях – і вже не мала відступу (Роксолана, 

с. 288); …та ось виникла неждано нова нахабна сила і заткнула тобі рота, 

тебе спростовано, твої слова зітерто й затерто (Південний комфорт, 

с. 338); б) антонімічних (Але ж не розвіємось, а провіємось і станемо 

золотими зернами історії свого народу, його ім’ям і славою 

(Я, Богдан, с. 194); Він (Маркерій) спробував одступити, позадкувати, але 

враження було таке, мовби жінка не підступає до нього, а обступає 
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звідусіль… (Первоміст, с. 515); Бо навіть коли мене (Дмитра) викидало 

з танка, я знав, що […] (земля) прийме в свої обійми розгвинчено-

згвинченого свого сина… (З погляду вічності, с. 336); в) зіставних 

(Нестримна (Ойка) чи невтримна – так і не міг (Дуліб) ніяк визначити 

(Смерть у Києві, с. 335); …і все ж знову й знову йшов (Твердохліб) на свідоме 

приниження, випрошуючи у Мальвіни чи то уваги, чи то зневаги… 

(Південний комфорт, с. 176); г) причиново-наслідкових (Покрутишся, то 

й викрутиш що-небудь (Смерть у Києві, с. 206); ґ) доповнювальних 

(…я (Роксолана) знаю про вас (художника) багато, хоч і не бачила ваших 

картин, бо світ, у якому живу, їх не може ні прийняти, ні сприйняти 

(Роксолана, с. 478); ) Ні з кого вибрати, нікого добрати (Я, Богдан, с. 461) 

тощо. Роль репрезентантів перерахованих значеннєвих відтінків у парах 

споріднених слів здебільшого виконують префіксальні морфеми. 

Подекуди стилістеми аналізованого типу слугують виразниками 

оцінно-гумористичних характеристик, наприклад: – Питає без отого… Як 

там у газеті? – Без попуску. – А що це таке? – Чорти його розберуть! 

Може, без пропуску? – Ні, без допуску! – Без випуску! (З погляду вічності, 

с. 236). 

Стильовою нормою мовотворчості письменника є введення в той самий 

лінійний контекст кількох парних сполучень, що слугують підсиленню 

емоційності та експресивності висловлюваного, наприклад: Хіба    

неоднаково – довкола лукаві царедворці, підніжки трону підхлібці і під’їдці, 

радники й порадники, помічники й підпомічники… (Я, Богдан, с. 643); Вона 

(Хуррем) співала і приспівувала, сміялася і присміювалась, споглядаючи 

його (султана) знетямливість (Роксолана, с. 169) та ін.  

Морфологічні багатокомпонентні атрактанти. У художньому 

дискурсі П. Загребельного категорію оказіональності своєрідно оприявлюють 

і багатокомпонентні сполучення паронімів. Досліджуючи явище паронімічної 

атракції в українській поетичній мові другої половини ХХ ст. у зв’язку 

з фоностилістичними нормами, Г. М. Сюта звернула увагу на те, що 
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«семантична взаємодія атрактантів помітно інтенсифікується при їх 

входженні у структури експресивного синтаксису» [438, с. 84], до яких 

зараховують, зокрема, нанизування мовних одиниць, що є стилістичними 

фігурами ампліфікації або градації. Якщо в поетичних творах відповідно до 

критерію міні-тексту митці поєднують пароніми найчастіше в пари, то 

в прозі нормативним є нанизування кількох атрактантів в одному реченні,  

як-от: …а Дулібові якось воно все змішувалося в одне, він думав про своє, для 

нього зливалося в нерозривність: Ігор, і город, і гори, і горе (Смерть 

у Києві, с. 38); А де наша історія? Розсмикали, перепаскудили, затоптали 

в бруд і ницість царі, псарі, писарі… (Тисячолітній Миколай, І, с. 83); 

Знайшов, не шукаючи, не сподіваючись, забувши думати?.. А може, це знада, 

зваба, злуда? (Південний комфорт, с. 197);  – Це знада, зваба і згуба (Юлія, 

с. 272).  

У наведених текстових ілюстраціях зафіксовано фонетичний різновид 

полікомпонентної паронімічної атракції, що не є актуалізованим у мовостилі 

прозаїка. Натомість нанизування морфемно споріднених слів – це один 

з найпродуктивніших типів оказіонально-стилістичних фігур, що пронизують 

вертикальний контекст мовотворчості П. Загребельного, наприклад: 

…(жебраки) плакали, скиглили, ридали, ревли: «Хлібця! Їсти! Дайте! 

Подайте! Віддайте!» (Смерть у Києві, с. 268); Боже, єдиний, всюдисущий, 

всемилостивий! Поможи, допоможи, підпоможи, спроможи, споможи! 

(Роксолана, с. 167); Посадовити скрізь таких сповірених, перевірених, 

передовірених (Диво, с. 484); Все життя – в підкидного. Накидають, 

обкидають, закидають (Я, Богдан, с. 662) та багато ін. Усі проілюстровані 

ряди ПА, що увиразнюють мову історичних романів, репрезентують не лише 

структурну та семантичну схожість, а й функціональну спорідненість 

складників: вони утворюють стилістичну фігуру градації, кожне наступне 

слововживання в межах якої підсилює та дещо змінює значення 

попереднього завдяки префіксам, що вносять нові семантичні відтінки 

у внутрішні форми нанизуваних лексем.  
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Ідіолект письменника маркують також ампліфікативні ряди 

спільнокореневих слів, у будові яких наявні демінутивні суфікси (– Хіба 

я (Іваниця) сказав про саму траву? Аби я тут та трава, а вже по ній 

походять чиїсь ноги, ніженьки, ноженята, ноженятонька! (Смерть 

у Києві, с. 252); …за потоком видніла велика вже й не міська, а сільська 

садиба: триповерховий фахверковий дім з веселими вікнами, віконцями 

й віконечками… (Юлія, с. 63) тощо) та нагромадження граматичних форм 

тієї самої лексеми або споріднених загальних і власних назв, належних до 

різних частин мови, в межах одного лінійного контексту (Я (Богдан) 

намірився об’єднати і возз’єднати роз’єднане, в цьому бачив розумну волю 

і вільний розум найбільший… (Я, Богдан, с. 343); Істинно сказав: що 

зв’яжете на землі, буде зв’язане на небі, а що розв’яжете на землі, буде 

розв’язане на небі (Первоміст, с. 520); Залишив недокінчену церкву (чи й буде 

коли докінчена?) і недолюблену Шуйцю (чи ж можна долюбити до кінця 

жінку, милу твоєму серцю!) (Диво, с. 341 – 342); …правила (Лепетя) тим 

вигаданим світом так само, як Воєвода Мостовик мостом і Мостищем 

(Первоміст, с. 484); – Ну, металознавство. Буду металознавцем. Ти 

(Дмитро) металороб, а я (Євген) металознавець. А решта людей – 

металоїди, тобто металоспоживачі. Розподіл праці (Переходимо до 

любові, с. 362) та багато ін.). 

Різнотипні оказіональні сполучення, побудовані на основі зближення 

паронімів, виявляють широкий спектр експресивності в аксіологійному полі 

ідіолекту П. Загребельного – від позитивних до негативних конотацій, пор.: 

Тут сидіти треба тишком та нишком, бо… – Тишкатиму та 

нишкатиму, – засміявся Маркерій… (Первоміст, с. 637); – Зрештою: 

я (Совинський) старший науковий співробітник Міжнародної фундації 

аналізу ще не проаналізованих аналізаторів аналізування! (Брухт, с. 36)  та 

…не вірила (Євпраксія) більше ні в які веселощі […] в землі, званій […] мовби 

насмішкувато: Манія. І вже й вона не була імператриця германська, 

а просто: манська. Імператор же міг зватися хоч і маніяцьким 
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імператором або ще простіше: маніяком… (Євпраксія, с. 236); Ніхто не 

виступив на захист Кирика, і з ченця зійшла благість, […] а в голову 

невідворотно сунулися прокляття: […] прокляття клятим, прокляття 

проклятим, прокляття заклятим (Первоміст, с. 535); Ви не знаєте нашого 

Корифея. […] День мовчить, вечір мовчить, а вночі… Вночі – телефончик до 

Президентика. Що там і як там? Той: вважати, зважаючи на, бо 

переважають інтереси колективу. Ах, переважають? Ах, зважаючи? То, 

може, й ви мене переважаєте і вже вважаєте там? (Південний комфорт, 

с. 330).  Якщо в перших двох висловленнях споріднені назви є виразником 

гумору, то останні аналогійні мовні одиниці імплікують іронічний зміст 

висловлень. 

Отже, різнотипні пароніми-атрактанти становлять розгалужений 

список стилістем, що пронизують вертикальний контекст усієї мовотворчості 

П. Загребельного. Такі синтагматично-цілісні утворення поповнюють групу 

численних оказіональних сполучень слів і відбивають одну з індивідуально-

мовних норм, характерних для ідіолекту письменника. 

 

Висновки до  розділу 2 

Специфіку ідіолекту П. Загребельного відбивають численні стилістеми, 

що є наслідком індивідуально-авторської мовотворчості. Загальний список 

індивідуалізмів становлять потенціоналізми й оказіоналізми, в основу 

класифікації яких покладено категорійно-морфологічний принцип; 

літературно-художні антропоніми; оказіональні сполучення слів – парні 

й атрактивні.  

Потенційні іменники, які  належать  перу П. Загребельного, поки що не 

«вписані» до літературного стандарту. Натомість, відбиваючи словотвірний 

характер реально вживаних в українській мові лексем, вони здебільшого 

відповідають художньо-стильовій нормі, подекуди мають перспективу 

наближення до  мовно-літературної норми.  
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Потенційні та власне оказіональні іменники, змоделювавані різними 

способами, засвідчують не лише гіперактивну здатність письменника до 

словотворення, а й підтверджують загальнонаукове положення про те, що 

авторські новотвори, віддзеркалюючи специфіку мовомислення та 

особливості вербальної комунікації тих чи тих соціальних верств української 

етноспільноти, мають безпосередній вплив на розвиток мовно-літературного 

стандарту, слугують цінною джерельною базою для його поповнення. 

Дієслова, змодельовані письменником, подекуди нелегко розподілити 

між потенційними і власне оказіональними утвореннями. Попри труднощі, 

які виникають під час класифікації дієслівних неолексем, важливо 

наголосити, що така диференціація допомагає виявити індивідуалізми, що 

функціонують у контекстах як потенційні неодеривати, наближені до 

граматично-дериваційних норм літературної мови. 

Потенційні дієслівні форми, що маркують художній дискурс 

П. Загребельного, засвідчують мовне чуття автора до вибору шляхів розвитку 

української мови, зокрема пізнання тенденцій активізації її граматичних 

явищ упродовж кількох останніх десятиліть. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст., 

письменник актуалізував численні формовживання в межах граматичних 

категорій виду, стану, особовості / безособовості, що здебільшого 

відповідають сучасному мовно-літературному стандартові, істотно 

урізноманітнив мову художньої літератури стилістемами, які є потенційно 

наближеними до загальновживаних лінгвальних одиниць. 

Серед структурно-семантичних і функціональних різновидів  

літературно-художніх антропонімів стилістичну функцію індивідуалізації 

художньої оповіді виконують усі типи оказіональних ЛХА – семантико-

дериваційні, лексико-семантичні, розмовно-стильові,  мовно-

експериментальні, що увиразнюють лінійні й вертикальні контексти 

досліджуваних творів і належать до знакових складників мовостилю 

П. Загребельного. 
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Виділення парних сполучень слів як одного з найпродуктивніших 

і функціонально найвагоміших типів інноваційних одиниць у мовотворчості 

П. Загребельного дає змогу значно розширити корпус досліджуваних 

індивідуалізмів, а також додати цей тип стилістем до переліку 

мовностилістичних засобів, що загалом репрезентують категорію 

оказіональності в художньому стилі. 

Різнотипні пароніми-атрактанти становлять розгалужений список 

стилістем, які пронизують вертикальний контекст усієї мовотворчості 

П. Загребельного. Такі синтагматично-цілісні утворення поповнюють групу 

численних оказіональних сполучень слів і відбивають одну з індивідуально-

мовних норм, характерних для ідіолекту письменника. 
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РОЗДІЛ 3 
СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ  
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 
 
3.1. Явище антонімії в мовотворчості П. Загребельного 
 

3.1.1. Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних 

антонімів 

У художньому дискурсі П. Загребельного роль стилістем нерідко 

виконують узуальні лексеми, що в лінійних контекстах поєднані як 

антонімічні пари або ряди близькозначних слів. Такі контекстуальні антоніми 

й синоніми формують особливу комунікативну інтенцію висловлень, яка 

спирається на семантичну структуру цих одиниць загалом і на лексичну 

природу їхніх складників зокрема. Зазначені стилістеми найвиразніші в тому 

разі, коли в мові художньої прози письменника вони утворюють риторичні  

фігури – антитези або ампліфікації (градації), пор.: …пролягала між ними 

(Сивооком і Какорою) незримо-неперехідна межа, по один бік якої була 

тупа, байдужа жорстокість, а по другий – вразливо-чиста хлоп’ячість… 

(Диво, с. 144); І воїни в того воєводи були якісь прості й весело приступні, 

саксонці ж відзначалися зухвальством, непокірливістю… (Євпраксія, с. 49); 

…поняття зла й добра, злочину  й цноти, ґвалту й справедливості злилися 

в моїй душі, я бачив […] Не пісню й не сміх, а радше плач і скорботу 

(Я, Богдан, с. 610) та Зрозпачена, безсила, змучена, Євпраксія плакала 

впродовж багатьох днів, не приховувала сліз, зробила свої сльози викликом, 

погрозою, зброєю (Євпраксія, с. 205); …наявна площа мала переділюватися 

й переділюватися на новоз’явлені душі населення і, ясна річ, тільки в одному 

напрямку – зменшення, ущільнення, ущуплення (Південний комфорт, с. 96); 
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Розквіт душі? І в такий час, коли душа твоя зранена, зболена, майже 

знищена (Розгін, с. 530) та багато ін. 

Комплексне вивчення розгалуженого корпусу стилістем у мові 

художньої прози П. Загребельного дає змогу, з одного боку, всебічно 

дослідити їхній текстотвірний потенціал, а з другого – простежити механізм 

рецепції стилістично маркованих контекстуальних одиниць читачами. 

Зокрема, уведення мовно-виражальних засобів ідіолекту письменника 

в комунікативно-прагматичну площину їхнього аналізу сприяє виявленню 

основних важелів впливу авторського тексту на адресатів, які по-своєму 

сприймають та оцінюють комунікативні стратегії адресанта, його наміри, 

закладені в глибини художнього тексту, трансформуючи цей текст у дискурс. 

На думку М. Т. Гаїбової, розгляд динамічного процесу функціонування 

лінгвальних одиниць виводить на перший план такі одиниці комунікації, як 

мовленнєвий акт, висловлення, текст (дискурс). Поняттєвий апарат, 

розроблений для студіювання цих мовно-комунікативних одиниць 

у лінгвопрагматиці та інших науках, можна успішно застосовувати під час 

дослідження художньої літератури [82, с. 11].  

Багато дослідників наразі так само до найважливіших категорій мовної 

комунікації, крім мовленнєвих актів, що їх покладено в основу взаємодії 

суб’єктів, уналежнюють поняття дискурсу, який у найширшому розумінні 

асоціюється з усіма виявами комунікації, є результатом моделювання 

структур знань, що забезпечують стратегічне планування, перебіг і контроль 

комунікації, дію механізмів комунікативної компетенції, регуляцію процесів 

інтерактивності тощо [23, с. 611].  

Сучасне мовознавство, взороване на антропоцентризм як пріоритетний 

напрям вивчення лінгвальних одиниць, дає змогу провести докладний аналіз 

виділених стилістем, що є релевантними одиницями художнього дискурсу 

П. Загребельного, з урахуванням їхніх комунікативно-прагматичних 

потенцій. Лінгвістична прагматика, зокрема, досліджуючи використання 

й функціонування мовних знаків у процесі комунікації у зв’язку 
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з інтерактивністю (взаємодією) учасників цього процесу – мовця й адресата, 

поєднує увагу до мовних засобів з їх проектуванням на особистісні чинники 

спілкування та складники комунікативної ситуації [5, с. 610]. У такий спосіб 

досі не зовсім чітко сформована, але надзвичайно перспективна маргінальна 

галузь лінгвопрагматика, спираючись на теорію традиційних та інноваційних 

мовознавчих наук, розроблює власні основи аналізу різних чинників 

(соціокультурних, ситуативно-поведінкових, статусних тощо) 

комунікативної взаємодії суб’єктів і їхнє ставлення до мовно-знакових 

засобів, що їх використовують комуніканти в процесі обміну мовленнєвими 

актами – одиницями нормативної соціомовної поведінки в межах 

прагматичної ситуації [4, с. 286]. 

Спираючись на науково-теоретичні основи лінгвопрагматики, 

розроблені в працях представників різних напрямів цієї галузі (зокрема, до 

корпусу лінгвопрагматичних дисциплін О. О. Селіванова вналежнює 

соціопрагматику, когнітивну прагматику, функціональну прагматику, 

лінгвістичну прагматику [388, с. 484 – 485]), доходимо висновку, що деякі 

стилістеми – складники художнього дискурсу П. Загребельного потрібно 

розглядати в межах когнітивної прагматики, яка «спрямована на пояснення 

ментальних чинників комунікативної взаємодії й моделювання дискурсивної 

компетенції комунікантів» [там само, с. 485]. Такий підхід до потрактування 

різноструктурних констант аналізованого авторського дискурсу передусім 

дає змогу встановити правила комунікації – ті чи ті максими, що 

забезпечують установлення спілкувальних контактів адресанта з численними 

адресатами через посередництво художнього тексту (текстів) та його 

складників. Крім того, стилістеми, набуваючи нових прагматичних смислів 

у свідомості читачів, засвідчують розширення їхньої контекстуально-

смислової структури, що охоплює семантичні та прагматичні компоненти. 

Тому погоджуємося з мовознавцями, які вбачають тісний зв’язок прагматики 

як науки із семантикою та стилістикою художнього тексту й маніфестують 
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думку про формування нової галузі прагматики – прагматичної стилістики 

(Е. Блек [505], О. В. Ємець [154; 156]). 

Усі стилістично марковані мовні одиниці, що фігурують у романах 

П. Загребельного, можуть виконувати контактовтановлювальну функцію 

між автором і читачами його творів. Натомість найпомітнішою ця роль є для 

тих стилістем, які належать до узуальних складників лінгвальної системи 

й лише в лінійному або вертикальному контексті мовотворчості письменника 

набувають смислової ваги. Са́ме контекстуальні антоніми та синоніми, 

уведені до поля семантико-прагматичного аналізу, постають дієвим засобом 

переведення художнього тексту в дискурс. 

Попри те, що з погляду лінгвосеміотики, у межах якої найперше було 

виділено й опрацьовано три частини мовно-знакових систем – семантику, 

синтактику та прагматику, аналіз художнього твору передбачає дослідження 

всіх трьох аспектів семіотики тексту, під час його лінгвостилістичного 

студіювання актуалізованими постають семантика та прагматика, що 

репрезентують експліцитність / імпліцитність відповідно. Загалом 

у контексті лексичне значення того чи того слова не втрачає об’єктивного 

семантичного мотивування, базованого на тривалій колективній практиці 

його вживання етноспільнотою; прагматичний потенціал стилістем , навпаки, 

рокривається кожному реципієнтові по-своєму або залишається не 

поміченим. 

Отже, дослідження функціонально-стилістичних особливостей 

контекстуальних антонімів і синонімів у художньому дискурсі 

П. Загребельного передбачає проведення їхнього семантико-прагматичного 

маркування. 

Семантика і прагматика – найважливіші властивості значення, межу 

між якими окреслити надскладно. Семантична структура лексико-

семантичних варіантів слова вміщує визначену кількість компонентів – сем, 

а встановлення корпусу прагматичних смислів для тих самих одиниць не 

підлягає кількісному охопленню. Виявити прагматичний потенціал 
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контекстуальних антонімів і синонімів допомагає лінгвостилістичний аналіз 

тексту, оскільки категорія стилістичної маркованості пов’язана 

з потенційною здатністю мовних одиниць виступати у функції стилістем, 

коли на лінійно-синтаксичному рівні відбуваються контекстуально зумовлені 

семантичні процеси, що їх розшифровують читачі. На перший погляд, 

адресат сприймає лише зміст написаного тексту, натомість він як реципієнт 

постійно оцінює цей зміст і його елементи, аналізує вчинки та спілкування 

персонажів, часом змінюючи своє ставлення до прочитаного (це буває тоді, 

коли твір кількаразово перечитують).  

Вивчення семантичного рівня мови є одним з пріоритетних напрямів 

розвитку лінгвістики початку ХХІ ст.  Представники сучасної науки, 

спираючись на здобутки лексико- та текстоцентричного розділів семантики, 

що закріпилися в другій половині ХХ ст., послідовно розроблюють раніше не 

досліджені проблеми цієї галузі. Актуальним постає питання функціонально-

семантичного та прагматичного опису мовних одиниць у різнотипних 

процесах комунікації. Значну увагу щодо цього мовознавці приділяють 

протиставлюваним словам – антонімам.   

Мовознавча наука, протягом кількох століть досліджуючи антонімію на 

теренах лексикології, розробила й закріпила термінологічно-поняттєву базу, 

що послужила підґрунтям для всебічної характеристики та класифікації 

антонімів передусім як лінгвальних складників розгалуженої системи, багато 

зусиль доклала для того, щоб виявити протилежні семи, які репрезентують та 

актуалізують опозиції антонімів у структурі їхніх лексичних значень як 

у мові, так і в мовленні (тексті). Утім, сучасний поступ вітчизняної та 

закордонної лінгвістики потребує максимального розширення списку 

аспектів щодо протиставних відношень, реалізованих не лише в мові 

(статика), а й під час спілкування її носіїв (динаміка), адже саме в процесі 

комунікації помітними стають постаті мовців, які творять і сприймають 

інформацію про навколишній світ. 
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Традиційно антонімічні пари виділяють у лексико-семантичній системі 

мови, хоч саме явище антонімії може бути представлене в межах лексико-

семантичних варіантів одного багатозначного слова (енантіосемія), 

є основою для формування протилежних змістів граматичних форм, 

синтаксичних конструкцій, а також оксиморонів – словосполучень, лексичні 

значення компонентів яких здебільшого протиставлені однією парою сем. 

Протилежність спостерігається і в системних відношеннях фонем, що 

закріпилися в лінгвістиці терміном «опозиції фонем», вона характеризує 

зв’язки деяких морфем та службових слів, є одним із засобів утворення 

контрастивів як стилістичних фігур тощо.    

Мовні антоніми – це найпростіша лексико-семантична мікросистема, 

що включає всього дві лексеми, у структурі значень яких об’єктивно 

й постійно протиставляються диференційні семи, об’єднані зазвичай однією 

інтегральною семою, наприклад: ніч – день (доба), весна – осінь (рік), 

широкий – вузький (простір), тонкий – товстий (розмір), високо – низько 

(напрямок) тощо. 

В українській мові антонімія – чи не найяскравіший вияв системності 

в лексиці. Протягом тривалого часу це явище було об’єктом студіювання 

переважно в межах лексикології. Попри те, що антонімічні відношення 

слугували предметом аналізу багатьох досліджень другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст., сучасний поступ вітчизняної лінгвістики потребує 

виявлення нових граней протиставних відношень, реалізованих мовними 

одиницями, у чому переконують, зокрема, виконані останнім часом 

дисертаційні праці Н. М. Бобух [44], Н. В. Векуа [66], С. Б. Завалій [177], 

К. В. Тараненко [441] та ін., у яких порушено низку проблем, пов’язаних із 

семантичною, стилістичною, прагматичною тощо специфікою 

загальномовних і контекстуальних антонімів. На нашу думку, найменш 

дослідженим досі залишається аспект взаємодії протилежностей у тексті, 

закономірності використання антонімів, зокрема, у художньому творі. 



162 
 

В описовому мовознавстві антоніми традиційно розглядають з опертям 

на логічні й мовні категорії. Наприклад, в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре» (1990) зазначено: «Антонімія – універсальне 

явище, притаманне всім мовам світу. Його логічну основу створюють 

протилежні видові поняття, що являють собою межу вияву якості 

(властивості), визначеної родовим поняттям: гарячий – холодний 

(температура), важкий – легкий (вага), падати – підніматися 

(вертикальний рух) тощо» [7, с. 35 – 36].  

Утім, вивчаючи семантичні особливості антонімів, потрібно звертатися 

не стільки до понять і реальних явищ, скільки до структури лексичних 

значень слів, що створюють мовну опозицію. Про це ще в середині ХХ ст. 

попереджав дослідників В. Н. Коміссаров: «Відразу можна відзначити, що 

протилежність значень слів-антонімів не пов’язана безпосередньо з якими 

б то не було явищами, які вони відбивають. Немає підстав стверджувати, що 

слова-антоніми називають якісь особливі предмети або явища, протилежні 

самою своєю природою, […] протиставлення стає елементом значення слова, 

незалежним від конкретного контексту, тобто стає явищем мови, а не 

мовлення» [246, с. 53 – 54]. Виявляючи контрастиви в мові художньої прози 

П. Загребельного, насправді зауважуємо: антоніми мають бути регулярно 

відтворюваними в художньому тексті, протиставляючись один одному, 

оскільки без такого відтворення антонімічна пара припиняє своє існування.  

Семантичний статус мовних антонімів підтверджено в багатьох 

контекстах мовотворчості письменника. Наприклад: Йому (Ляскову) личило 

все: і смішне, й сумне (Добрий диявол, с. 12); І знаєш тепер тільки море та 

власну старість, як колись знав молодість. Гадав, що ніколи не кінчається 

молодість, а виявилося навпаки: найдовше тягнеться старість (Добрий 

диявол, с. 72); Так почалася ще одна моя битва, яка принесла мені найбільшу 

перемогу і найбільшу поразку водночас (Я, Богдан, с. 533); Плюс та мінус 

буде нуль, «так» і «ні» теж дають ніщо, логічний нуль, як у електронній 

машині (Зло, с. 299); В тому гігантському місті (Нью-Йорку), прекрасному 
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й страшному водночас, вони (Лукас і Пат) були, може, найщасливіші 

коротким своїм щастям… (Безслідний Лукас, с. 245) тощо.  

Відомо, що в сучасному мовознавстві прийнято розглядати мовні та 

мовленнєві (контекстуальні) антоніми. Контекстуальні антоніми як вияв 

мовленнєвого протиставлення значень полісемантів прокоментовано в низці 

підручників та спеціальних досліджень. Наприклад: «В українській мові 

існують антоніми: постійні (загальномовні) і контекстуальні (є в певному 

тексті внаслідок переносного вживання слова» [314, с. 85]. М. П. Кочерган, 

докладно вивчаючи проблему «слово і контекст», зауважує: «Розглядаючи 

слово як повноцінну мовну одиницю, не слід забувати, що реальне життя 

слово має лише в мовленні, а значить – у контексті. […] Слово поза 

контекстом […] має лише потенційне значення. Свою конкретну реалізацію 

семантика слова одержує в контексті, де одні значення нейтралізуються, 

а інші актуалізуються » [265, с. 13 – 14]. 

У межах лінійного контексту слово набуває здатності розширювати 

свою семантичну структуру, набуваючи у зв’язку з іншими слововживаннями 

нових лексичних значень, не зафіксованих у лексикографічних працях, 

а подекуди й у мовній практиці. У мові романів П. Загребельного постійно 

натрапляємо на контекстуальні антоніми. Наприклад, у реченні …а внизу 

коло капітанського містка затято змагалися за помаранчеві рятувальні 

жилети стюард і Стіліанос, слуга й пан, лакей і хазяїн (Добрий диявол, 

с. 111) антонімічну пару утворюють зазвичай не протиставлювані слова 

стюард і Стіліанос лише тому, що контекстуальна опозиція підтримується 

наступними парами мовних антонімів-прикладок слуга й пан, лакей і хазяїн; 

у синтаксичній конструкції – Лежите, як герої, а панство валяється, як 

гнилі дерева (Я, Богдан, с. 237) зафіксовано дві опозиції, першу з яких 

лежите – валяються можна вважати наслідком стилістичного 

протиставлення лінгвальних синонімів, що в контексті репрезентують 

прихильне ставлення до козаків і зневажливе до польських панів. Друга 

оказіонально-антонімічна пара містить семантично слабкий складник гнилі 
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дерева, що є метафоричною назвою панства, у структурі якої актуалізованою 

семи ‘пропащість, загибель’. Саме поразка має спіткати шляхту у війні 

з героями-козаками. 

Різнотипні асоціативно-семантичні зрушення характерні й для багатьох 

інших лексем та словосполучень, що вступають в антонімічні відношення 

лише в певному контексті. Наприклад: Ще вчора Україна воювала, сьогодні 

вчилася (Я, Богдан, с. 581); Народжені в глиняних хатах, тепер заявляли 

про своє право жити в палатах (Я, Богдан, с. 582); Під ногами – глиняста 

земля Київського городища. Кукулик і Кошарний чіпкі, як глина. А старий 

Дементій – м’який, як глина (Зло, с. 192); Уявіть наші панельні будинки 

через двісті років? Важко, правда? А Софія стоїть тисячу літ, і будували її 

наші малокультурні предки (Зло, с. 275); Джон вів у Стенфорді семінари 

з теоретичної фізики. Це не заважало йому повторювати всім, що він 

вірить в існування душі (Безслідний Лукас, с. 6) тощо.  

Контекстуальні антоніми в художньому дискурсі завжди помітні через 

те, що в їхніх значеннях наявні не лише семантичні компоненти, а й власне 

стилістичні та оцінні (прагматичні) семи. Лексичні опозиції – це специфічна 

риса ідіостилю П. Загребельного, важливий засіб утілення авторських 

роздумів, почуттів, емоцій, що їх читачі повинні пізнати й наділити власними 

асоціаціями. Якщо структура лексичних значень антонімів об’єктивно 

формується поєднанням сем, що співвідносять внутрішні форми слів 

з реаліями навколишнього світу й поняттями про нього, то список 

індивідуальних «прирощень» до їхньої семантики, які в сучасній науці 

кваліфікують як прагматичні смисли, установити непросто. У рецепції 

адресатів, яким письменник залишив у спадок свій неоціненний літературно-

художній скарб, контекстуальні антоніми викликають суб’єктивні оцінки 

широкого спектру. Особливу гостроту емоцій читачі відчувають, зокрема, 

у контекстах з однокореневими антонімами, що є небажаними в мові, але 

повсякчас випромінюють потужну смислову енергію в художньому дискурсі 

П. Загребельного. Наприклад: Вони (проходи) підкреслювали її (дівчини) 
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цілковиту незалежність в той час, як майже геометрично точна форма 

кола, де розташовувалися хлопці, свідчила про залізний закон залежності, 

в якій перебували всі вони… (З погляду вічності, с. 177); І Зіна простягла 

руку, щоб узяти пшоняник, а чужа й нечужа мати дивилася на неї… і в очах 

у матері стояли сльози, і в Зіни теж сльози застигли в очах… (З погляду 

вічності, с. 59); Він! Наталка заметалася коло воріт, відчинила хвірточку, 

знову зачинила, вибігла на вулицю, знов забігла в двір, спробувала 

притулитися коло оголеного куща порічок, знов кинулася до воріт, 

прислухалася (З погляду вічності, с. 64) тощо. 

Лінгвістична прагматика, як і комунікативна лінгвістика, частиною якої 

вважають її більшість дослідників, розглядає антоніми як один із 

фрагментарних засобів успішної, ефективної комунікації суб’єктів, 

оприявленої в художньому тексті. Контекстуальні опозити нерідко 

набувають актуального смислу й конкретизують системне значення своїх 

мовних еталонів, подеколи змінюючи свій лексико-семантичний статус. Вони 

допомагають адресантові адекватно донести до адресата потрібну 

інформацію, викликати з боку останнього очікувану реакцію.  

Протиставлення понять, репрезентоване лінгвальними одиницями, 

відбиває складну мисленнєву діяльність людини, яка здавна усвідомила 

системну полярність багатьох фактів довкілля: земля – небо,  зима – літо, 

вогонь – вода, говорити – мовчати, сміятися – плакати, холодний – гарячий, 

добре – погано та ін. Мабуть, тому узвичаєні антоніми, ужиті в одному 

контексті, по-особливому його увиразнюють, напр.: Я вже дзвонила всім-

всім! Я написала вчора листи до всіх, до всіх, хто знав покійного Косар-

Косаревича і кому він зробив так багато добра. І ніхто, ніхто не допоміг! 

(Зло, с. 167). У стилістичному значенні дейктичних лексем, що утворюють 

антонімічну пару всі – ніхто, на перший план виступає інтегральна сема 

‘об’єднання, спільність’ (ідеться про людей, які знали Косар-Косаревича), 

релевантна диференційна сема ‘роз’єднання, протиставлення’ наявна лише 

в значенні займенника ніхто. Утім, у контексті вона нейтралізована через 
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однакове денотативне співвіднесення обох лексем: всі і ніхто – це ті самі 

люди. Такі мовно-контекстуальні антоніми викликають в адресатів низку 

прагматичних смислів на кшталт: ‘зрадництво’, ‘підступність’, ‘зневіра’, 

‘розпач від того, що сталося’.  

П. Загребельний завжди досягав творчого олімпу завдяки слову. У його 

романах усі художньо-виражальні засоби, зокрема й антоніми, 

випромінюють потужну енергію, вони запрограмовані автором як важливі 

чинники комунікативного впливу на адресатів-читачів. У літературній 

спадщині митця високий семантико-прагматичний потенціал мають численні 

антоніми, органічно вписані пером прозаїка, зокрема, в текстову палітру 

роману «Безслідний Лукас». У мові твору реалізація антонімічних відношень 

за допомогою контекстуальних опозитів вражає строкатістю їхніх змістів 

і форм, прагматичних смислів і функцій. Досліджувані тексти засвідчують, 

що ввесь загал авторських протиставлень потрібно розподілити на лексичні 

й синтаксичні (структурний рівень), мовно-семантичні та мовленнєво-

семантичні (змістовий рівень), оксиморони й енантіосеманти (структурно-

змістовий рівень).  

Опозити нерідко виникають у лінійних контектах, у яких слова 

вживаються в переносних та інших значеннях, що в  зв’язку із ситуацією або 

задумами спілкувальників набувають протилежних сем через актуалізацію 

нової інтегральної семи. Наприклад: …а в мене тільки вічні терзання: 

виграємо чи програємо, переможемо чи прогоримо (Безслідний Лукас, 

с. 167). Виділені слововживання створюють опозицію на основі інтегральної 

семи ‘результат дії’, що в лексичних значеннях слів репрезентована 

протиставленими диференційними семами ‘перемога’ – ‘поразка’. 

А в реченні Голос у неї був соковитий, владний, зовсім не те, що жебоніння 

містера Ора (Безслідний Лукас, с. 135) неважко впізнати мовні синоніми, що 

змінили в художньому творі свою первинну функцію й розвинули 

контекстуальну протилежність на основі актуалізації родової семи ‘ступінь 

вияву опредмеченої дії’, створивши опозитивну пару голос – жебоніння. 
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В уривку з діалогу Коли ви маєте на увазі мене (Лукаса), […] то я продаю не 

свій мозок, а тільки м’язи, тобто я не вчений, а звичайний спортивний 

тренер (Безслідний Лукас, с. 130) спостерігаємо дві пари контекстуальних 

антонімів: мозок – м’язи і вчений – тренер, що протиставлені 

диференційними семами, які визначають полярні точки родового поняття 

‘рівень освіченості’.  

Отже, як компонент мовленнєвого акту (актів), антонімічне 

протиставлення будь-якого структурно-змістового характеру виконує одне 

або кілька комунікативних завдань, спрямованих передусім на запланований 

одним спілкувальником (або й двома, багатьма) результат. Такий прийом 

мовного спілкування, надзвичайно популярний у художній літературі, 

повсякчас використовує і П. Загребельний. Виконуючи роль адресанта, він 

скрупульозно добирає кожне слово, щоб створити оригінальний текст, який 

має викликати в читачів (адресатів) низку індивідуальних вражень та емоцій, 

не порушуючи задум автора. Наприклад, нанизуючи три антонімічні пари 

в одному реченні Лукас дивився на нього і не міг збагнути, чи він товстий, 

чи тонкий, високий чи низький, примітний чи сірий, як замазка 

(Безслідний Лукас, с. 132), письменник, з одного боку, намалював портрет 

цілком ординарної, «середньої» людини, а з другого – викликав інтерес 

читачів до літературного героя, примусивши їх створювати у власній уяві 

образ конкретного чоловіка із загалом невиразними параметрами фізичного 

тіла.  

Семантичну і прагматичну межу потрібно проводити тоді, коли 

контекстуальні опозити не відповідають мовним нормам, структурно 

урізноманітнюючись не лексичними, а синтаксичними виявами. Таких 

протиставлень у романі «Безслідний Лукас» виявлено найбільше. Наприклад, 

у реченні Від матері Пат успадкувала гнучкість тіла і жвавість помислів, 

батько подарував їй зовнішність: зріст, колір волосся і шкіри, тембр голосу, 

вміння дивитися, не дивлячись, висловлювати ставлення, не мовлячи 

й слова (Безсліний Лукас, с. 71) опозитивну функцію виконують компоненти 
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виділених словосполучень. Семантична характеристика тут може бути 

зведена до виділення лише однієї родової семи в поєднаннях повторюваних 

чи синонімічних слів, що в структурі значення другого складника 

перекреслюється заперечною часткою не. У такий спосіб і прочитується 

антонімія: «зорове сприйняття» – «відсутність зорового сприйняття», 

«говоріння» – «мовчання». Формування прагматичних смислів у зв’язку 

з аналізованими контекстуальними протиставленнями в кожного адресата 

скрупульозніше, воно диференційованіше. Враження від прочитання 

синтаксичних антонімів можуть скластися у відкритий ланцюжок як 

позитивних, так і негативних прагматичних смислів на кшталт: «красива 

зовнішність»,  «жіночність», «гордовитість», «зарозумілість» тощо. 

Проведення семантичного та прагматичного маркування 

контекстуальних антонімів у художньому дискурсі П. Загребельного 

засвідчує, що, по-перше, антонімія в мові творів прозаїка – явище поширене 

й актуалізоване, по-друге, контекстуальні антоніми ще й досі потребують 

класифікайного уточнення, по-третє, у сучасній науці нагальною є потреба 

у виявленні та відмежуванні різних аспектів антонімії, зокрема семантичного 

та прагматичного. 

Виявлення прагматичних смислів в оказіональних значеннях 

проілюстрованих та багатьох інших контекстуальних антонімів потребує 

докладного спеціального дослідження. Усебічний аналіз семантичної 

категорії антонімії у художньому дискурсі П. Загребельного відкриває 

перспективи й для поглибленого вивчення таких активно продукованих 

автором стилістичних фігур, як антитеза, оксиморон, іронія. 

Отже, загальномовні, контекстуальні та оказіональні антоніми є однією 

з найяскравіших ознак мовостилю П. Загребельного. Вживаючи їх в різних 

контекстах, письменник дотримується основного принципу власної 

мовотворчості – «шукати справедливості і влади у слові, як це робили у всі 

віки великі письменники».  
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 3.1.2. Прагматичний компонент у семантиці колоративів 

У художньому дискурсі П. Загребельного, як і загалом в українській 

літературі, важливу текстотвірну роль виконують антонімічні кольороназви, 

насичені потужною комунікативно-прагматичною енергією. Найчастіше 

контекстуально протиставленими постають загальномовні антоніми. 

Наприклад, ‘білий’ і ‘чорний’ – це крайні точки в ряді понять, що 

виражають ознаку ахроматичного кольору. У логіці їх визначають як 

протилежні поняття (тому що між ними можна розмістити щось третє, 

середнє), а в мовознавстві слова з відповідним поняттєвим віднесенням 

значень називають контрарними антонімами. У лексико-семантичній системі 

української мови прикметники білий і чорний здавна закріпилися як 

антонімічна пара. Натомість у будь-якому контексті можна змінити 

семантичний характер опозиції. Так, у романістиці П. Загребельного 

спостерігаємо вживання цих лексем як у прямому значенні, так 

і в семантично трансформованих: А власне, як вона (Єлена) була одягнена? 

Плаття… Якісь дві косі смужки. Чорна й біла. Нічого, крім чорного 

й білого. Здається, найліпші кольори для жінок. Єдині кольори. Біле для дня. 

Чорне – для ночі. Або – навпаки (Добрий диявол, с. 41). Антонімічна пара 

білий – чорний тричі повторюється в контексті, що вже є стилістичним 

прийомом підсилення значущості антонімів, а в останньому випадку 

протиставлення слів у структурі їхніх значень спостерігаємо додаткові семи 

‘день’ – ‘ніч’, що мають символьний характер і є семантично прозорими 

через сполучуваність кольористичних епітетів зі словоформами для дня і для 

ночі.  

Лексеми-колоративи загалом є полісемантичними, у художній 

літературі вони нерідко функціонують у переносних значеннях, що 

закріплюють образи-символи. Як відомо, художні епітети білий і чорний 

асоціюються з поняттями «світло» – «темрява», «добро» – «зло», «радість» – 

«смуток», «життя» – «смерть» тощо. Наприклад: …він (Карналь) не міг 
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допустити кінця, бо ж йому вірили й повірили, він кидав свою машину по 

божевільній шахівниці смерті, між чорними й білими квадратами, між 

чорною, вивергнутою з надр землею і білим снігом… (Розгін, с. 166); 

Флейтисти вигравали щось жваво дурнувате, надто ж коли взяти до уваги, 

що за ними сунуло стадо зі ста білих биків, а потім котилася низькими 

білими валами тисяча болгарських овець. Погоничами биків і овець були 

воїни з загону Сирійця, так само запорошені й оброслі, так само 

пропітнявілі й захриплі, як у довгому переході перед тим, їхня темна, аж 

ніяк не парадна, зношена військова одіж, весь їхній обладунок, увесь вигляд 

чорно-похмурий ще більше підкреслювали білість тварин, які завтра мали 

стати здобиччю константинопольських різників, отих самих, які гордо 

виступали позад овечої отари з ножаками й важкими сокирами в руках, 

з засуканими рукавами, в чорних шкіряних передниках, з чорними бородами, 

з нещадимими очима (Диво, с. 284). У другому розгалуженому наративному 

контексті антоніми білий – чорний символізують первинність світобудови, 

асоціюваної з тваринами, і жорстокість людей, спеціально навчених злу. 

У художньому дискурсі П. Загребельного простежуємо й інші зміни 

внутрішньої форми антонімів. Наприклад: Матінка-війна змилується над 

козаком, сиру землю йому в голову покладе, чорних круків на біле тіло пошле, 

буйними вітрами славу рознесе (Я, Богдан, с. 442). Речення, стилізоване під 

народну творчість, у романі «Я, Богдан» символізує протистояння двох 

непримиренних сил – козацтва (біле тіло) і всіх його ворогів (чорні круки).  

У художньому дискурсі письменника особливих прагматичних смислів 

набувають ситуативно увиразнені стилістеми-колоративи. Новим, власне 

авторським є вживання прикметникових слововживань білий і чорний 

в одному з контекстів роману «Добрий диявол»: …попудивши глевтякувате 

старпомове тіло донизу, вона (сила стихії) зірвала його білого розкішного 

картуза і заліпила ним в обличчя Яковенкові, і той, до речі, переконався, що 

навіть найбіліший картуз може створити враження абсолютно чорного, 

якщо ним так зненацька заліпити тобі в очі… (Добрий диявол, с. 104). 
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Інтегральна сема ‘колір’ в семантиці антонімів нейтралізується, у той час як 

сема ‘біль’ стає актуалізованою для обох лексем, що вступають у семантичне 

відношення кон’юнкції, називаючи одну й ту саму реалію – білий картуз, що, 

ставши знаряддям стихії, набув у відповідній ситуації не притаманних йому 

функціональних ознак. У семантиці мовних репрезентантів реалії 

з’являються ситуативно зумовлені прагматичні компоненти ‘неприємне 

відчуття’, ‘страх’ тощо. На думку О. О. Тараненка, у таких випадках можна 

говорити про семантичну нерівноправність членів антонімічного 

протиставлення, один з яких сильний, другий – слабкий [449, с. 34]. 

В аналізованому реченні слабким є антонім білий, тому що біль ніколи не 

асоціюється з поняттям білого, світлого, а словосполучення білий біль немає 

в мовній системі. Контекстуальний вияв антоніма чорний потрібно 

розглядати як авторський, такий, що має оказіональне значення і є сильним 

членом опозиції, оскільки в реальному житті від сильного удару будь-яким 

предметом (навіть картузом білого кольору) людині насправді чорніє в очах, 

крім того, словосполучення чорний біль є нормативним. 

В одному з лінійних контекстів роману «Диво» натрапляємо на 

функціонально схожу пару стилістем-антонімів: – Чорним гумором, як 

правило, страждають люди, в яких було тяжке дитинство. – А буває гумор 

білий? – поцікавився Отава (Диво, с. 9). Другий з опозитів не відповідає 

узвичаєним семантичним нормам сполучуваності, оскільки фразеологічна 

мовна система закріпила лише поліном чорний гумор, натомість са́ме 

індивідуально авторське сполучення білий гумор наштовхує адресатів на 

роздуми, породжує в їхній свідомості нові запитання й прагматичні смисли, 

пов’язані з поняттям цинізму, що постає основним складником первинної 

семантики фразеологізму чорний гумор. 

Опрацьовуючи реалізацію семантичних відношень мовних антонімів 

білий і чорний у романістиці П. Загребельного, переконуємося 

в справедливості думки, висловленої В. Н. Коміссаровим: «Навряд чи можна 

говорити, наприклад, що кольори білий і чорний за самою своєю природою 
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більше протиставлені один одному, ніж крайні точки спектрального ряду 

червоний і фіолетовий (інфрачервоний і ультрафіолетовий)» [246, с. 53]. 

Мабуть, саме родова спорідненість понять і дає змогу письменникам нерідко 

експериментувати з лексемами-колоративами, що в мові не набули статусу 

антонімів. 

Наприклад: Чорна ніч, залита чорним дощем, і в ній проморги 

криваво-червоних вогників, що блукали між землею і небом, мов душі 

загиблих. Червоне й чорне, барви нашої страшної історії, а не самих тільки 

гаптованих сорочок та рушників, барви журби й радощів, життя й смерті 

(Я, Богдан, с. 546). Семантичну основу для протиставлення лексем червоний 

і чорний у цьому контексті письменник створює, використовуючи дві пари 

мовних антонімів журба і радість, життя і смерть, і в такий спосіб автор 

розширює семантичну структуру прикметників, контекстуальні значення 

яких є символьними для українського народу. Наприклад: Дні були короткі, 

рано темніло, і червоні прапори здавалися чорними, і від того ще тяжча 

туга огортала людей і ще пронизливіше лунали над селом плачі, зойки, 

прокльони (Тисячолітній Миколай, І, с. 145) 

Якщо опозиція червоний – чорний постає традиційною стилістичною 

нормою для літератури й фольклору (пор.: Смуток тут (у кочовиків) 

починається від дня народження. Може, тому так багато чорного в одязі, 

і лиш червоне, мов удари крові, пробивається крізь суцільну чорноту і цвіте 

вічним цвітом життя й нескореності (Роксолана, с. 648), то протиставлення 

інших кольороназв у тексті є частіше ознакою ідіостилю, мірилом 

мовотворчості митця. Зокрема, у художньому дискурсі П. Загребельного 

семантичну категорію антонімії репрезентують лексеми чорний і голубий, хоч 

слово голубий закріпило поняття, що зазвичай не створює контрасту 

з якимось іншим поняттям. Щоб визначити предметно-поняттєву основу 

оказіональної антонімічної пари чорний – голубий, потрібно познайомитися 

з макроконтекстом роману «Добрий диявол» і виявити в ньому потрібні 

мікроконтексти: Дивився (Юрчик) наївно-голубими очима на всіх, і всі 
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відразу збагнули, що ці очі неспроможні ховати в собі жодного почуття… 

Не очі – медалі за наївність. З такими очима, мабуть найлегше вірити 

в ідолів (Добрий диявол, с. 84) і Завжди рожеве, в ніжному пушкові 

Юрчикове личко тепер посуворішало, потемніло, як стара ікона, але не це 

вразило Яковенка, не через це аж відхитнувся він од товариша. У того були 

непроглядно чорні очі (Добрий диявол, с. 137 – 138). Після шторму, що став 

причиною катастрофи на кораблі, герої твору дивилися на світ по-іншому. 

Щоб створити портрет прикордонника Юрчика до і після пережитого на 

морі, письменник використав одну деталь – опис очей, їхній колір, 

передавши цим внутрішню боротьбу, біль, страх, що охопили хлопця і були 

для нього чорною ніччю посеред білого дня. Слабким членом 

в контекстуально зумовленій антонімічній парі голубий – чорний 

є, безперечно, перший, оскільки саме прикметник голубий замінений іншою 

назвою. Попри те, що обидва словосполучення голубі очі й чорні очі в мовній 

системі нормативні, оцінюючи ситуацію, описану в романі, розуміємо, що 

лише слово чорний ужито тут у переносному метафоричному значенні, для 

виникнення якого є реальні підстави: після такого жахіття очі людини будь-

якого кольору можуть стати чорними.  

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного антонімічні 

кольороназви нерідко виконують роль стилістем, репрезентуючи широкий 

функціональний спектр здебільшого як одиниці-символи. Утім, ситуативно 

зумовлені колоративи, вступаючи між собою в опозитивні відношення, 

набувають передусім комунікативно-прагматичної ваги, породжуючи 

у свідомості читачів відповідні смисли. 

 

3.1.3. Лінгвопрагматичний потенціал оксиморонів  

У художньому дискурсі П. Загребельного активно функціонують 

стилістичні фігури, побудовані на теренах антонімії, – оксиморони, 

наприклад: кричати мовчки, архітектура руїн, витончене знущання, почесне 
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ув’язнення, мальовнича війна, солодке лихо, криваве замирення, глибокодумна 

дурниця, ясновельможний волоцюга, похмурі жарти, щаслива рабиня та ін. 

Письменник нерідко вдається до «мовних ігор», навмисне поєднуючи «слова 

з протилежними або просто взаємовиключними значеннями для вираження  

нового цілісного поняття чи окремого явища, в оригінальній формі привертає 

увагу до його суперечливої природи» [, с. 400]: Витончене знущання. 

Замкнути тебе в почесному ув’язненні, яке від своєї почесності ув’язненням 

бути не перестає… (Євпраксія, с. 330); Цнотлива блудниця. Поволі 

вповзали в душу порок за пороком, пристрасть за пристрастю, а вона 

(Хуррем) й не помічала (Роксолана, с. 177); Та мова моя (Богдана) мала бути 

попереду, а тим часом тривало криваве замирення на Україні… (Я, Богдан, 

с. 24); Вона (Єлена) витрахкувала по трапу, котилася на Яковенка, мов 

солодке лихо (Добрий диявол, с. 38) тощо. У кожному разі такі стилістеми 

«випромінюють» потужну семантико-прагматичну енергію, впливаючи на 

реципієнтів як оригінально сконструйованою побудовою, так і глибинним 

змістом, що його потрібно розшифрувати. 

Увагу читачів привертають контрастні поєднання – назви романів 

«Добрий диявол» і «Безслідний Лукас», які адресати не можуть декодувати 

без ознайомлення з усім текстом твору. Спільною функціональною ознакою 

обох оксиморонів є те, що їх присвоєно головним персонажам творів – 

Яковенкові та Лукасові відповідно. Перша стилістема є наслідком 

сполучення загальномовних антонімічних слів, які по-різному актуалізують 

герої роману – «свої» і «чужі». Зокрема, для чужоземки Єлени смислово 

значущим у структурі оксиморона постає компонент диявол, а для своїх 

хлопців важливішим є атрибут добрий: – Він – добрий диявол, – сказав 

твердо штурман, показуючи на Яковенка Єлені й Стіліаносу. – Чуєте? 

Добрий!  (Добрий диявол, с. 156).  

Заголовок роману «Безслідний Лукас» є першою перешкодою 

в опосередкованому спілкуванні автора й читача. Лукас – це ім’я людини, 

яка, пересуваючись у просторі, виконуючи якусь роботу, залишає після себе 
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реальний слід чи наслідок певної діяльності, як і будь-яка інша людина. 

Однак автор назвав Лукаса безслідним. У морфемній будові прикметника 

заперечний префікс без- перекреслює не лише наявність семи ‘відбиток’ 

у його значенні, а й ставить під сумнів присутність самого юнака, який не 

може жити, творити, не залишаючи «слідів». Лексико-семантичний аналіз 

заголовка водночас підштовхує читача до виявлення інших його смислових 

відтінків, найперше прагматичних, пов’язаних з комунікативними 

завданнями адресанта. Варто щодо цього звернути увагу на початкове та 

прикінцеве речення твору: Лукаса переслідувало відчуття, ніби за ним 

стежать (Безслідний Лукас, с. 6) і Його шукали довго (Безслідний Лукас, 

с. 397). На перший погляд, змісти конструкцій близькі, однак у романі вони 

послужили своєрідною протиставно-смисловою рамкою, у межах якої 

розгортаються всі події – від знайомства з головним героєм на початку твору 

до його зникнення у фіналі: Лукаса не було. Не було слідів. Нічого 

(Безслідний Лукас, с. 397). Загальна семантична структура кінцівки твору 

є об’єктивно прозорою, але в кожного читача вона викликає низку оцінно-

смислових відтінків, що адресати оформлюють для себе як запитання на 

кшталт: «Лукас зник?», «Він утік?», «Сховався?», «Його немає серед 

живих?» тощо. Залишаючи ці та інші запитання читачів без відповіді, автор-

адресант, на нашу думку, цілком свідомо дає змогу адресатам самостійно 

домислити долю героя. 

Стилістеми-оксиморони й інших зразків по-особливому динамізують 

художню оповідь, створюючи специфічний колорит спілкування автора 

з читачами, оскільки схожі фігури мови завжди привертають увагу 

реципієнтів, викликаючи бажання декодувати їхній складний зміст, виявити 

в ньому конвенційні (семантичні) та неконвенційні (прагматичні) 

компоненти.  
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 3.2. Семантико-прагматичні ознаки контекстуальних синонімів 

Синонімія – одне з найпоширеніших і найбагатших своїми ресурсами 

явищ сучасної української мови, що охоплює всі її семантичні підсистеми – 

від морфологічної до синтаксичної. Найчіткіше простежуються параметри 

синонімії на лексико-семантичному рівні, оскільки саме лексеми, маючи 

почасти схожу (або однакову) внутрішню форму, здатні активно взаємно 

заміщуватися, у такий спосіб відбиваючи органічний і тісний зв’язок фактів 

навколишнього світу. 

Мовознавча наука, протягом кількох століть досліджуючи синонімію 

на теренах лексикології, розробила й закріпила термінологічно-поняттєву 

базу, що послужила підґрунтям для всебічної характеристики та класифікації 

синонімів у межах розгалуженої лінгвальної системи. Вивчення синонімії 

стало насправді науковим протягом ХХ ст., у той час, коли в лоні 

структуралізму викристалізувався системний підхід до мови як складної 

ієрархії, а в межах лексичної семантики закріпилася низка об’єктивних 

методів характеристики словникового складу мови, зокрема метод 

компонентного аналізу, завдяки якому в структурі лексичних значень 

багатьох синонімів були виділені спільні семи, що уможливлюють їхню 

функціональну схожість і здатність до взаємозаміщення.  

Дослідженню лінгвальної синонімії присвятили свої праці відомі 

українські мовознавці Л. А. Булаховський [58], В. С. Ващенко [63], 

С. Я. Єрмоленко [162], М. А. Жовтобрюх [173], М. П. Кочерган [265], 

Л. А. Лисиченко [281], В. М. Русанівський [377], О. О. Тараненко [449] та ін. 

Не можна обійти увагою і значущого внеску в розроблення проблемного 

поля синонімії для російської мови такими лінгвістами, як Ю. Д. Апресян, 

В. Г. Гак, М. В. Нікітін, Л. О. Новиков, Г. А. Уфімцева, А. Б. Шапіро, 

Д. М. Шмельов та ін., до якого ми повсякчас звертаємося, класифікуючи 

синоніми, вивчаючи семну структуру їхніх значень, установлюючи різний 

ступінь семантичної близькості цих лексем, що можна пояснити 
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асиметричністю знака і значення, аналізуючи семантично близькі слова 

в контексті, тощо. Однак поступ вітчизняної та світової лінгвістики на 

початку ХХІ ст. потребує виявлення та докладнішого опису різних аспектів 

синонімічних відношень, реалізованих відповідними одиницями не лише 

в мові (статика), а й під час спілкування її носіїв (динаміка), оскільки саме 

в процесі комунікації помітними стають постаті мовців, які породжують 

і сприймають інформацію про реалії дійсності. 

Дослідження особливостей функціонування синонімів у художньому 

дискурсі П. Загребельного із залученням семантичного та прагматичного 

аспектів зумовлено, по-перше, тим, що контекстуальна синонімія ще не була 

предметом спеціального вивчення в галузі лінгвопрагматики – одного 

з пріоритетних напрямів сучасного мовознавства, який набагато глибше, ніж 

семантика, розкриває оцінну природу складників мовної системи, по-друге, 

це питання є важливим для лінгвостилістики, що досі потребує цілісного 

дослідження всіх граней ідіостилю письменника, який для кожного твору 

обирав опорні мовні знаки, що своєю формою та змістом щонайточніше 

втілюють основні ідеї, задуми автора. Контекстуальні синоніми в усіх 

романах прозаїка є переважно стилістично маркованими, вони привертають 

увагу читача передусім високим ступенем оказіоналізації (незвичним 

використанням у тексті), і тому зазвичай викликають в адресатів низку 

емоційно-оцінних асоціацій. 

Останнім часом традиційний підхід до виділення синонімічних 

угруповань як упорядкованої сукупності лексем зі структурно однаковими чи 

близькими значеннями мовознавці критично переглядають. Поштовхом щодо 

цього слугували праці представників семіотики та структуралізму середини 

ХХ ст. (Ч. Морріс, І. О. Мельчук), у яких до соссюрівської концепції мовного 

знака, що є двосторонньою одиницею, було додано ще два його параметри – 

синтактику (відношення знаків один до одного) та прагматику (відношення 

знаків до їхніх інтерпретаторів – мовців). Згодом усе частіше про мовні 

знаки, зокрема синоніми, лінгвісти почали говорити як про одиниці 
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динамічні, що закріплюють близькі поняття, викликаючи у свідомості мовців 

відповідні оцінки. На думку М. В. Нікітіна, синонімія – це не лише 

словникова даність мови, а ще більшою мірою комунікативно-прагматична 

мовленнєва дія [331, с. 95]. 

У сучасному антропозорієнтованому мовознавстві синоніми 

аналізують, виходячи з позицій соціальної, комунікативної, когнітивної тощо 

лінгвістик. Синонімія залишається актуальною проблемою для лінгвістичної 

прагматики, що, досліджуючи використання й функціонування мовних знаків 

у процесі комунікації у зв’язку з інтерактивністю (взаємодією) учасників 

цього процесу – мовця й адресата, поєднує увагу до мовних засобів з їх 

проектуванням на особистісні чинники спілкування та складники 

комунікативної ситуації [44, с. 610]. У такий спосіб наразі не зовсім 

сформована, але надзвичайно перспективна маргінальна галузь 

лінгвопрагматика, спираючись на теорію традиційних та інноваційних 

мовознавчих наук, розроблює власні основи аналізу різних чинників 

(соціокультурних, ситуативно-поведінкових, статусних тощо) 

комунікативної взаємодії суб’єктів і їхнє ставлення до мовно-знакових 

засобів, які використовують спілкувальники в процесі обміну мовленнєвими 

актами – одиницями нормативної соціомовної поведінки в межах 

прагматичної ситуації [8, с. 286]. 

У мові художнього твору «те, що синоніми обов’язково чимось 

різняться між собою, мають різний змістовий обсяг, додаткові значеннєві 

відтінки, можуть відрізнятися якістю і мірою емоційно-вольової експресії та 

колориту, книжним чи розмовним походженням, робить їх настільки 

виразними, що вони сприймаються швидше як стилістеми, ніж номінативні 

лексеми» [21, с. 37]. Наприклад, у реченні Авторитет уже не той, уже він 

надлуплений, наддзюбнутий (Зло, с. 136) виділені дієприкметникові 

синоніми утворені від дієслів, що як одиниці загальної лексико-семантичної 

системи не зовсім схожі за значенням. За Словником української мови, 

надлуплювати (надлупити) – «очищати, оббирати якусь частину чого-небудь 
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від шкаралупи, лушпиння, кори і т. ін.» (14, ІV, с. 72), а наддзюбувати 

(надзюбати) – «дзюбаючи, відривати шматочки чого-небудь в одному або 

кількох місцях» (14, ІV, с. 65). Лише в лінійному контексті предикативні 

слова надлуплений, наддзюбнутий, що в своїй морфемній будові мають 

однаковий префікс над- зі значенням «неповнота виконання дії», набувають 

спільної семи ‘зниження ступеня влади чи впливу’, прогнозованої лексемою 

авторитет (влада, вплив).  

У художньому дискурсі П. Загребельного контекстуальні синоніми  

мають загалом високий семантико-прагматичний потенціал, оскільки  

прозаїк «постійно зорієнтований і взорований на прозу «багатослівну», яка 

шукає й шукає півтонів для вираження нюансів, прискіпливо переглядає все 

синонімічне багатство української мови» [408, с. 97].  

 У будь-якому прозовому творі письменника наявні загальномовні 

синоніми, що у вертикальному контексті його мовотворчості становлять 

парадигми близькозначних лексем, які можна по-різному структурувати. 

Наприклад, у романі «Зло» багато синонімів передають відтінки власне 

мовленнєвої діяльності персонажів: говорити, промовляти, вимовляти, 

казати, гукати, обзиватися, питати, відповідати, повторювати, шепотіти, 

підсумовувати, кликати, заявляти, спонукати, вигукувати, верещати, 

бовкнути, нагадувати, випалити, додавати, кидати, почати, прохрипіти, 

мимрити, констатувати тощо. Однак не всі з них набувають статусу 

контекстуально маркованих одиниць – стилістем. На думку Л. І. Мацько, 

«стилістеми реалізуються лише в контексті, тобто в частині тексту, що являє 

собою лінійне синтагматичне оточення, яке потрібне (чи достатнє) для 

реалізації потенцій значення слова або таке, що здатне породжувати певні 

зміни в значенні» [423, с. 441]. Наприклад: …нез’ясована туга штовхала 

його (Сивоока) за ті вали, за брами, назад до широкого світу, вийти, 

вирватися, вибігти, втекти. Вічна хіть до втечі. Звідки й від кого? Хіба не 

однаково? (Диво, с. 155); Генріх злостився, лютував, скаженів (Євпраксія, 

с. 223); …всі його (Козуріна) зусилля спрямовувалися на нишпорення, 
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винюхування, допильновування (Тисячолітній Миколай, І, с. 348); …кінні 

повози скотилися в траву нечутно, безшелесно, м’яко, як уві сні… (Зло, 

с. 131) тощо.  

Науковці зауважують, що загалом у мові художньої літератури 

синоніми нерідко функціонують у межах одного контексту, ніби 

доповнюючи один одного, уточнюючи, підсилюючи, нагнітаючи міру 

виявлення ознаки, властивості чи характер дії [47, с. 71 – 72]. Нанизування 

контекстуальних синонімів – помітна риса мовостилю П. Загребельного. 

Спочатку воно сприймається як цілісне утворення, що динамізує зміст 

речення, зрештою, ланцюжок семантично близьких слів читач декодує: до 

основного значення додаються контекстуально-семантичні компоненти, 

«народжуються» прагматичні, а також індивідуальні смисли. У такий спосіб 

контекстуально маркована мовна одиниця (або одиниці) трансформується 

в прагмему – мисленнєвий образ, узагальнену модель прагматичного акту, 

закріплену за певною ситуацією.  

У проекції на мову прози П. Загребельного комунікативна ситуація – це 

сукупність стратегій опосередкованого спілкування читачів з автором. 

Осмислення адресатами стилістично навантажених лінгвальних одиниць 

у контексті можна представити так: лексема → стилістема → прагмема. 

Унаслідок семантико-прагматичного маркування контекстуальних 

синонімів виявлено, що П. Загребельний найактивніше використовує 

потенційні можливості синтаксису: створюючи такі фігури мови, як 

ампліфікація або градація, письменник уводить у лінгвостилістичний простір 

художнього дискурсу узвичаєні синоніми, які «притягують» до себе 

асоціативно віддалені слова. У контексті І сержанти з автоматами обабіч 

колони, тільки десь попереду один-єдиний офіцер, справжній офіцер, 

«кадровик», як гордо величали себе всі ті, хто уцілів і не потрапив ні 

в полон, ні на окуповану територію, ні в штрафний батальйон, ні під 

слідство, ні під пильне око СМЕРШа (Зло, с. 67) наявний виразний 

прагматичний зміст – негативне ставлення до офіцерів, полонених у воєнні 
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роки. Прагматичними компонентами значень контекстуальних синонімів 

уважаємо такі смислові відтінки: ‘гордовитість’, ‘зверхність’, ‘презирливе 

ставлення до полонених’. 

Оскільки семантичні та прагматичні правила породження  висловлення 

діють одночасно, простежимо відповідне маркування стилістем-синонімів 

у романах П. Загребельного. Наприклад, у реченні Ще думай, ще, думай 

активно, посилено, цілеспрямовано, енергійно (Зло, с. 167) лексеми 

активно, посилено, енергійно в лінгвальній системі кваліфікують як 

ідеографічні синоніми, об’єднані інтегральною семою ‘динамічна 

процесуальна ознака’, що її в контексті набуває і слововживання 

цілеспрямовано, для якого вона стає семантично релевантною. Нанизування 

майже однотипних слів в одному реченні спричиняє появу нових смислових 

відтінків, причому саме вони інтегрують контекстуальні синоніми в цілісну 

стилістичну фігуру. Читач сприймає низку дуже близьких за своєю 

семантикою синонімів в одному лінійному контексті, виводячи на перший 

план прагматичні компоненти ‘швидкість дії’, ‘високий ступінь її 

динамічності’, ‘актуальність дії’, «підтримувані» повторюваними словами 

ще, думай, при цьому адресат мимоволі пришвидшує темп читання та 

підсилює його інтонаційно у висловленні. 

У реченні Коли думав, завжди виходило складніше, гнучкіше, 

дотепніше, ліпше (Зло, с. 340) виділені лексеми кваліфікуємо як 

контекстуальні синоніми, об’єднані спільною семою ‘високий ступінь 

ознаки’. Зміст висловлення поглиблюється  через відповідні індивідуально-

оцінні асоціації, пов’язані з таким контекстом: Як тільки починав говорити, 

крім вставних слів і різних «е-гм», ніколи нічого не міг вимовити. Диво! (Зло, 

с. 340). Читач домислює авторський підтекст приблизно так: герой (Дементій 

Хомич) хвилюється, привселюдно він краще думає, ніж висловлюється, 

усвідомлення цього факту його дивує і, можливо, засмучує (дратує, 

бентежить). Породжувані прагматичні смисли у свідомості адресатів-читачів 

можуть бути доповнені, уточнені. 
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Прагматичний потенціал аналізованих стилістем зростає 

у висловленнях, у яких вони постають унаслідок тих чи тих 

мовностилістичних прийомів, зокрема стилізації (Душа моя (Миколая) 

розхристана, розп’ята на всіх вітрах від України до Московії, пішла 

в розпорошку, розсипалася, як грушки з кошика, – не збереш, не зцілиш 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 129) або якщо вони становлять надто 

розгалужені утворення в межах одного лінійного контексту (Я (Богдан) довго 

думав, як назвати те моє звернення. Послання? Грамота? Відозва? 

Декрет? Звернення? Вже існувало слово «універсал», воно охоплювало все: 

заклик, пристрасті, пророцтва, плачі, обітниці. Я вибрав універсали 

(Я, Богдан, с.  14). У наведених текстових ілюстраціях кількісно «насичені» 

ампліфікативні ряди синонімів, підсилені стилістичними та синтаксичними 

засобами (зокрема, риторичними питаннями), породжують низку смислових 

і прагматичних відтінків, пов’язаних з важливими подіями в минулому 

України. 

Отже, проблема виділення прагматичних компонентів у значенні 

контекстуальних синонімів, апробована в дослідженні із залученням низки 

текстових фрагментів з романів П. Загребельного, постає як частково 

розв’язана, оскільки таке актуальне питання сучасної лінгвопрагматики 

потребує докладних коментарів значно більшої кількості стилістем у творчій 

спадщині письменника, що дасть змогу виявити нові прагматичні смисли 

в їхніх значеннях та розширити список функцій прагмем. 

 

Висновки до розділу 3 
 

Як компонент мовленнєвого акту (актів), антонімічне протиставлення 

будь-якого структурно-змістового характеру виконує одне або кілька 

комунікативних завдань, спрямованих передусім на запланований одним 

спілкувальником (або й двома, багатьма) результат. Такий прийом мовного 

спілкування, надзвичайно популярний у художній літературі, повсякчас 
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використовує і П. Загребельний. Виконуючи роль адресанта, він 

скрупульозно добирає кожне слово, щоб створити оригінальний текст, який 

має викликати в читачів (адресатів) низку індивідуальних вражень та емоцій, 

не порушуючи при цьому задуму автора. 

Спроба проведення семантичного та прагматичного маркування 

контекстуальних антонімів у мовотворчості П. Загребельного переконує 

в тому, що, по-перше, антонімія в художньому дискурсі – явище поширене 

й актуалізоване, по-друге, контекстуальні антоніми ще й досі потребують 

класифікайного уточнення, по-третє, у сучасній науці існує нагальна потреба 

у виявленні та відмежуванні різних аспектів антонімії, зокрема таких 

близьких і водночас неповторних, як семантичний і прагматичний. 

Виявлення прагматичних смислів в оказіональних значеннях 

проілюстрованих та багатьох інших контекстуальних антонімів потребує 

подальшого студіювання. Усебічний аналіз семантичної категорії антонімії 

у художньому дискурсі П. Загребельного може бути перспективним і для 

поглибленого вивчення таких активно продукованих автором стилістичних 

фігур, як антитеза, оксиморон, іронія. 

Досліджувані тексти засвідчують, що в художньому дискурсі 

П. Загребельного кольороназви виконують найрізноманітніші функції 

й можуть бути залучені до різних площин наукового аналізу. У межах 

лінгвопрагматики важлим є питання, пов’язане з виявленням комунікативно-

прагматичного потенціалу контекстуальних назв, що між собою вступають 

в опозитивні відношення. 

Стилістеми-оксиморони й інших зразків по-особливому динамізують 

художню оповідь, створюючи специфічний колорит спілкування автора 

з читачами, оскільки схожі фігури мови завжди привертають увагу 

реципієнтів, викликаючи бажання декодувати їхній складний зміст, виявити 

в ньому конвенційні (семантичні) та неконвенційні (прагматичні) 

компоненти.   
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Проблема виділення прагматичних компонентів у значенні 

контекстуальних синонімів, апробована в дослідженні із залученням низки 

текстових фрагментів з романів П. Загребельного, постає як частково 

розв’язана, оскільки таке актуальне питання сучасної лінгвопрагматики 

потребує докладних коментарів значно більшої кількості стилістем у творчій 

спадщині письменника, що дасть змогу виявити нові прагматичні смисли 

в їхніх значеннях та розширити список функцій прагмем.  
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РОЗДІЛ 4 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОМОВНІ ЗНАКИ-СТИЛІСТЕМИ 

В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 
 
 

4.1. Теорія інтертекстуальності в сучасному мовознавстві  

Комплексний аналіз мови прози П. Загребельного потребує виявлення 

й систематизації всіх смислово значущих складників, що, структуруючи той 

чи той художній твір, увиразнюють та індивідуалізують мовостиль 

письменника. Серед текстотвірних чинників важливу роль відіграють 

численні інтертекстуальні одиниці, які, «переплітаючись» з авторськими 

висловленнями у вертикальному контексті його мовотворчості, 

репрезентують взаємодію різночасових текстів і в такий спосіб, з одного 

боку, відбивають особливості філософського, асоціативно-образного 

мовомислення прозаїка, а з другого – актуалізують безперервність 

історичного та лінгвокультурного розвитку української етноспільноти, 

оприявлюють безпосередній зв’язок її духовно-мовних надбань 

з лінгвокультурними цінностями інших народів.   

Взаємодія двох різновидів літературного слова – індивідуально-

авторського й «чужого» – це специфічна ознака будь-якого художнього 

твору, яку протягом кількох останніх десятиліть активно вивчають 

розробники теорії інтертекстуальності. Наукові основи галузі було закладено 

в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. у працях зарубіжних філософів, 

літературознавців, мовознавців (І. В. Арнольд [9], Р. Барт [15], М. М. Бахтін 

[19; 20], Ж. Бодріяр [49], М. Л. Гаспаров [84], Г. В. Денисова [145], 

Ж. Женетт [], І. П. Ільїн [190; 191], В. Ірвін [509], К. О. Козицька [235], 

Ю. Крістева [269; 270], Н. А. Кузьміна [275], Ю. М. Лотман [283; 285], 

З. Г. Мінц [315], М. Ріффатер [512], І. П. Смирнов [413], Ю. М. Тинянов [457; 
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458], Н. О. Фатєєва [464; 465], Р. Якобсон [499], М. Б. Ямпольський [501] та 

ін.).  

Витоки обґрунтування інтертекстуальності як літературознавчої 

категорії потрібно шукати передусім у наукових розвідках М. М. Бахтіна    

[19; 20], який створив концепцію діалогічності та двоголосся, звернув увагу 

на поліфонічність художнього твору, висловив думку про те, що текст 

пов’язаний не лише з мовною системою, з одиниць якої він складається, 

а й з іншими текстами. На формування теорії інтертекстуальності значний 

вплив мали праці західноєвропейських дослідників – представників 

семіотичної та постструктуралістської шкіл: Ю. Крістевої, яка ввела до 

наукового обігу термін «інтертекстуальність» (1967), висловила думку про 

те, що «будь-який текст будують як мозаїку цитацій, будь-який текст – 

продукт вбирання і трансформації якогось іншого тексту» [269, с. 429]; 

Р. Барта, який нівелював роль суб’єкта-творця будь-якого тексту 

й абсолютизував поняття тексту як культурного феномену, що «являє собою 

нову тканину, створену зі старих цитат» [15, с. 115]; М. Ріффатера, який 

прокоментував сутність поняття інтертекстуальності, спираючись на 

семіотичний трикутник Г. Фреге, вершини якого відповідають тексту, 

інтертексту та інтерпретанті. Дослідник наголосив, що лише завдяки 

інтерпретанті текст та інтертекст перетинаються, під час читання твору 

відбувається взаємна трансформація їхніх смислів [512, с. 135].    

Теоретичні узагальнення й висновки, викладені в працях багатьох 

відомих науковців, наразі слугують теоретичною основою для обґрунтування 

функціональної специфіки та смислової значущості міжтекстових зв’язків, 

реалізованих найрізноманітнішими контекстуальними «вкрапленнями» 

у творах української літератури. Н. В. Кондратенко зауважує, що 

у вітчизняному мовознавстві інтертекстуальність як текстову категорію 

почали тлумачити лише на початку ХХІ ст. [250, с. 69]. Зусиллями таких 

українських лінгвістів, як О. Ю. Абрамова [1], І. М. Колегаєва [238], 

Н. В. Кондратенко [249; 250], Л. Й. Меркотан [311; 312; 313], 
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О. С. Переломова [352; 353], В. В. Рижкова [374], О. О. Селіванова [385], 

Г. М. Сюта [435; 436; 437; 439; 440], О. О. Тараненко [450], Р. С. Чорновол-

Ткаченко [488], М. О. Шаповал [489] та ін. сучасну текстологію збагачено 

низкою досліджень,  сконцентрованих навколо різнотипних 

інтертекстуальних одиниць. У наукових розвідках мовознавців достатньо 

уваги приділено питанням їх систематизації, аспектології, функціональності 

тощо.     

Студіювання міжтекстових зв’язків загалом виконано з актуалізацією 

тих чи тих аспектів:  структурно-семантичного  (О. С. Переломова [352; 353]), 

функціонально-стилістичного (О. Ю. Абрамова [1], Т. О. Смирнова [414], 

О. С. Переломова [352], Г. М. Сюта [439]), культурологічного (Л. П. Комісар 

[247]), лінгвокогнітивного (Т. А. Івасишина  [188], Н. А. Кузьміна [275], 

В. В. Рижкова [374], Г. М. Сюта [437], Р. С. Чорновол-Ткаченко [488]), 

комунікативно-прагматичного (Г. В. Денисова [145], І. М. Колегаєва [238], 

Н. В. Кондратенко [248; 250], Н. А. Кузьміна [275], О. О. Селіванова [385]), 

комунікативно-інтерлінгвального (О. О. Тараненко [450]), номінативного 

(Н. В. Кондратенко [248]), перекладознавчого (Л. В. Грек [130], 

Г. В. Денисова [145], П. Х. Тороп [455]).      

Попри те, що цей науковий напрям є одним із пріоритетних 

у лінгвістиці початку ХХІ ст., вагомі й плідні напрацювання гуманітаріїв, на 

які спирається теорія інтертекстуальності, засвідчують, що дослідницьке 

поле науки поки що не чітко окреслене. Студіювання таких питань, як 

установлення структурно-смислових зв’язків між текстами, усебічне 

вивчення феномену прецедентного тексту, докладний опис дихотомії 

«чуже» / «своє» у тексті тощо не втратили актуальності в сучасному 

мовознавстві.  Крім того, наразі не менш важливими проблемами цієї галузі 

є такі: 1) обґрунтування категорії інтертекстуальності з лінгвістичного 

погляду; 2) інвентаризація та термінологізація основних наукових понять; 

3) визначення базової одиниці в загальномовній інтертекстуальній системі; 

4)  розроблення універсальної класифікації інтертекстуальних одиниць; 
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5) виокремлення основних типів інтертекстуальних одиниць, тлумачення 

їхніх функцій у різних стилях і жанрах української мови.     

Як відомо, саме́ поняття інтертекстуальності кваліфікують не зовсім 

однаково. На теренах лінгвістики його пояснюють як текстову категорію, що 

дає змогу виявити особливості «співвіднесення одного тексту з іншими, 

діалогічну взаємодію текстів у процесі їх функціонування й забезпечує 

прирощення смислу твору» (16, с. 104). У визначеннях мовознавців 

здебільшого акцентовано увагу на особливостях міжтектових зв’язків 

«чужого» та «свого» слова у творах різних стилів і жанрів. Зокрема, 

І. В. Арнольд «під інтертекстуальністю розуміє внесення в текст або цілих 

текстів з іншим суб’єктом мовлення, або їхніх фрагментів у вигляді 

маркованих чи немаркованих, перетворених чи незмінених цитат, алюзій, 

ремінісценцій» [9, с. 346]. О. С. Переломова вважає, що найбільш 

загальними, основними й обов’язковими ознаками будь-якого художнього 

твору є авторство, адресатність, інформативність та інтертекстуальність, 

яким вона надає статусу системотвірних текстово-дискурсивних категорій 

[352, с. 1]. Інтертекстуальність дослідниця кваліфікує як «різнобічний зв’язок 

тексту з іншими текстами за змістом, жанрово-стилістичними 

особливостями, структурою, формально-знаковим вираженням» [там само, 

с. 8]. О. О. Селіванова, розглядаючи текстові категорії, акцентує увагу на 

категорії інтерсеміотичності, реалізацію якої вбачає в діалогічній взаємодії 

тексту із семіотичним універсусом – «кодом культури, науки, літератури 

тощо» [384, с. 236]. Натомість у наведених та інших схожих дефініціях 

нечітко окреслено власне лінгвістичний сегмент інтертекстуальності, 

пов’язаний з різнобічною характеристикою «чужих» слів, синтаксичних 

сполучень і конструкцій як мовних одиниць, що, інтегруючись у текстову 

канву художнього твору (або тексту іншого стилю, зокрема наукового, 

публіцистичного тощо), виконують низку важливих мовностилістичних 

функцій. 
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Отже, загальний огляд праць, у яких категоризовано поняття 

інтертекстуальності з погляду мовознавства, переконує, що на сучасному 

етапі розвитку науки залишається нагальною потреба в актуалізації тих 

основних ознак досліджуваної категорії, які є релевантними для аналізу 

лінгвосеміотичних і лінгвостилістичних особливостей ідіолекту того чи того 

письменника: 1) обов’язкова діалогічність тексту-реципієнта (метатексту) 

з різними текстами-донорами (прототекстами); 2) виникнення нових 

(додаткових) комунікативно-прагматичних, когнітивних, культурологічних 

тощо смислів в авторському дискурсі під впливом «чужих» текстів; 

3) можливість структурної та семантико-смислової трансформації 

«вкраплень» у межах лінійного / вертикального контексту твору-приймача; 

4) набуття інтертекстуальними одиницями стилістичних значень, 

прогнозованих лінійним / вертикальним контекстом художнього твору (або 

всієї мовотворчості письменника), що дає змогу вналежнити їх до розряду 

стилістем, які по-особливому індивідуалізують мовостиль митця.     

Одним з найважливіших питань науки є виділення та термінологічне 

закріплення основної інтертекстуальної одиниці в загальномовній системі. 

Аналізуючи контекстуальні «вкраплення», дослідники оперують низкою  

найменувань, подекуди не узгоджуючи їх між собою. У мовознавчих 

і літературознавчих розвідках натрапляємо на такі ключові назви, уведені до 

наукового обігу відомими представниками теорії інтертекстуальності: 

«чуже» слово  (М. М. Бахтін), вторинний текст (М. В. Вербицька), 

інтертекст (Р. Барт), інтекст (П. Х. Тороп), інтертекстема 

(В. М. Мокієнко, К. П. Сидоренко). У працях деяких науковців 

функціональне та смислове протиставлення взаємопов’язаних констант 

художнього твору, що відбивають реалізацію категорії інтертекстуальності, 

зафіксовано такими парними термінами: комунікативно первинний текст – 

комунікативно вторинний текст (І. М. Колегаєва [238, с. 76]), інтекст – 

інтертекст (П. Х. Тороп [455, с. 55]). О. С. Переломова у своїй 

дисертаційній роботі послуговується номенами інтекст, інтертекст, 
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інтертекстема [352], що функціонують як синонімічні терміноназви. 

Номінуючи «чужий» текст у семантико-смисловій структурі художнього 

твору, мовознавці нерідко називають його інтертекстом (пор. 

Г. В. Денисова [145, с. 80], Н. В. Кондратенко [248, с. 69], Т. О. Смирнова 

[114, с. 3]), хоч свого часу Р. Барт наголошував на тому, що «кожний текст 

є інтертекстом, інші тексти наявні в ньому на різних рівнях у більш або менш 

пізнаваній формі» [503, c. 78]. Отже, спираючись на концепцію Р. Барта, 

терміноназву інтертекст потрібно тлумачити не як мовну одиницю, 

«запозичену» в іншого автора, а як «новий текст, що має вкраплення з інших 

текстів і є результатом інтертекстуальності» [140, с. 72].  

У лінгвістичних студіях початку ХХІ ст., присвячених засобам 

реалізації категорії інтертекстуальності в художньому, науковому, 

публіцистичному, медійному, епістолярному дискурсах, актуалізовано 

термін інтертекстема (А. А. Берестова [30], К. О. Бочарникова [52], 

Н. С. Голікова [89; 91], С. В. Гусєва [140], А. О. Негришев [326], О. В. Сирова 

[434] та ін.) у значенні «текстове вкраплення», що відповідає структурно-

семантичним ознакам компонентів лінгвальної системи певного рівня 

й постає важливим дискурсивно-текстотвірним елементом у творі-реципієнті. 

У цьому разі дослідники здебільшого апелюють до визначення вказаної 

мовної одиниці, сформульоване В. М. Мокієнком і К. П. Сидоренком 

у «Словнику крилатих слів і виразів Пушкіна»:  інтертекстема  –  це 

«міжрівневий реляційний (співвідносний) сегмент змістової структури  

тексту – граматичної (морфемно-словотвірної, морфологічної, синтаксичної), 

лексичної, просодичної (ритмо-інтонаційної), строфічної, композиційної, – 

залучений до міжтекстових зв’язків» (8, с. 22). 

В. М. Мокієнко, розглядаючи інтертекстему як мовну одиницю, 

наголошує на потребі виділення для неї трьох категорійних ознак: 

«1) паспортизація конкретним текстовим джерелом, тобто різною мірою 

усвідомлюване носіями мови авторство таких одиниць; 

2) стереотипізованість і відтворення в готовому вигляді (разом з активною 
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варіантністю); 3) інтертекстуальність, тобто здатність слугувати 

будівельними елементами тексту (чи його фрагментів), маркуючи його 

семіотично (на рівні концептів і символів) або стилістично» [320, с. 15]. 

Слідом за В. М. Мокієнком і К. П. Сидоренком, на важливості виділення 

інтертекстеми як єдиної родової лінгвальної одиниці, що має низку видових 

репрезентацій, наголошує А. О. Негришев: «Са́ме інтертекстема, на нашу 

думку, є найвдалішим терміном для позначення одиниці інтертекстуальності 

як родової щодо понять цитата, алюзія, парафраз тощо» [326, с. 26]. 

Отже, пристаючи до концептуально виважених пропозицій, 

висловлених у вищезгаданих працях науковців, так само вважаємо, що 

основною – інваріантною – лінгвальною одиницею, яка репрезентує 

категорію інтертекстуальності в будь-якому тексті, є інтертекстема. 

Адаптуючи поняття аналізованої універсально-мовної одиниці до конкретних 

її виявів у художній літературі, визначаємо інтертекстему як одиницю 

інтертексту, що набуває статусу стилістеми, виконуючи низку релевантних 

текстотвірних – структурно-семантичних, комунікативно-прагматичних, 

когнітивних, аксіологійних тощо – функцій у межах лінійного або 

вертикального контексту мовотворчості письменника.  

Попри те, що «мовознавчі дослідження феномену інтертекстуальності 

базуються переважно на художніх текстах» [352, с. 3], літературний доробок 

далеко не всіх відомих українських письменників потрапив у поле зору 

розробників проблеми. Поки що системно не досліджено корпус 

інтертекстем і в мові прози П. Загребельного, хоч, за нашими 

спостереженнями, їх кількість від твору до твору митця істотно збільшується, 

усе помітнішим стає вплив «чужих» текстів на формування нових смислів 

в його індивідуально-мовній картині світу. Аналізуючи розвиток творчої 

думки П. Загребельного, її вербальну матеріалізацію в художньому просторі 

авторської прози, М. Ф. Слабошпицький зазначає: «У його літературному 

дебюті, здається, не було нічого особливо обнадійливого. […] З часом 

у романах Загребельного з’являються всякі ремінісценції, алюзії, розлогі 
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цитації, алегорії: в нього поряд співіснують гротеск і лірика, патетика 

й пародія» [409, с. 19].  

У художньому дискурсі П. Загребельного зафіксовано численні 

інтертекстеми, комплексне вивчення яких передусім потребує докладної 

класифікації з огляду на прототекстові джерела, а також ґрунтовного 

функціонально-стилістичного аналізу цих маркувальних компонентів 

ідіолекту письменника.  

 

 

4.2. Типологія інтертекстем у мовотворчості письменника  

Активне функціонування різнотипних інтертекстем у мові прози, 

поезії, драматургії є однією з найважливіших стильових норм для української 

літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Утім, питання класифікації 

репрезентантів категорії інтертекстуальності у творах тих чи тих 

літературних напрямів і жанрів належить до найпроблемніших, оскільки 

передбачає: 1) класифікацію міжтекстових зв’язків; 2)  окреслення 

інтертекстуального простору в загальномовній системі та визначення форм 

і способів його оприявлення в конкретному художньому творі (або творах); 

3) розроблення критеріїв типологізації інтертекстуальних одиниць.   

Розглядаючи еволюцію міжтекстових зв’язків та особливості їх 

реалізації в сучасній художній літературі,  представники теорії 

інтертекстуальності здебільшого звертаються до наукових концепцій 

Ж. Женетта, П. Х. Торопа, Н. О. Фатєєвої, у яких це явище систематизовано 

найпослідовніше. На думку Л. Й. Меркотан [312, с. 77], В. В. Рижкової [379, 

с. 108], найзагальнішу класифікацію різних типів взаємодії художніх текстів 

розробив Ж. Женетт, який запропонував п’ятичленну парадигму 

міжтекстових зв’язків: 1) інтертекстуальність як співіснування в одному 

тексті двох і більше текстів (цитата, алюзія, плагіат тощо); 

2) паратекстуальність як відношення тексту до свого заголовка, післямови, 
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епіграфа; 3) метатекстуальність як посилання-коментар, нерідко критичний, 

на свій передтекст; 4) гіпертекстуальність як висміювання або пародіювання 

одним текстом іншого (стилізація, пародія тощо); 5) архітекстуальність як 

жанровий зв’язок текстів [506, c. 1–5].  

Класифікація Ж. Женетта, без сумніву, має універсальний характер, 

натомість установлення  типів системних міжтекстових взаємодій 

у конкретному художньому творі з опертям на неї створює певні труднощі. 

В. В. Рижкова пояснює: «Будь-який зв’язок передбачає наявність 

щонайменше двох членів кореляції. Специфіка інтертекстуальних зв’язків 

полягає в тому, що другого члена кореляції в тексті твору немає, тобто він 

перебуває за межами досліджуваного тексту» [379, с. 108]. Тому подекуди 

буває непросто ідентифікувати самі контекстуальні «вкраплення», оскільки 

процес виявлення інтертекстем у художньому творі є також двостороннім. 

Він передбачає «приховане співробітництво» автора й читача: з одного боку, 

від письменника, який різними способами вводить вторинний текст 

у структуру метатексту, багато в чому залежить, чи впізна́є «чуже» слово 

адресат; а з другого – ступінь заглиблення в інтертекстуальний шар твору 

базовано на фонових знаннях читача (семантичній пам’яті) й на закріпленні 

асоціацій із прототекстами та їхніми культурно-семіотичними константами 

в його мовній свідомості.      

Як відомо, завдання мовознавців, які так само виконують роль 

реципієнтів, полягає не лише в «упізнаванні» та осмисленні вторинних 

текстів в інтертексті, а й у їх лінгвістичному обґрунтуванні з опертям на 

попередні напрацювання в названій галузі. Неабиякий вплив на оцінку та 

кваліфікацію будь-якого мовного явища має наукова традиція його 

висвітлення. Зокрема, виникнення асоціацій з елементами творів 

лінгвокультурного універсуму – Біблією, міфологією, фольклором, світовою 

класичною літературою тощо – у свідомості дослідників ще не означає, що 

контекстуальні «вкраплення», «запозичені» письменниками з текстів 

зазначених протоджерел, будуть уведені до поля інтертекстуального аналізу, 
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оскільки біблеїзми, міфологеми, фольклоризми, афоризми із середини ХХ ст. 

й до сьогодні постають важливим об’єктом для вивчення і в межах 

фразеології, лінгвостилістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики. Узагальнюючи науковий досвід виокремлення 

інтертекстуальних одиниць, приходимо до висновку, що одні дослідники 

розширюють набір гіпонімів-інтертекстем, а інші, навпаки, його звужують.      

Широкий підхід до розуміння й тлумачення текстових «вкраплень», 

найперше експлікований у працях Р. Барта, дає змогу аналізувати лінгвальні 

реалізації інтертекстуальності, «починаючи від взаємодії текст – культура 

і до надто часткових її виявів – цитацій, алюзій, римейку тощо» [374, с. 107]. 

Наприклад, В. М. Мокієнко, характеризуючи структурно-функціональні 

особливості виразників категорії в інтертексті, наголошує: як міні-текст 

інтертекстема в максі-тексті поводить себе дуже активно 

й поліфункціонально – то як будівельний елемент на кшталт фразеологізму, 

то як його закінчений фрагмент пареміологічного зразка, то як фрагмент 

свого прототипу, трансформаний майже до непізнаваності [320, с. 14]. На 

думку мовознавця, інтертекстуальний простір тексту-реципієнта (а отже, 

й відповідної лінгвальної системи) маркує сукупність лінгвальних одиниць, 

що загалом репрезентують поняття «чуже слово»: етнокультурні мовні знаки 

та індивідуально-авторські прототекстові компоненти. Упорядковуючи 

інтертекстеми в межах українського художнього дискурсу, О. С. Переломова 

зараховує до їх складу «вкраплення» міфологічного, фольклорного 

походження, а також сакральні тексти та деякі концепти [354]. 

Н. В. Кондратенко виділяє міфологізацію, цитацію, номінацію, алюзію, 

стилізацію як основні способи реалізації категорії інтертекстуальності 

в модерністській та постмодерністській художній прозі [250]. Зокрема, вона 

наголошує на тому, що, крім цитат, алюзій, синтаксичних конструкцій, 

актуалізованих у мовознавчих студіях, ґрунтовного інтертекстуального 

аналізу потребують міні-тексти – номінації: прецедентні особові імена та 

інші власні назви [там само, с. 69].   
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Наведені та деякі інші дослідницькі концепції інтегрує теоретичне 

положення про будь-яке «чуже» слово як репрезентанта зв’язку «текст 

у тексті». Натомість на сучасному етапі розвитку науки переважає тенденція 

до типологійного звуження інтертекстуального простору. У працях багатьох 

розробників теорії інтертекстуальності систематизацію стилістем – 

структурно-семантичних складників тих чи тих метатекстів – зведено до 

всебічної характеристики явища цитації. Протягом останніх десятиліть 

у низці дисертацій і монографій (Л. В. Грек [130], К. О. Козицька [235], 

Н. В. Семенова [389], К. П. Сидоренко [395], Т. О. Смирнова [414], 

Г. М. Сюта [440], А. С. Якуткіна [500] та ін.) оприявлено науковий погляд на 

цитату як основну інтертекстуальну одиницю, що відбиває «сліди» інших 

текстів – знаків-копій або їхніх структурно-семантичних трансформацій, – 

які різними способами «занурені» в інтертекст.  

Наприклад, Л. В. Грек, наслідуючи мовознавчі та літературознавчі 

традиції, закріплює за цитатою статус гіпероніма, який конкретизують такі 

гіпоніми: власне цитата (точне відтворення будь-якого фрагмента чужого 

тексту), алюзія (натяк на історичну подію, побутовий або літературний факт, 

здебільшого відомий читачеві), ремінісценція (небуквальне відтворення, 

несвідоме або свідоме, чужих структур, слів, які нагадують про інший твір) 

[130, с. 6]. Т. О. Смирнова кваліфікує цитату як «будь-яку форму текстового 

(мовного) перегуку» [414, с. 7], тобто як основний компонент феномену 

інтертекстуальності, що в найширшому розумінні охоплює різні вияви: «від 

цитати як буквального відтворення «чужих» слів до цитати у вигляді імені 

або слова-теми» [там само, с. 4]. На думку Г. М. Сюти, у різножанрових 

мовознавчих працях кінця ХХ – початку ХХІ ст. зафіксовано оновлене 

розуміння цитати порівняно з її вузьким трактуванням у класичних 

тлумаченнях на зразок «дослівно наведений у мовленні уривок якогось 

тексту чи точно відтворений вислів якоїсь особи» [14, с. 719]. У розширеній 

інтерпретації «цитатою є не так безпосереднє запозичення текстового 

фрагмента, як актуалізація (опертя на нього чи відштовхування від нього) 
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функціонально-стилістичного коду, що репрезентує певний спосіб 

мовомислення або стилістичну, мовно-естетичну чи жанрову традицію» [440, 

с. 78 – 79]. 

Отже, прихильники теорії цитати, акцентуючи увагу на фрагментах 

«чужого» – авторського – слова в метатекстах, подекуди виводять зі списку 

аналізованих інтертекстем міфологеми та фольклоризми, що виникли 

внаслідок колективної мовотворчості і є важливим компонентом історично 

сформованого етнолінгвального світу. На перший погляд, дослідники 

звужують загальномовний інтертектуальний простір, однак, прирівнюючи 

цитату до інтертекстеми як родової лінгвальної одиниці (що в мовознавчих 

студіях представників науки нерідко охоплює як «запозичені» в інших 

авторів висловлення, так і тексти народномовного походження), розширюють 

семантику та когнітивний зміст цього ключового поняття.    

Упорядкування найрізноманітніших контекстуальних «вкраплень», які 

маркують художній дискурс П. Загребельного, потребує врахування не лише 

традиційних поглядів, а й новітніх підходів щодо їх кваліфікації та розподілу. 

Уважаємо, що в інтерсеміотичній системі художньої прози письменника 

варто виокремити два типи знаків-стилістем – лінгвокультурні та етномовні. 

Перші з них реалізують діалогічну взаємодію досліджуваних інтертекстів 

з кодом культури й літератури семіотичного універсуму, а другі 

оприявлюють перегук індивідуально-авторського слова з перлинами 

народномовної творчості.  

Проблемним є питання диференціації інтертекстем – лінгвокультурних 

знаків, що в мові прози П. Загребельного здебільшого експлікують 

інтертекстуальну цитацію, рідше – номінацію та інші способи реалізації 

категорії. Як відомо, са́ме цитатні «вкраплення» нелегко звести до спільного 

знаменника через те, що вони наділені комплексом ознак, кожна з яких може 

бути покладена в основу класифікації. Г. М. Сюта наголошує: цитати 

«різноманітні і за способом та ступенем актуалізації, і за функціонально-

текстотвірним навантаженням. Не однакові вони й  із погляду збереження / 
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трансформованості в метатексті первинної лексико-семантичної структури» 

[437, с. 83]. У сучасному поетичному дискурсі дослідниця виділила такі 

найважливіші критерії типологізації цих одиниць: формат відтворення, 

позиція у тексті, мовно-структурний рівень, протоджерело, експлікованість, 

функціональне навантаження, мова відтворення [440, с. 110]. Простежуючи 

шлях «вербальних вкраплень» від тексту-донора до тексту-реципієнта 

в художньому та епістолярному дискурсах, С. В. Гусєва розподілила 

інтертекстеми на цитати й алюзії, врахувавши екстралінгвістичний 

(маркованість, віднесення до протоджерела) та інтралінгвістичний 

(структура, функціонування) критерії їх типологізації [140, с. 73 – 75].  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рис. 4.1. Типологія інтертекстем за їх текстовим походженням у мові 

прози П. Загребельного. 
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мовно-жанрових виявів усної народної творчості (див. рис. 4.1). 

Виокремлення низки груп стилістем у такий спосіб дає змогу провести 

комплексний аналіз як їхніх узагальнено-типологійних ознак, так 

і формальних, структурно-семантичних, функціональних, лінгвокогнітивних, 

експресивно-оцінних тощо особливостей тих чи тих «запозичених» мовних 

знаків у межах досліджуваного художнього дискурсу.  

  

 

4.3. Особливості функціонування інтертекстем-цитат 
 

4.3.1. Сакральні тексти  

Однією з найважливіших системотвірних ознак художнього дискурсу 

П. Загребельного є опертя на прецедентні тексти (прецедеми). Усебічний 

опис цих смислово значущих компонентів мовостилю письменника потребує 

лінгвістичних коментарів у площині теорії інтертектуальності, у межах якої 

вивчення проблеми актуалізовано протягом останніх десятиліть. 

Ю. М. Караулов, який першим увів до наукової парадигми термін 

прецедентний текст, пояснюючи його, акцентував увагу на понятті мовної 

особистості: текст, «важливий для тієї чи тієї особистості в пізнавальному та 

емоційному плані; що має надособистісний характер, тобто добре відомий 

оточенню цієї особистості, зокрема і її попередників і сучасників; звернення 

до нього відбувається неодноразово в дискурсі цієї мовної особистості» [208, 

с. 216]. Коментуючи тлумачення аналізованого поняття відомими 

мовознавцями (І. В. Арнольд [9], Д. Б. Гудков [139], О. А. Земська [184], 

В. В. Красних [266], А. Є. Супрун [427] та ін.), Л. Й. Меркотан слушно 

виділила з-поміж наукових концепцій погляд Г. Г. Слишкіна [313, с. 179], 

який запропонував розширити семантику терміна й визначив прецедентний 

текст як «будь-яку послідовність знакових одиниць, що характеризується 
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цілістю та зв’язністю, а також ціннісною значущістю для певної культурної 

групи» [411, с. 29]. 

У мові романів П. Загребельного майже всі «запозичення» з інших 

текстів кваліфікуємо як прецедеми, оскільки своїм змістом вони здебільшого 

окреслюють духовно-моральну суспільну сферу у хронологічно визначених 

відтинках художньо-часового континууму, а також нерідко відбивають 

культурно-мовну інтеграцію нашого народу зі світовою спільнотою. Такі 

висловлення – це лінгвокультурні знаки, декодування яких наразі є важливим 

для українців різних генерацій і соціумів. Інтерсеміотичний простір 

мовотворчості письменника передусім маркують інтертекстеми, 

протоджерелами для яких слугували сакральні тексти з Біблії та інших 

Священних Книг.         

Тексти досліджуваних творів фіксують не лише ті чи ті вияви 

інтертекстуальних зв’язків, а й діалогічну взаємодію стилів, зокрема 

художнього та сакрального. Сам процес виокремлення функціональних 

стилів сучасної української літературної мови засвідчує, що формування 

сакрального стилю було чи не найдовготривалішим. «Гальмівний» вплив на 

його становлення мали інтра- й екстралінгвальні чинники: з одного боку,  це 

панування церковнослов’янської мови в релігійній сфері аж до кінця ХІХ ст., 

із другого – відокремлення церкви від держави в радянський період історії 

України. Попри те, що розвій творчості П. Загребельного-прозаїка припадає 

на час, коли в суспільстві культивувалася атеїстична ідеологія, 

функціонування численних цитат са́ме зі Святого Письма (як відомо, ці 

ключові стилеми, перекладені українською мовою, складають основу її 

сакрального стилю) показове для стильової норми ідіолекту письменника 

(відтоді, як був написаний роман «Диво» (1968). Репрезентуючи жанровий 

зв’язок сакрального та художнього дискурсів в історичних романах «Диво», 

«Смерть у Києві», «Первоміст», «Євпраксія», «Я, Богдан», «Тисячолітній 

Миколай», прецедеми такого зразка найчастіше зберігають первинний – 

релігійно-християнський – зміст і текстову функцію заповіді, повчання, що 
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є основною для Біблії – Священної Книги, через яку Бог звернувся до людей 

зі своїм Одкровенням. Наприклад: О князю Володимире, прости свого 

нерозумного сина! Не судіть і не судимі будете! (Диво, с. 202); Бог же, про 

якого ти (Дуліб) так непоштиво висловився, гласом апостольським 

застерігав усіх нас: «Коли ви одного гризете й з’їдаєте, бережіться, щоб 

не знищені були один одним» (Смерть у Києві, с. 114); Забули слова 

Спасителя: «Всякая кровь, проливаемая на земле, взыщется от рода сего» 

(Я, Богдан, с. 32); Такої милості удостоїлися ми в тяжкий час, та чужою 

милістю не наживешся, сказано ж бо: «Ищай чужаго, о своем возрыдает» 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 97) та багато ін.   

В індивідуально-авторському стилетворенні П. Загребельного 

важливими є численні фрагменти з текстів богослужбових книг Старого 

(Ветхого) та Нового Заповітів, які структурують Біблію. В історичних творах 

письменника такі стилістеми набувають символьного значення, 

оприявлюючи фундаментальні «ідеї» християнської віри. З погляду 

сьогодення вони здебільшого сприймаються як крилаті біблійні вирази. Це, 

зокрема, цитати із Псалтиря: А тим часом світом заволодівав новий 

всемогутній Бог – Христос. […] «Нема між богами такого, як Ти, Господи, 

і ніщо не зрівняється ділам Твоїм» (Диво, с. 195); Але Бог не полишив 

молодого князя і в тій далекій землі. «Справедливість Твоя – як високі гори, 

суди Твої – як глибінь велика» (Диво, с. 197); із чотирьох книг Євангелія – 
від Матвія, Марка, Луки, Іоанна: …і тоді згори пролунав зривисто-високий 

[…] голос Урбана: – Від Матфея: нема-бо нічого закритого, що не 

відкриється, ані захованого, що не виявиться (Євпраксія, с. 354);  

Воістину, як сказано в писанні, про яке мені (Сміянкові) дано було 

довідатися лише згодом: «Що за користь людині, коли здобуде весь світ, 

а занапастить душу свою?» (Марк, 8, 36) (Тисячолітній Миколай, І, с. 72);  

– Аби мав я справу з сином твоїм Андрієм, який так досконало знає слова 

божі, – не витерпів Дуліб, – то відповів би словами Луки: «Говорю вам, що 

так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж 
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за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що не потребують вони 

покаяння» (Смерть у Києві, с. 118); з Апостола (містить Діяння, Послання 

апостолів та Апокаліпсис): Взяли собі за настанову слова апостола Павла: 

«Мудрость світу сього єсть буйство перед Богом» (Я, Богдан, с. 506); 

Отож, бережіться, дітки. Як сказав апостол, духа не угашайте (Я, Богдан, 

с. 223); із проповідей біблійних пророків (зокрема Ієремії, Даниїла, 

Самуїла): Він (отець Федір) відповів мені (Богданові) словами з книги 

Самуїлової: – «Чини, що може рука твоя, бо з тобою Бог» (Я, Богдан, 

с. 191); із Книг Царів (найчастіше – з біблійних книг царя Соломона): І ще 

сказано в премудрого Соломона: «Уста правдомовні в віках пребувають, 

а язик ложний – на хвилину» (Первоміст, с. 461); Клірик Бруно не знаходить 

для Генріха жодного співчутливого слова. «До чого звик чоловік 

у дитинстві, – наводить він слова царя Соломона, – того не покине 

і в старості!» (Євпраксія, с. 98); з апокрифів (неканонічних книг на 

біблійну тематику): Як сказано в Ісуса, сина Сірахового: «Не йми віри 

ворогові твоєму вовіки і не постави його при собі, да нікагда ізринув тя, 

станеть на місці твоєму» (Тисячолітній Миколай, І, с. 133) та ін.    

Інтегровані в лінійні контексти творів прозаїка, такі текстові 

«вкраплення» здебільшого супроводжені графічною та структурною 

атрибутикою (лапки, шрифт, покликання на протоджерело). Вони переважно 

оформлені як синтаксичні конструкції із прямою мовою або зі вставними 

компонентами, що репрезентують діалогічність «свого» та «чужого» слова 

в інтертекстах. 

Немало цитованих сакральних текстів супроводжуються назвами 

богослужбових книг, іменами євангелістів, апостолів, пророків та інших 

персонажів Біблії або проповідників Божого Слова, тобто тими 

ідентифікаційними метаоператорами, що дають змогу точно встановити їхнє 

походження. Зазначення протоджерела, визначення формату та мови 

відтворення текстових «запозичень» в аналізованих творах – це, без сумніву, 

важливі критерії їх оцінювання. Натомість стилістично вагомішими ознаками 
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інтертекстем є ті функції, які вони виконують у межах багатьох лінійних та 

вертикального контекстів мовотворчості прозаїка.     

 Апелюючи до праць науковців, у яких систематизовано 

й універсалізовано функціональні вияви найрізноманітніших цитат 

у прозових, поетичних, драматургійних творах художньої літератури 

(І. В. Арнольд [9], Н. В. Семенова [389], Т. О. Смирнова [414], Г. М. Сюта 

[440], М. О. Шаповал [489] та ін.), акцентуємо увагу на тих текстових 

призначеннях, які в художньому дискурсі П. Загребельного 

є найпоказовішими для лінгвокультурних знаків-стилістем сакрального 

походження. Спостереження за їхньої «поведінкою» в інтертекстах 

переконує, що «радіус дії» біблійних цитат істотно підсилює культурогенний 

міждискурсивний зв’язок текстів – донорів і реципієнтів, сприяє 

прирощенню нових смислів у мовомисленні письменника, впливає на зміст 

(семантику) та форму (структуру) контекстів, у які вони «занурені».  

Отже, з погляду лінгвостилістики до основних функцій досліджуваних 

інтертекстем уналежнюємо: культуротвірну (цитата як репрезентант    

зв’язку метатексту з релігійно-культурним універсумом), 

смислотвірну (змістотвірну, семантичну) (вплив цитати на прирощення 

нових смислів у метатексті), текстотвірну (роль цитати у структурній 

організації метатексту).  

Крім того, у мові прози П. Загребельного прецедеми сакрально-

етимологічного типу виконують низку додаткових ролей, зокрема релігійно-

культуротвірну, освітньо-культурну, освітньо-проповідницьку, 

ідентифікаційно-смислову, кумулятивну, комунікативну, діалогізаційну, 

характеризувальну, емоційно-оцінну, які конкретизують ту чи ту (подекуди 

й кілька) основну функцію. Активна взаємодія інтертекстем з фрагментами 

метатекстів дає змогу стверджувати, що багато лаконічно сформульованих 

«запозичень» слугують засобом конденсації всього метатекстового простору. 

Вони є не лише системотвірною ознакою аналізованого дискурсу, 
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а й репрезентантами однієї з індивідуально-стильових норм, показових для 

мовотворчості письменника, – ущільнення художньої оповіді.   

Культуротвірна функція. Проілюстровані та немало інших цитат 

найчастіше експлікують культуротвірну функцію, підкреслюючи смислову 

значущість Святого Письма у віросповіданні християн загалом 

і комунікативне орієнтування автора (а отже, і його персонажів) на 

богослужбові книги в багатьох художньо обіграних ситуаціях зокрема. Вплив 

східного  – візантійського – православ’я на руські (українські) землі в період 

середньовіччя й пізніше спричинив формування особливої культури, що 

постала основоположною ідеологічною (правовою, освітньою, морально-

етичною, естетичною) константою державного устрою. У мові 

досліджуваних романів зафіксовано низку інтертекстем, призначення яких 

полягає в підтвердженні вагомості цих подій у давнину.  

Тексти творів П. Загребельного нерідко засвідчують зближення таких 

визначальних сфер суспільного життя давніх русичів, як релігія, освіта 

(наука) і культура. Основою їх прогнозованого співзвуччя в Київській Русі 

мала бути християнська віра, яку запровадив Володимир Великий, а згодом 

утверджував Ярослав Мудрий, розуміючи, що навчати треба народ, 

темнощі виганяти… (Диво, с. 496). Ці відомі історичні факти ілюструють 

інтертекстеми, що в мові романів «Диво» й «Тисячолітній Миколай» 

виконують освітньо-культурну функцію (як відомо, слово культура, 

запозичене з латинської мови, має первинне значення «освіта, розвиток» (12, 

с. 471): Володимир звелів одбирати в нарочитої чаді дітей і віддавати на 

вчення книжне, якого досі й не знано, але про яке давно вже було пророцтво, 

глаголюще: во оні дні почують глусії слова книжнії і ясен буде язик 

гугнявих (Тисячолітній Миколай, І, с. 43); … і новий Бог, взятий князем 

Володимиром від ромеїв, – Бог Христос, жорстокий до всіх неслухняних, 

ледачих, нездарних, безсилих. «Чоловік, що має повагу, а розуму не має, 

зрівняється скоту, що на зарізь» (Диво, с. 196).   
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Освітньо-проповідницьке призначення має цитата з Євангелія від 

Іоанна в одному з антитетичних контекстів роману «Тисячолітній Миколай» 

(див. Додаток 4.1): «Никтоже может приити ко мне, аще не отец 

пославый мя привлечет его» (Іоанн, 6, 44) (Тисячолітній Миколай, І, с. 361–

362), яка набуває особливої значущості для релігійно-світоглядного розвитку 

християн у період сьогодення. Її зміст розтлумачено у зв’язку з поняттям 

«добровільність віри», що у всіх відгалуженнях православ’я є однією 

з основних ідей віросповідання: …Бог до віри не примусово «влечет», 

а внутрішньою своєю благодаттю чоловіка призиває, просвіщаючи 

затемнений смисл людський і преклоняючи ліностную його волю без всякого 

насильства (Тисячолітній Миколай, І, с. 362). 

Важливим складником релігійного-освітнього виховання є мова. 

Цитати зі Святого Письма, а також висловлення послідовників Христа, до 

яких апелюють персонажі творів, акцентують на тому, що в системі 

християнського віровчення культура мови – це один з визначальних важелів 

естетичного впливу на тих, хто долучений до православної релігії та її 

канонів, наприклад: – Гаразд, ігумене, сказав (Дуліб) уже, що в священних 

книгах не вельми знаюся. Однак пам’ятаю, що сказано в святого Якова про 

мову: «Нею благословляєм бога й отця і нею проклинаєм чоловіців, 

створених по подобію божому. З тих самих уст виходять благословення 

й прокляття. Не повинно, братія моя, сьому так бути» (Смерть у Києві, 

с. 262).  

Культурно-історичний зв’язок поколінь репрезентують ті прецедеми 

аналізованого типу, що виконують кумулятивну роль у художньому дискурсі 

прозаїка, зокрема: Дев’ятсот років майже пролежав той глек, чекаючи на 

молодого аспіранта Гордія Отаву, ніс до нащадків велику тайну, якою 

знехтувала історія, примхлива й перебірлива. Дяка тому далекому предкові, 

що керувався в своїх діях ветхозавітною настановою пророка Ієремії: 

«Возьми сі записі та й зложи в глиняну посудину, щоб вони там могли 

передержатись довгий час» (Диво, с. 329).   
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У вертикальному контексті мовотворчості П. Загребельного 

реалізовано інтертекстуальні зв’язки з різножанровими складниками 

релігійно-культурного універсуму. Натомість у межах того чи того 

історичного роману цитатний перегук чітко регламентовано з опертям на такі 

об’єктивно-екстралінгвальні чинники, як: 1) часопростір, 2) домінантна 

форма суспільної свідомості та віросповідання, 3) форма державного устрою 

в певний історичний період. Вибір цитат передусім умотивовано 

суб’єктивною оцінкою давніх подій і соціально-політичних умов 

письменником, який за допомогою «чужих» текстів оприявлює власну думку 

про минуле України. Отже, для читачів цитатні «запозичення» постають 

носієм інформації і про «образ автора», про спрямування, обсяг і рівень його 

лінгвокультурного та інтелектуального мовомислення. Вони слугують 

важливим засобом «спілкування» адресанта з адресатами через 

посередництво метатексту. У зв’язку із цим варто актуалізувати 

комунікативну функцію інтертекстем, спираючись на типологію 

комунікативних ситуацій, розроблену в теорії цитати [275, с. 125 – 127; 439, 

с. 19 – 20].  

 У художньому дискурсі П. Загребельного досліджувані прецедеми 

переважно акцентують на спілкувальній позиції «цитата для автора – цитата 

для читача», що, на думку Г. М. Сюти, є однією з основних серед 

комунікативних ситуацій, які віддзеркалюють «співвідносність 

індивідуальних когнітивних систем автора і читача як суб’єктів 

інтертексту» [439, с. 19]. Найчастіше «зближують» так званих комунікантів 

ті цитати, що є графічно маркованими, але введеними в інтертекст без 

зазначення протоджерела, наприклад: А молитва […] – на кожен день і на 

кожен випадок, і до кожної справи нова і своя. Сказано ж: «Із плодів уст 

своїх насичується чоловік добром, і по вчинках рук його – нагорода йому 

(Первоміст, с. 461); Славитимуть вони (Г. Сковорода і Т. Шевченко) 

найперше розум і дух: «Плоть нічтоже, но дух боготворить» 
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(Я, Богдан, с. 341); Сказано-бо: «Предавай мя тебе болий грех понесет» 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 116) тощо.   

Водночас у разі наведення точних цитат із сакральних текстів, 

підкріплених іменами високопреосвященних служителів церкви та 

проповідників Божого Слова, певною мірою знівельовано роль письменника 

як суб’єкта-творця художнього тексту. Як відомо, розробники структурно-

семіотичної течії в теорії інтертекстуальності, зокрема Ю. Крістева, Р. Барт, 

Ж. Дерріда та інші, постулювали ідею «загибелі автора» ще в другій 

половині ХХ ст. Наприклад, Р. Барт наголошував на тому, що свідомість 

творчої індивідуальності розчиняється в тексті, який здобуває автономію 

й існує незалежно від автора, тонучи в морі цитат [15, с. 115].   

Думку, висловлену представниками цього наукового напряму, 

поділяємо там, де надто розгалужені за змістом та обсягом цитати постають 

семантико-смисловим центром комунікативних ситуацій, у яких на перший 

план виходять сама цитата (згодом і її автор) та читач, що, здається, 

«спілкується» лише із «чужим» текстом, намагаючись усвідомити його 

сутність. Наприклад: Пантелій набирався знань так, як учив Василь Великий: 

«Присвятивши себе вивченню письмен зовнішніх, згодом уже починаємо 

слухати священні й таємні уроки і, мовби звикнувши бачити сонце на 

воді, звернемо, нарешті, погляди на саме світло. Якщо між ученням 

є якась взаємна спорідненість, то пізнання їх буде для нас доречним. 

Якщо ж немає сеї спорідненості, то слід вивчати різність учень, 

зіставляючи їх між собою, що допоможе ствердженню вчення ліпшого… 

Запозичимо в них ті місця, де вони вихваляли доброчинство 

й засуджували порок. Бо як для декого насолода квітами обмежується 

пахощами й строкатісю барв, а бджоли збирають з них ще й мед, так 

і тут: хто ганяється не за самою солодкістю й приємністю творів, той 

може з них запастися в душі деякою користю» (Диво, с. 570). Наведена та 

деякі аналогійні інтертекстеми, зафіксовані у вертикальному контексті 

роману «Диво» (див. Додаток 4.2), виконують дві важливі функції: 
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культуротвірну (основну) та комунікативну (вторинну). Смислова 

значущість повчальної цитати є безсумнівною. Її комунікативну важливість 

убачаємо в тому, що на етапі спілкувального акту, коли відбувається 

рецепція цитати, акцентованим постає не лише зміст «чужих» слів, 

а й комунікативна особистість їхнього автора. Читаючи та по-своєму 

оцінюючи такий розлогий фрагмент лінійного контексту, адресати 

цікавляться й постаттю проповідника священних ідей, на певну мить 

забуваючи про письменника та його твір, у канву якого «занурена» цитата, 

оскільки автор роману в цей момент ніби перебуває «за лаштунками сцени», 

на якій «обіграно» спілкувальний контакт.   

В одному з контекстів роману «Первоміст» учасниками комунікативної 

ситуації постають євангелісти Матвій, Марко, Лука, Іоанн, які не зовсім 

однаково свідчать про передсмертний час Ісуса на Голгофі: Та й то    

сказати – невідомо, чи сам Ісус ніс хреста на гору, чи інші несли, бо 

ж і Матфей, і Марк, і Лука євангелісти кажуть, що взято було Симона 

Киринея, мимойдучого чоловіка, та й примушено нести хрест на 

Голгофу. І тільки в євангеліста Іоанна сказано: «І, несучи хрест свій, 

вийшов він на місце, Череповищем зване, по-єврейськи Голгофа». Ще 

мовиться в Четверо-євангелії про напій мученицький, хоч знову 

ж неоднаково мовиться. Матфей стверджує, ніби дали Ісусові пити оцту, 

змішаного з жовчю, Марк вважає, то було вино з миром, та й того 

Христос не прийняв, Лука зовсім мовчить про напій, а Іоанн вважає, що 

розп’ятому піднесли до уст губку, напоєну самим оцтом. (Первоміст, 

с. 544 – 545). У розлогому текстовому сегменті, який ілюструє створене 

авторською уявою «спілкування» євангелістів, оприявлено метатекстуальний 

тип зв’язку між точними й неточними цитатами, що, з одного боку, 

фігурують як коментарі знакової події, зафіксованої в богослужбових книгах, 

а з другого – в контексті репрезентовано діалогізаційну функцію «чужих» 

слів, які належать учасникам «імовірної» комунікативної ситуації.   
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Специфічною рисою прози П. Загребельного є звернення не лише до 

християнських сакральних текстів, а й до Священних Книг інших релігій, 

зокрема ісламу. У романі «Роксолана» зафіксовано низку висловлень 

з Корану – прямої мови Аллаха, зверненої до пророка Мухаммеда, а отже, 

й до всіх мусульман, наприклад: На килимі кольору полуниці ходжа вдень 

і вночі читає Коран. «Скажи: «Він – Аллах – єдиний. Аллах вічний; не 

родив і не був народжений і не був йому рівний жоден!» Десять, сто, 

тисячу разів ту саму суру «Очищення віри» читає ходжа, і так само 

повторює за ним слова книги султан… (Роксолана, с. 112 – 113). Цитати 

з Корану, оприявлюючи інтертекстуальний зв’язок авторського художнього 

слова зі Священною Книгою турків-мусульман, у полоні й царстві яких 

опинилася Роксолана, здебільшого виконують культуротвірну роль. 

Водночас вони слугують характеризувальною деталлю мовно-художнього 

портрета вірян, які сповідують ісламські релігійні закони, що надто 

відрізняються від православних догматів, пор.: В одному сербському селі 

Сулеймана зустріла вість про смерть його найменшого сина Мурада. […] 

Султан сумно відповів рядками з Корану: «Коли б Аллах бажав узяти для 

себе дитину, то він вибрав би, що йому угодне, з того, що творить. Хвала 

йому! Він – Аллах, єдиний, потужний!» (Роксолана, с. 133). Нерідко такі 

цитати функціонують як алюзії – натяки, що репрезентують своєрідний тип 

мовно-спілкувального етикету мусульман, важливими складниками якого 

постають висловлення із сур Корану: Ібрагім розумів, що не може так піти 

від цієї загадкової жінки (валіде). Вхопився, як за порятунок, за слова 

з Корану. – Сказано: «Коли в них немає свідків, крім самих себе, то 

свідчення кожного з них – чотири свідчення Аллахом, що він правдивий». 

«А п’яте, словами з Корану відповіла валіде, – що прокляття Аллаха на 

нім, коли він брехун» (Роксолана, с. 230 – 231). 

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного найрізноманітніші за 

походженням цитати, експлікуючи релігійно-культуротвірну функцію, 

найчастіше слугують важливим мовностилістичним засобом актуалізації 
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проповідницьких ідей Святого Письма, що як християнське віровчення 

формувалося й утверджувалося на українських землях протягом кількох 

історично засвідчених періодів.   

Смислотвірна функція. Як і в будь-якому прозовому, поетичному, 

драматургійному творі, у текстах романів П. Загребельного численні цитати 

зі Священних Книг виконують смислотвірну (змістотвірну, семантичну) 

функцію, загалом відбиваючи сутність того чи того інтертексту або 

акцентуючи на мовностилістичній і смисловій значущості певних складників 

художньої оповіді. Одні з них відповідають узуально-стильовим нормам, 

інші індивідуалізують мовостиль прозаїка.  

Зокрема, цитати з Біблії нерідко є тими впізнаваними, відтворюваними, 

семантично цілісними мовними одиницями, що внаслідок метафоризації 

здавна набули в українській мові ознак фразеологізмів або постали як крилаті 

вирази (афоризми). Через це в лінгвальній системі їм надають статусу 

поліномів, для яких є характерним широкий функціональний спектр дії, 

найчастіше реалізований у художній літературі. У конкретних текстах такі 

стилеми нерідко збагачені додатковими значеннєвими відтінками, 

перетворюючись на стилістеми – лінгвальні одиниці, що увиразнюють 

ідіолект того чи того письменника, відбиваючи особливості його 

світосприймання, мовомислення та манери письма.     

Маркуючи мовостиль П. Загребельного, вислови біблійного 

походження – біблеїзми – найперше виконують семантичну функцію, зі 

свого боку впливаючи на формування змісту синтаксичних побудов 

у лінійних контекстах. Наприклад: По-німецьки слово «собор» звучало 

багатозначно: «Дом». А може, то так здавалося Отаві? Може, передчував 

уже тоді він, що це буде його останній притулок, останній і вічний дім? 

(Диво, с. 332); Трап капітанського містка видався землею обітованою 

(Добрий диявол, с. 126); По-моєму, я (Дмитро) тут ні з ким не знайомий! – 

сміливо і навіть нахабно порушив я їхнє святая святих (З погляду вічності, 

с. 178) тощо. На відміну від більшості фразеологізмів біблійного 
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походження, що їх мовці вже не асоціюють зі Святим Письмом [188, с. 74], 

виділені стилістеми зберігають первинні символьні значення (вічний дім, як 

і вічне царство – «місце, де блаженствують праведники після смерті; рай» 

(20, 2, с. 938), земля обітована – «заповітне місце, пристанище» (20, 

1, с. 333), святая святих – «щось таємне, неприступне для непосвячених» 

(20, 2, с. 790), додаючи до сутності висловлень-реципієнтів семантико-

смислового відтінку урочистості, що є показовим для високого стилю 

художньої оповіді. Навіть в останньому реченні, тонально-стилістична 

основа якого є гумористично-аксіологійною, фразеологізм святая святих не 

втрачає найдавнішої етимологічної мотивованості, тому що означає «щось 

таке, чого не повинні знати інші».  

У мові досліджуваних романів спостережено афоризми з компонентами 

Бог, Господь, наприклад: На все воля Божа. Добре сказав Еймунд про 

хозарів і їхнього кагана (Диво, с. 347); – Мономах учив: «На коні їздячи, коли 

мовчиш, зови втайні: «Господи, помилуй» (Смерть у Києві, с. 153); Беріть 

мене в куми, коли що, – не втерпів я (Дмитро), – і боронь вас боже кликати 

Держикрая або його команду! (Переходимо до любові, с. 439) тощо. Вони 

функціонують як пареміологічні звороти, які віддзеркалюють народномовну 

традицію використання приказок і прислів’їв у різних етикетно-

комунікативних ситуаціях. У наведених контекстах паремії набувають 

семантичних відтінків «запевнення», «повчання»,  «попередження» 

відповідно. Схожі афоризми виражають осуд щодо представників влади 

в низці висловлень роману «Стовпо-творіння»: А нічого й не зосталося, окрім 

одного та другого присидента, мовби й загальнонародно обраних, 

а насправді… Господи, прости їх грішних! (Стовпо-творіння, с. 128); 

Триста дармоїдів довкола присидента, а жодного з них, щоб поспитати: 

спаси й помилуй! Де там! (Стовпо-творіння, с. 132).  

Проілюстровані біблеїзми підтверджують теоретичне узагальнення про 

те, що в українській лінгвокультурі схожі прецедеми загалом не мають 

функціонально-стильового обмеження. Натомість мовотворчість 
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П. Загребельного засвідчує численні випадки функціонування стилістем, які 

є наслідком індивідуально-авторського відбору сакральних текстів, що, 

відповідаючи мовно-мисленнєвим стратегіям письменника, уможливлюють 

прирощення нових смислів у метатекстах. Оприявлюючи найрізноманітніші 

інтертекстуальні зв’язки, такі біблійні цитати виконують смислотвірну роль.  

Деякі інтертекстеми слугують мовностилістичним засобом об’єктивної 

характеристики історичних подій. Наприклад, ганебне протистояння князів 

у період, коли київським престолом володарював Ярослав Мудрий, 

проілюстровано за допомогою біблійної цитати в реченні Рано чи пізно 

стане брат проти брата, про це ж і в Святому письмі сказано… (Диво, 

с. 446). Прагнення Юрія Долгорукого зміцнити Київську Русь об’єднанням 

земель підтверджує смислово значуще висловлення з Євангелія: Або каже 

Матфей: «Всяке царство, що розділилося само в собі, спустошиться, 

і всякий го́род чи дім, розділившись сам у собі, не вистоїть» (Смерть 

у Києві, с. 114). 

В одному з розгалужених контекстів роману «Диво» (див. Додаток 

4.3), у якому йдеться про вбивство Бориса і Гліба, що його приписували 

їхньому старшому братові Ярославу Мудрому, виділена цитата, крім власне 

смислотвірної, виконує й ідентифікаційно-смислову роль:  читаючи 

давньогрецьку «Книгу царів», Ярослав Мудрий знайшов у ній метафорично 

завуальоване пояснення щодо жахливої ситуації та своїх подальших дій: Але 

чим далі, тим більше знаходив відповідних слів до подій, які відбувалися 

навколо нього […] Про Святополка: «І рече йому цар: зроби так, як він 

промовив: убий його й поховай, щоб зняти з мене й моєї родини кров, що 

Йоаб пролив безвинно. І нехай Господь оберне кров його на його голову, бо 

він убив двох таких,  що були безвинні й лучші його…» Йоаб  – то 

Святополк, а два безвинно вбиті – Борис і Гліб. Збігається (Диво, с. 481 –

482). 

Як висловлення-метафори кваліфікуємо низку інших цитат зі Святого 

Письма, що постають семантико-смисловими центрами тих чи тих лінійних 
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контекстів, наприклад: …роздумливо, мовби до самого себе, говорив Дуліб 

[…]. – Ростислав у своїй, сказати б, злочинній забудькуватості діє неначе за 

приписами святого письма, де сказано, що живий пес вартісніший за 

мертвого лева. Коли так, то скільки ж тисяч псів можна вбити, аби лев 

зостався живий? (Смерть у Києві, с. 302);  – Знаєш же, як написано в святих 

книгах, Богдане. Вогонь і град, голод і смерть – все це створено для 

відомщення. І зуби звірів, і скорпіони, і змії, і меч… Хіба б народилися ці 

уми в спокої й благодаті? (Я, Богдан, с. 504) тощо. Спираючись на історію 

Київської Русі та на її художньо інтерпретований варіант, оприявлений 

у романі П. Загребельного «Смерть у Києві», не важко здогадатися, що 

в першій текстовій ілюстрації з мертвим левом асоційовано князя Юрія 

Долгорукого, якого хотіли позбутися вороги –  живі пси, чому сприяв і його 

старший син Ростислав. Символами життєвих труднощів, які гартують силу 

духу людини, постають лексичні складники ампліфікативного ряду, що 

структурують семантичну сутність біблійного висловлення, яке є смислово 

значущим у наведеному лінійному контексті з роману «Я, Богдан». 

У текстовому фрагменті зафіксовано розмисли Хмельницького про великих, 

«серцеломних умів» українського народу – Нестора-літописця, Захарію 

Копистенського, Івана Вишенського, Петра Могилу та ін. 

Функцію натяку виконує цитата з Євангелія в наступному лінійному 

контексті: Султан належав до таких людей, і вона (Роксолана) стала його 

жертвою. Скільки років слухала ще малою у сльозах розчуленості отцеву 

проповідь у церкві Святого Духа, як солодко плакала колись над словами 

євангеліста Матфея: «Я ж вам глаголю: любіть ворогів ваших, 

благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто 

ненавидить вас, і моліться за тих, що кривдять вас і гонять вас». Ось 

вона й полюбила ворога свого! (Роксолана, с. 183). В основі виникнення 

алюзійної цитати вбачаємо смисловий паралелізм її сутності та змісту 

останнього речення-висновку. 
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Розглянуті інтертекстеми сакрального походження засвідчують 

специфіку смислотвірного призначення й багатьох інших функціонально 

схожих біблеїзмів, що маркують ідіолект митця.   

Текстотвірна функція. Для аналізованих стилістем важливою є роль, 

зреалізована у структурній організації деяких метатекстів, у яких цитати 

в позиції заголовка роману (розділу) або епіграфа мають прогнозувати 

розгортання змісту всього твору чи його частини. Передусім увагу 

привертають назви романів «Вигнання з раю» та «Стовпо-творіння» 

П. Загребельного, які, на перший погляд, асоційовані з біблійними 

поняттями. Натомість са́ме ці біблеїзми репрезентують конструктивну 

проспекцію, що, як зауважує Г. М. Сюта, з боку читачів викликає «ефект 

обманутого очікування» [440, с. 262]. Це той стилістично-ігровий прийом, 

яким нерідко послуговуються письменники, досягаючи комічного або 

сатиричного ефекту в художній оповіді. 

Наприклад, щодо назви роману «Вигнання з раю» знаходимо 

пояснення на початку твору в короткому розділі, який має такий заголовок: 

«А чому така назва?» (див. Додаток 4.4). Кількома рядками письменник 

окреслив свою «версію» вирішення проблеми, пов’язаної з номінацією 

книжок: Називання книжок – справа відповідальна і небезпечна. Це не те, що 

називання дітей. Там суцільна батьківська диктатура, яка не підлягає 

оскарженню. З книжками важче. Тут назва одразу породжує всілякі 

культурно-історичні паралелі або просто примітивні натяки. Тому 

безпечніше називати книжки або ж просто іменами героїв […], або 

явищами природи […], небесними тілами […]. А «Вигнання з раю» – що це? 

Знов біблія, бог, Адам і Єва? […] Автор застерігає: пояснень не буде! 

(Вигнання з раю, с. 268 – 269). 

На перший погляд, назва роману «Стовпо-творіння» мотивована 

біблійною легендою про Вавилонське стовпотворіння, короткий зміст якої 

викладено в епітекстовій цитаті лексикографічного походження (див. 

Додаток 4.5). Натомість «уточнення» до заголовка твору «Стовпо-творіння. 
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Дерев’яна книжечка про кумедну державу» та ще одна епітекстова цитата 

разом з підрядковим коментарем (див. Додаток 4.6) засвідчують смислову 

трансформацію варіанта біблеїзму вавилонське стовпотворіння та його 

невідповідність первинній етимології. Назва роману виведена з іншої 

Священної Книги – Корану, про що письменник розповів в одному 

з інтерв’ю: «Я відштовхнувся від Корану. Аллах, звертаючись до вірних, 

сказав: «Я обіцяю вам сади». А для пустелі сад – найбільше блаженство. 

Я взяв цю формулу, але мій герой каже людям: «Я обіцяю вам стовпи». І його 

справді обрали президентом. Почався курс стовпореформ, державу 

перейменували на Стовполандію, столицю – на Стовпослав. У столиці 

Стовполандії гуртом ставлять найвищий у всій державі стовп…» [141, 

с. 178]. 

Отже, біблеїзми вигнання з раю та (вавилонське) стовпотворіння як 

заголовки романів П. Загребельного про сучасність зазнали семантико-

смислового переосмислення й утратили зв’язок внутрішньої форми з її 

первинно-релігійним тлумаченням. Загалом у мовотворчості письменника не 

виявлено й епітекстових цитат біблійного походження. Проте в деяких 

історичних творах текстотвірну функцію виконують уривки зі Святого 

Письма, що структурують ті чи ті частини романів. Найяскравішим 

прикладом щодо цього є цитування Псалтиря в одному з розділів твору 

«Диво». Інтертекстеми «Боже мій, Боже! Чому опустив мене – став 

оддалеки від рятунку мого, від слів мого стогнання» (Диво, с. 197); 

«Споглянь на горе моє і на труди мої, прости всі гріхи мої» (Диво, с. 198);     

«Злоба його обернеться на голову його, і насильство його впаде на тім’я 

його» (Диво, с. 199); «Не згадуй про гріхи молодості моєї, ні про переступи 

мої, згадай мене по благодаті Твоїй, задля доброти Твоєї, Господи!» (Диво, 

с. 199); «Лице моє запалося від смутку й постарілось задля всіх ворогів моїх» 

(Диво, с. 200) тощо, які сегментують вертикальний контекст розділу, 

імітують проспективно-текстотвірну роль, оскільки, як і епітекстові цитати, 

вони прогнозують зміст наступного текстового фрагмента. 



215 
 

Подекуди для аналізованих інтертекстем показовою є емоційно-оцінна 

функція. Зокрема, внутрішній стан зовсім молодого князя Ярослава 

схарактеризовано за допомогою цитати із Псалтиря: До глупої ночі 

в опочивальні у Ярослава горів трисвічник. Князь читав священну книгу. Але 

й там знаходив саму лиш звабу, і очі його мимоволі наштовхувалися на 

рядки: «Слухай, дочка, і глянь та й прихили ухо твоє і забудь про нарід 

твій і дім батька твого! І буде люба врода твоя цареві; якщо він Господь 

твій, то поклонися йому чесно» (Диво, с. 208). У романі «Первоміст» 

нагромадження стилістем-біблеїзмів у межах того самого лінійного 

контексту слугує мовностилістичним засобом гумористичного 

портретування одного з героїв – Стрижака (див. Додатки 4.7; 4.8), який 

досконало знав Святе Письмо й демонстрував це в будь-якій ситуації: – Ісайя 

глаголить: «Господь дав мені язик для навчання», – загримів Стрижак, 

мовби аж наступаючи на Воєводу. – Соломон же рече: «Язик мудрих подає 

вісті, а уста безумних мелють лиш дурниці». В Псалтирі сказано, що 

слово – провісниць велика сила. Апостол же Павло повчає: «Слово ваше 

нехай буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному 

відповідати» (Первоміст, с. 511).  

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного цитати, запозичені 

з різних сакральних текстів, мають широкий спектр функціонального 

призначення. Стилістеми такого зразка є найпоказовішими для історичних 

романів, взаємодіючи з вертикальними контекстами яких, найчастіше 

виконують культуротвірну роль, репрезентуючи тісний інтертекстуальний 

зв’язок з релігійно-культурним універсумом.  
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4.3.2. Тексти світової й української історії та культури 

 

4.3.2.1. Філософські тексти  

У мові прози П. Загребельного смислово значущими щодо 

індивідуально-авторського тексто- й образотворення є численні цитати із 

творів світової й української історії та культури. Запозичені із протоджерел 

різних стилів і жанрів, вони ущільнюють інтерсеміотичний простір 

художнього дискурсу письменника, репрезентуючи широкий спектр дії. Одні 

з них своєю сутністю надто наближені до інтертекстем сакральної етимології 

і здебільшого функціонують в історичних романах, інші – слугують 

лінгвокультурними знаками, що відбивають об’єктивні або суб’єктивні 

оцінки реалій суспільного буття України як у минулому, так і в сьогоденні. 

Попри те, що з погляду лінгвостилістики й теорії інтертекстуальності 

аналізовані цитати за їхнім походженням логічно диференціювати на 

іншомовні (перекладені, неперекладені, транслітеровані) й українськомовні 

«чужі» тексти, які насправді експлікують специфіку української історії та 

культури порівняно з національно-історичними традиціями складників 

світової культури, немало тих і тих текстових запозичень «сходяться» 

у функціонально-інтертекстуальному полі мовотворчості П. Загребельного. 

Ураховуючи спільні жанрово-стильові ознаки досліджуваних мовних 

одиниць, розподіляємо їх на три підтипи: 1) філософські тексти, 

2) документально-історичні тексти, 3) художньо-літературні тексти.  

Філософські тексти (принагідно зауважимо, що в межах науки 

філософії виділяють такі історичні типи світогляду, як: міфологія, релігія, 

філософія [383, с. 8]) є важливою константою культурного коду семіотичного 

універсуму. На їхній глибинний зміст орієнтується кожний письменник. 

У мовотворчості П. Загребельного цитати із філософських книг засвідчують 

виразну рису індивідуально-стильової норми, що полягає в послідовному 

апелюванні прозаїка до «чужих» – мудрих – слів, які не лише дають змогу 
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долучитися до збережених у часі лінгвокультурних цінностей, 

а й допомагають щонайточніше передати ті чи ті аксіологійно-смислові 

відтінки авторського мовомислення.  

Діалогічну взаємодію аналізованих інтертекстів із семіотичним 

всесвітом передусім репрезентують цитати давньогрецького й латинського 

походження, наприклад: Ніхто не сказав краще за стародавніх греків: 

справедливість – це стримування сили мудрістю. Але в державі  мудрість, 

як правило, на боці сили, вони нероздільні (Південний комфорт, с. 44); 

Сказано мудрецями вже давно: «Хто дивився на день нинішній, дивився на 

всі речі: ті, що сталися в незглибимій минувшині, й ті, що відбудуться 

в безмежному майбутті» (Смерть у Києві, с. 281); Та й сам Гордій Отава 

сказав, коли вже все було переговорено з сином за ту ніч, звертаючись не 

так до Бориса, як до самого себе: «Ignavita est jacere, dum possis surgere» – 

малодушшя є лежати, коли можеш підвестися (Диво, с. 307) тощо. Такі 

філософські висловлення, викристалізувані ще в епоху античності, 

переважно функціонують як прислів’я, приказки, афоризми, що їх нерідко 

асоціюють з одиницями фразеологічної мовної системи, які своїм змістом 

віддзеркалюють морально-етичні основи людських стосунків і регулюють їх 

у всіх суспільних сферах. Зафіксовані в художніх текстах П. Загребельного,  

«чужі» мудрі слова найчастіше виконують культуротвірну роль прецедем. 

Інтертекстеми такого зразка здебільшого не потребують установлення 

авторства, тому що здавна набули ознак семантичної єдності, стійкості, 

відтворюваності, що властиво різноструктурним фразеологізмам. Натомість 

деякі добре відомі широкому загалу афоризми, інтегруючись у текстову 

канву творів прозаїка, мають і додаткове призначення. Наприклад: – […]. Ми 

билися, як леви! Ми гибіли в дюнах цілий тиждень! Ми… – Ад аугуста пер 

аугуста1 (Великої мети досягають, подолавши великі труднощі), – 

пробурмотів учитель латині. – Ми наробили дурниць у цих дюнах, – 

зауважив професор […]. – Дура лекс, сед лекс2 (Закон суворий, але це 

закон), – знову пробурмотів латиніст (Європа 45, с. 442). У наведеному 
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контексті виділені стилістеми виконують комунікативно-діалогізаційну 

функцію, підтримуючи контакт між комунікантами (персонажами-

партизанами). 

  В одному з розгалужених лінійних контекстів роману «Стовпо-

творіння» (див. Додаток 4.9) латинськомовні інтертекстеми nomina sunt 

odioza (букв. «імена ненависні»; не будемо називати імен (10, с. 392) та 

Scripta manent (написане зостається), так само слугуючи діалогуванню, 

акцентують на ключових фрагментах розмови персонажів («присидента» 

й міністра). Крім того, важливу змістотвірну роль тут експлікують 

різножанрові стійкі вислови, що зближуються в лінійному контексті на 

семантико-антонімічній основі: – На жаль, існують засоби дискредитації 

законної влади, боротися з якими практично неможливо. – І шо ж воно таке 

сіро-буро-волохате? – Слово. – Слово? Дак се ж хух – і нема! Як то сказано: 

слово не горобець – вилетить, і нема. – Є й інше слово. Написане. Римляни 

казали про нього – Scripta manent. Написане зостається (Стовпо-творіння, 

с. 142). Мовні знаки – українське та латинське прислів’я, – загалом 

відтворюючи віками закріплену сутність щодо вимовленого й написаного 

слова, водночас актуалізують нові – негативно-аксіологійні – смислові 

відтінки в наведеному діалозі, перетворюючись на цитати-алюзії. Вони 

виконують роль натяку на те, що державній владі легше спростовувати 

звинувачення опозиції, коли вони озвучені, а не зафіксовані на папері.  

Вертикальний контекст усієї мовотворчості П. Загребельного 

пронизують цитати з філософських текстів, супроводжувані 

ідентифікаційними метаоператорами, зокрема іменами авторів, назвами їхніх 

творів. Це здебільшого влучні вислови багатьох стародавніх мудреців, що 

оприявлюють різні способи їхнього філософствування (тобто особистісну 

життєву основу «мудрослів’я»), викладеного в працях, які тяжіють до тієї чи 

тієї філософської течії. Загальний огляд аналізованих інтертекстем засвідчує, 

що художній дискурс прозаїка маркують такі авторські вислови 
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філософського змісту, як: софізми й епістеми – цитати давньогрецького 

походження, латинізми – «чужі» слова з давньоримських творів.  

Відомо, що софійний та епістемний способи філософствування 

формувалися на теренах давньогрецької філософії з опертям на міфи 

й об’єктивні знання (логос) відповідно. «Перший з них (сократівсько-

платонівський) виражає людську відкритість світові можливостей і тим 

самим орієнтує на діалог з реальністю; другий (аристотелівський) тлумачить 

філософію як науку про суще і тому вбачає головне її завдання в осягненні 

істини» [471, с. 23]. Якщо софісти були взоровані на плюралізм, поліфонію, 

творче розмаїття людської думки, то прихильники епістемного способу 

філософствування прагнули до монологу й монофонії. 

У художньому дискурсі П. Загребельного важливу культуро- та 

смислотвірну роль виконують цитати з філософських трактатів 

представників обох напрямів. Наприклад, структурно-семантичним 

складником текстового сегмента Хто вийшов з того пекла, мав право жити 

за давньою заповіддю мудреця: «Треба возвишатися до безсмертя і робити 

все заради життя, що відповідає найвищому в самому собі»1 (Арістотель) 

(Юлія, с. 173) є епістема, що належить перу Аристотеля. У її будові наявне 

словосполучення найвище в самому собі, яке репрезентує основну ідею  

вчення філософа (та його послідовників, зокрема Аквінського, Гоббса, Канта, 

Гегеля [383, с. 12]): пізнання істини (ідеї) відбувається через пізнання самої 

людини (речі), у якій міститься істина. У лінійному контексті з роману 

«Юлія» ця життєстверджувальна за своєю сутністю цитата актуалізує 

семантико-смислову опозицію важливих для кожної людини реалій і понять 

пекло – безсмертя, життя (надто для тих, хто пережив пекло Другої 

світової війни). 

Власне, ту саму ідею Аристотеля про пізнання як божественну форму 

життя людини та її душі обіграно в наступному висловленні: Така заява не 

мала нічого спільного з великодушністю (Варфоломій Кнурець доводить, що 

слово «великодушність» – це арістотелівський термін, який ожив завдяки 
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Брунетто Латіні, Фомі Аквінському, а найбільше – Данте, що застосовував 

його до свого Фарінати в десятій пісні «Пекла») наставника, яким мав би 

Самусь бути для Гриші (Левине серце, с. 108). Попри те, що загалом зміст 

речення є гумористично-аксіологійним, в одній з його частин – у вставленій 

конструкції – викладено смислово важливу інформацію про прихильників 

і послідовників учення видатного філософа Стародавньої Греції в науці та 

літературі.    

Відлуння змісту думок, які свого часу плекали софісти Сократ, Платон, 

Сенека, Плутарх, Августин та ін., закарбовуючи їх у своїх творах, так само 

відчутні в досліджуваних інтертекстах, зокрема: [Марчелло] Як ви смієте 

залишати напризволяще мою сестру! […]. [Роупер] Найкращими ліками від 

гніву є чекання. Це сказав ваш земляк. Філософ Сенека. Підождіть до ранку. 

[…] А зараз дозвольте покинути вас (Європа 45, с. 583); Академік бачив 

тільки Кукуликову спину. Неприродно зігнуту спину, не спину, а якийсь дикий 

шрам страждання й покори. На гадку прийшов рядок із Сенеки: «Кораблі 

поглинаються водами іноді того самого дня, в який пишалися за них» 

(Зло, с. 367).    

У мові художньої прози П. Загребельного збережено сутність 

софійного мовомислення Плутарха – засновника жанру біографії, автора 

«Порівняльних життєписів» та інших творів, написаних у традиціях 

платонізму. Діалогічний характер його філософствування покладено в основу 

ремінісценцій (тобто компонентів художньої оповіді, що «відсилають» до 

раніше прочитаного) у таких контекстах: Вони йшли з Мальвіною 

Хрещатиком, але не так, як колись, без жодного сліду чулості, без любові 

й близькості. Паралельні люди (Південний комфорт, с. 25); Не мав звички 

(Твердохліб) переповідати Мальвіні свої службові клопоти. Вона також 

ніколи не цікавилася. Життя йшло паралельно, як у Біографіях Плутарха 

(Південний комфорт, с. 50); Вловлюєте паралелі? Майже як у паралельних 

життєписах Плутарха. Великий Драгоманов і ще більша його небога Леся 

Українка. А що ж тепер? Нікчемний присидент і ще нікчемніша (бо валютна 
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злодійка) його небога? (Стовпо-творіння, с. 99). Остання текстова ілюстрація, 

яка є значно ширшою в метатексті (див. Додаток 4.10), оприявлює 

інтертекстуальний перегук цитати, ремінісценції та низки номінацій (прямих 

і непрямих) відомих особистостей. У цьому розгалуженому лінійному 

контексті зафіксовано фігуру індивідуально-авторської мови – асоціативно-

ієрархічний паралелізм: висловлення структуровано так, що асоціативно 

зближені компоненти першої «паралелі» (революціонери-різночинці ↔ Леся 

Українка і Михайло Драгоманов), надалі постають як складники «збірного» 

образу, що на другому рівні асоціативної ієрархії утворює «паралель» 

з назвами наступних фігурантів художньої оповіді (революціонери-різночинці 

+ Леся Українка і Михайло Драгоманов ↔ імовірні персонажі життєписів 

Плутарха). Такий стилістичний зворот, надто синтаксично розбудований, 

слугує важливим семантико-смисловим підґрунтям для ще однієї риторичної 

фігури – асоціативно-оцінного протиставлення (Драгоманов і Леся  

Українка – присидент і його небога), що є мовностилістичним засобом 

ословлення негативної характеристики персонажів роману «Стовпо-

творіння».  

У прозових творах П. Загребельного, як і загалом у художній 

літературі, латинізми, зауважує Г. М. Сюта, – це «достатньо традиційний для 

національної мовно-літературної практики засіб номінації чи характеристики 

певної ситуації, явища, предмета тощо» [435, с. 78]. Наприклад: Не кожен 

може здобути барв од зорі або райдуги, зате кожен має слину, щоб 

обплювати найсвятіше. Ще древні казали: «Calumniare audaciter aliquid 

semper» – «сміливе очорнительство завжди дає наслідки». Тільки звірі не 

мовлять і не пишуть – отож і не клевещуть (Я, Богдан, с. 278); Вже й сі 

межі затісні були для народу, та мав я (Богдан) вдовольнитися поки що, як 

то сказано, est virtus licitus abstinuisse (дозволена доблесть дотримуватися 

міри) (Я, Богдан, с. 567) тощо. Процитовані прецедеми глибоко 

філософського змісту актуалізують міжтекстовий діалектичний зв’язок 

авторського й «чужого» слова в тому розвитку й суперечностях, що є однією 
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з найпоказовіших мовностильових ознак художньої оповіді в романі 

«Я, Богдан». 

За висновками науковців, латинізми-вислови, як і інші мовні одиниці 

(морфеми, слова та їхні значення), протягом ХV – ХVІІІ ст. активно входили 

в українську мову через школи, у яких вивчали латинь, та через 

посередництво інших мов, зокрема польської [391, с. 270] (про потребу 

вивчення латині йдеться в одному з контекстів роману «Роксалана», для 

якого характерна гумористично-аксіологійна тональність художньої 

оповідності (див. Додаток 4.11). Власне, це той історичний період, коли на 

українських землях сформувалася, стверджувалася, а згодом була зруйнована 

Козацька Республіка, державотвірні підмурки якої будували за юридичними 

й законодавчими традиціями Західної Європи, задокументованими 

середньовічною латиною.  

У мовотворчості П. Загребельного художньому осмисленню цих подій 

в історії України присвячено роман «Я, Богдан» та кілька розділів у романі 

«Тисячолітній Миколай». Активне функціонування латинських висловів 

є індивідуально-стильовою нормою лише для першого твору – історико-

філософського роману, у якому, на думку Н. М. Ляшова, «автор показав своє 

бачення особистості гетьмана Богдана Хмельницького й через прийом 

сповіді розкрив його образ» [293, с. 22]. Як відомо, у той час (середина 

ХVІІ ст.) різні верстви українців – служителі церкви, старшина й прості 

козаки – були високоосвіченими людьми, які знали й добре розуміли 

латинську мову через актуалізовані в суспільно-європейському просторі 

релігійні, актові, наукові, філософські та інші книги. Са́ме за це в Москві, що 

була взорована на грецько-болгарський тип богослужіння й державництва, їх 

зневажливо називали «латинниками»: Звано нас (просвіщенних мужів 

київських) на Москві «білорусцями», «латинниками», «нехаями» 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 101). Отже, цілком закономірним є те, що 

в романі «Я, Богдан» численні латинізми з різножанрових протоджерел, 
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структуруючи вертикальний контекст твору, виконують композиційно-

текстотвірну функцію. 

Для аналізованих інтертекстем філософського змісту, як і для інших 

аналогійних стилістем, притаманні також культуро- та смислотвірна ролі, 

наприклад: Як сказав колись Курцій: квос віцерес каве амікос тібі ессе 

кредас – бережись дружби переможених тобою (Я, Богдан, с. 508); Коли 

Сціпіону після завоювання Карфагена в сенаті мовили: «Тепер Римська 

республіка в безпеці», він вигукнув: «Навпаки, ми нині в більшій небезпеці, бо 

не маємо ворога!» Sine adversario marcet virtus – без ворога в’яне і гнусніє 

мужність (Я, Богдан, с. 380); Володарі смертні, але добро суспільства 

безсмертне, як мовив Таціт в «Анналах»: «Principes mortals? Rem publicam 

aeternam esse» (Я, Богдан, c. 663) тощо.   

Крилаті вислови із творів таких філософів, істориків, письменників, 

державних діячів, як Аврелій, Вергілій, Горацій, Курцій, Спіноза, Сципіон, 

Тацит, Теренцій та ін. (подекуди не названих у контекстах), виконують низку 

не менш важливих додаткових функцій, зокрема: освітньо-культурну (Ми 

(Богдан Хмельницький і Петро Могила) розминулися з ним за життя, але 

зустрітися мали в спільній справі великій визволення народу свого з темряви, 

невігластва й неписьменності. Сріпта фрунт аннос – письменністю світ 

стоїть (Я, Богдан, с. 452); характеризувальну (А Оссолінський уже гримів 

славою, підкоряючи коли й не землі, то душі й уми. Коли виступав на сеймі, 

все завмирало. Ille regit dictis1 (Той, що володарює в мові), – казали про нього 

прихильні. Animas et pectora mulcet2 (Душі й серця зачаровує), – додавали 

навіть недруги (Я, Богдан, с. 19); Згодом, коли вже прогримить моє 

(Богданове) ім’я, про мене казатимуть словами Горація: «Robus in ordius 

audax et providus» – в трудних обставинах відважний і передбачливий 

(Я, Богдан, с. 123); експресивно-оцінну (Хіба львівські домініканки не 

посвятили в себе шаблю гетьмана Конецпольського і не обносили її 

в урочистій процесії як зброю, що мала послугувати до винищення віри 
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православної і народу руського? Шкода говорити! Квантілля сапіенція 

регітур мундіс – никла мудрість володарює світом! (Я, Богдан, с. 196). 

У мові інших прозових творів П. Загребельного латинізми є так само 

значущими, надто коли вони постають «будівельним матеріалом» під час 

структурування тих чи тих стилістичних зворотів. Наприклад, 

у вертикальному контексті роману «Диво» зафіксовано цитатний перегук 

інтертекстем, які є «семантично супротилежними» лінгвальними одиницями, 

що утворюють антонімічно-контрастивну фігуру [485, с. 24]. Пор.: І князь – 

чоловік. Аби ти (Ситник) не був такий темний, то міг би взнати дещо про 

владик земних. Римський імператор Марк Аврелій, великий трудівник 

і філософ, – а що може бути вищого за володаря земного й філософа! – так 

от він сказав, звертаючись до кожного з нас на високому місці: 

«Остерігайся, щоб не сцезарився, утримайся скромним, добрим, щирим, 

поважним, натуральним в умилуванні справедливістю й богобоязністю, 

будь зичливим, милим, доступним, витривалим у виконанні обов’язків» 

(Диво, с. 484) та Придворний хронікер Конрадів з неприхованою зневагою 

писав: «Отрута пихи залила душу Болеслава до того, що по смерті 

імператора Генріха наважився він перехопити королівську корону для 

зганьблення імператора Конрада. Скора смерть покарала те зухвальство. 

Син його Мішко так самий бунтівник, як і батько» (Диво, с. 568). Ширші 

лінійні контексти засвідчують, що фігурантами семантико-смислового 

протиставлення є Ярослав Мудрий і Болеслав Польський. Різножанрові, 

перекладені українською мовою цитати – уривок з давньої філософської 

книги Марка Аврелія (ІІ ст.) та фрагмент із хроніки (ХІ ст.), – крім 

діалогізаційної, виконують і характеризувальну роль, оскільки оприявлюють 

дуже важливі деталі художніх «портретів» двох історичних постатей, які 

ворогували між собою: людяність Ярослава – пихатість Болеслава. 

Проаналізовані стилістеми-латинізми репрезентують інтертектуальний 

тип міжтекстових зв’язків,  реалізованих у художньому дискурсі 

П. Загребельного. Паратекстуальність як відношення тексту до свого 
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заголовка [506, c. 3] найяскравіше експлікує назва роману «З погляду 

вічності». Лексикографічні праці фіксують латинський вислів Sub specie 

aeternitātis (З погляду вічності) як афоризм з «Етики» – основного твору 

Бенедикта (Баруха) Спінози (1632 – 1677), у якому філософ доводить, що 

«природі розуму властиво осягати речі з погляду вічності» [289, с. 56; 10, 

с. 768 – 769]. Інтертекстема, винесена в заголовок твору, виконує 

композиційно-текстотвірну функцію, корелюючи з основним текстом 

у семантичному напрямкові [440, с. 259]. Вона відбиває основну ідею     

дилогії – романів «З погляду вічності» та «Переходимо до любові», оскільки 

життєдіяльність персонажів цих творів (переважно молодих інженерів 

і робітників великого заводу) суголосна з формулою пізнання дійсності, яку 

вивів Спіноза: логічна дедукція та інтелектуальна інтуїція – це найвищі види 

пізнавальної діяльності з погляду вічності. С. М. Лучканин зазначає: «Цю 

формулу адресовано всім, хто прагне розуміти й оцінювати речі sub specie 

aeternitatis» [289, с. 56 – 57]: – Хто пускає силу проти розуму, – сказав, ні до 

кого не звертаючись, Василенко, – рано чи пізно виявиться осмішнений. – 

З погляду вічності, – докинув я (Череда).  – Може, й з погляду вічності 

(З погляду вічності, с. 330); – Ви повинні думати тепер не про веселощі, 

а про… досконалість! От! Ви повинні думати про досконалість, Череда. – 

З погляду вічності, – сказав я (Переходимо до любові, с. 351). Загалом 

у романах вербалізований автором образ Спінози, цитації ідей його 

філософської концепції, його афоризми тісно переплетені зі змістом 

метатекстів, істотно впливаючи на сутність усієї художньої оповіді (див. 

Додаток 4.12). 

У художньому дискурсі П. Загребельного, крім цитації та алюзії, 

реалізовано ще один із способів утілення категорії інтертекстуальності – 

стилізацію. Зокрема, чи не найвідоміший латинізм Veni, vidi, vici (Прийшов, 

побачив, переміг), що, за свідченнями Плутарха, належить Юлію Цезарю, 

який повідомив своєму другові Амінцію про швидко здобуту ним перемогу 

над  понтійським  царем Фарнаком II у битві біля міста Зеле (І ст. до н. е.) (10, 
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с. 840), постає зразком для наслідування у різних творах прозаїка, наприклад: 

– Журналіст не повинен зважати на це. Бажаний – небажаний, що це за 

критерії? Є обов’язок – він над усе. Повсюди проникати, все бачити, 

помічати. Прийшов, побачив, написав… (Розгін, с. 503); Твердохліб куснув 

собі губу. Нечиталюк. Його «почерк». Прийшов, поглянув, злякався і побіг 

до Савочки (Південний комфорт, с. 37); Але ось перемога, і моя (Сміяна) 

всесильність закінчилася, знов з’явилася держава […], знов пролунав її 

залізний голос, і я повинен впокоритися […]. Піди, знайди і приведи 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 275); Коли про це довідався товариш 

Багатогаласу, він негайно примчав у Карпів Яр, побачив, переконався, 

звелів: «Видвигать!» (Левине серце, с. 104). У наведених ілюстраціях 

зафіксовано семантичний і пародійний мовні варіанти переспіву 

перекладеного латинського вислову, що в контекстах виконують ігрову 

функцію. 

Ігрову роль виконують й інші цитати, що належать відомим філософам 

і просвітителям ХVІІІ ст.,  наприклад: Чинний присидент козиряв 

афоризмами: «коли сьогодні виберете ангола, назавтра в нього стануть 

виростати пазурі й роги». Бовть змобілізував інтелектуалів, які, як два по 

два, довели ганебне плагіатство нинішнього присидента, бо ще Жан Жак 

Руссо казав: «коли б якесь вибране зібрання було всуціль з анголів, то 

й у них від безмежної влади керувати людським стадом негайно виросли 

б пазурі й роги» (Стовпо-творіння, с. 37 – 38); – Ну, не про них мова – про 

тебе… Та й не мої вони – державні. Рятувала (Дашунька) від їхнього 

напруженого керівництва колгосп. Щоб не заважали. Сковорода колись 

сказав: «Не вчи яблуню родити яблука, лиш одгороди її од свині». – Вже 

й Сковороду приплела. – Ще й Сократа можу. – Дивлюся – мав би ти 

(Гриша) поєднати в собі те, що мали Сократ і Сковорода, тоді б… (Левине 

серце, с. 250). Попри те, що первинний зміст цитованих текстів Жан Жака 

Руссо та Григорія Сковороди є цілком гумористичним, у контекстах романів 
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«чужі» слова набувають  іронічно-аксіологійних відтінків, слугуючи 

мовностилістичним засобом «портретування» осіб керівного складу. 

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного цитації філософських 

текстів є однією з найважливіших ознак ідіостилю письменника, свідченням 

його глибоко інтелектуального мовомислення, засобом активної діалогічної 

взаємодії інтертекстів з найціннішими зразками лінгвокультурного 

універсуму.  

 

4.3.2.2. Документально-історичні тексти 

Однією зі стильових ознак, характерних для мови історичної прози, 

є опертя на документальні тексти, які підтверджують факти розгортання тих 

чи тих минулих подій у часі та просторі. Попри те, що, відбиваючи хронотоп 

давніх подій, кожен письменник веде художню оповідь з опертям на власне 

світосприймання й образне мовомислення, він водночас звіряє її з писемно 

засвідченими першоджерелами – різножанровими пам’ятками й науковими 

розвідками, щоб забезпечити об’єктивність, достовірність явищ, 

вербалізованих у певному творі (творах).  

Зразки інформаційно достовірних текстів, актуалізовані 

в мовотворчості П. Загребельного, слугують лінгвостилістичним засобом 

ідентифікації низки темпорально стратифікованих періодів в історії України. 

Сам письменник зауважував, що перед написанням кожного твору він 

«начитував історичну тему», докладно вивчаючи потрібні документи. На 

сторінках його романів «Диво», «Смерть у Києві», «Первоміст», «Євпраксія», 

«Роксолана», «Я, Богдан», «Тисячолітній Миколай» зафіксовано численні 

стилістеми-запозичення, що репрезентують суспільно значущу сутність 

хронологічних відтинків, пов’язаних з «тими великими особистостями, які 

сяють в історії як яскраві зірки і яких ми не повинні забувати» [118, с. 204]. 

Це київські князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Всеволод і його 

донька Євпраксія, Юрій Долгорукий; Роксолана (Хуррем) – дружина султана 
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Османської імперії Сулеймана І Пишного; Богдан Хмельницький – гетьман 

Війська Запорізького. 

У художньому дискурсі П. Загребельного важливі стилістичні функції 

виконують інтертекстеми з багатьох прототекстів інформаційно-історичного 

жанру – з літописів, хронік, грамот, архівних документів, статей, листів, 

інструкцій, науково-історичних праць, задокументованих висловів відомих 

історичних осіб. Як знакові одиниці української лінгвокультури прецедентні 

тексти такого зразка мають основне – культурно-історичне – призначення 

у вертикальних контекстах аналізованих творів.  

Художні тексти згаданих історичних романів засвідчують 

найактивніше цитування літописів, уривки з яких лише подекуди 

атрибутовані ідентифікаційними метаоператорами. Наприклад: Нове лихо 

насувалося на землю Руську. Літописець, не маючи сили погамувати дрож 

у руці, гірко скаржився під знаком літа шість тисяч сімсот тридцять 

першого від сотворіння світу: «Се лютая година наступила. Уже бяше 

божьяго гневу не противитися: недоумение то и грозу, и страх, и трепет 

наведе на ны за прегрешения наша. Приидоша языца незнаємая, 

безбожные моатитяне, рекомые татары» (Первоміст, с. 478); І немов 

накликали своїми нерозважливими розмовами тяжке лихо. Писав літописець 

про той рік: «Татар сорок тисяч з чотирма цариками до Русі вторгнули 

і положилися недалеко Бузьська кошем, а загони по всіх сторонах 

розпустили, палячи, в’яжучи, стинаючи, в неволю беручи, і більш ніж 

шістдесят тисяч люду тоги забрали в неволю, кроме дітей, а старих 

окретне стинали і, на миль сорок волості вздовж і вшир огнем і мечем 

завоювавши, додому вернулися в цілості» (Роксолана, с. 44). В обох 

лінійних контекстах ключовим є те саме слово татары, яке символізує 

тяжке лихо для нашого народу протягом кількох минулих віків. Утім, тут 

зафіксовано різні історичні часи й не однакових ворогів. Підтвердженням 

істинності такого висновку слугують макротексти романів «Первоміст» 

і «Роксолана». У першому з них художня оповідь охоплює часовий проміжок 
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з початку ХІІ до середини ХІІІ ст. (у контексті згадано 6731 рік від Р. Х., що 

відповідає 1223 року за новим, Григоріанським, календарем, коли на Русь 

вдерлася орда Батия), пов’язаний, зокрема, із загарбанням Києва татаро-

монгольською навалою (1240). Друга текстова ілюстрація відбиває початок 

ХVІ ст. – буремний період в історії формування козацької держави, коли 

кочові (кримські) татари нерідко були у змові з турками, добуваючи для них 

«здобич» на українських землях. 

Як відомо, літописи – це «історично-літературні твори в Київській Русі, 

пізніше в Україні, Росії та Білорусі, у яких оповідь велася за роками» [234, 

с. 294]. Найдавніші з них сягають Х ст. У художньому дискурсі 

П. Загребельного найбільшою мірою актуалізовано «Повість временних 

(минулих) літ», яку приписують Нестору – ченцеві Києво-Печерського 

монастиря (кінець ХІ – початок ХІІ ст.): «Вчені далі сперечаються, чи справді 

Несторові належить «Повість временних літ», намагаються проникнути 

в таємницю століть, […] а тим часом уже стільки поколінь мають 

незрівнянну втіху, читаючи наш Першолітопис, знайомлячись з початками 

землі нашої…» [179, с. 220]. Цитати з літопису Нестора виконують системо- 

та текстотвірну роль у романі «Диво». Паратекстуальну взаємодію 

«чужого» й авторського слова оприявлюють інтертекстеми-епіграфи в усіх 

розділах твору про Київську Русь (992 – 1037), які композиційно вибудовані 

у такий спосіб, що епітекстова цитата має безпосередній семантико-

змістовий перегук із прикінцевими висловленнями тексту-реципієнта, пор.: 

…и постави церков, и сотвори праздник велик, варя 30 провар меду, 

и зозываше боляры своя, и посадникы, старейшины по всем градом, и люди 

многа, и раздая убогым 300 гривен… Літопис Нестора (Диво, с. 131) та 

…вранці князь повелів гасити пожежі і ставити на місці Звениславиного 

капища дерев’яну церкву. Не пошкодовано ні сили, ні часу, аби тільки церква 

була… (Диво, с. 169). Натомість у наративній частині художньої оповіді 

реалізовано смислово важливіший – метатекстуальний – зв’язок із 

фрагментом історичного протоджерела. Він містить індивідуально-
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авторський коментар щодо події, пов’язаної із хрещенням русичів, яка мала 

негативні наслідки і про що в літописах не прийнято було писати (див. 

Додаток 4.13), зокрема: …і так кінчився день, і проминула ніч, а в Радогості 

ще палало, […] і вже поповзли нові чутки про те, […] як привезені князем 

з собою київські й грецькі священники зайшли під явори і наготували хрести 

й сосуди з свяченою водою і кропила, а люди не хотіли йти в воду, і був 

лемент, і крик, і розпач… (Диво, с. 169). Отже, в аналізованому метатексті за 

допомогою антонімічних лексем праздник – лемент, крик, розпач, що 

є складниками літописного й авторського висловів відповідно, експліковано 

семантико-смислове протиріччя між сутностями цитати-епіграфа та 

фрагментом художнього тексту. 

Крім пара- та метатекстуальної взаємодії первинних і вторинних 

текстів, у мовотворчості П. Загребельного реалізовано архітекстуальність як 

жанровий зв’язок, на основі якого структуровано художньо-розповідне 

полотно роману «Євпраксія». Зміст кожного другого розділу тут викладено 

за зразком літописних пам’яток. Ці здебільшого короткі за обсягом частини 

твору мають назву «Літопис» і містять зафіксовану інформацію, цитовану 

з реальних історичних текстів – літописів і хронік, або постають унаслідок 

стилізації документально засвідчених протоджерел. Вони чергуються 

з художньо-наративними розділами, у яких викладено індивідуально-

авторську версію життєпису київської княжни Євпраксії, на долю якої 

випали тяжкі поневіряння в чужих землях Західної Європи (80 – 90 рр. ХІ 

ст.). Наприклад, інтертекстову частину «Літопис. Забуте» пронизують 

перекладені українською мовою «вкраплення» із «Хроніки слов’ян», у яких 

зафіксовано правдиві свідчення про розбудову середньовічної Германської 

імперії на землях слов’янських племен: «Коли б серед мороку цього світу не 

блищав промінь науки, то все покрилося б ніччю», – так запише в своїй 

«Хроніці слов’ян» через сто років після подій, про які тут йдеться, 

Гельмгольд… (Євпраксія, с. 76 – 77); Через тисячу років од них (від багатьох 

слов’янських племен) уціліє лиш жменька лужицьких сербів, та в назвах 
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річок і городів вгадуватимуться слов’янські значення: Бранденбург – 

Бранібор, Ратценбург – Ратибор, Любек – Любека, Траве – Трава, Мейссен – 

Мишин, Росток – Розтоки. А хроніст же писав колись з острахом: 

«Область слов’янської мови так обширна, що незмога уявити»  

(Євпраксія, с. 77 – 78); «Неприступні в своїх болотах, вони (слов’яни) не 

хочуть визнавати ніяких володарів над собою, – писав Гельмгольд. – Очі 

в них голубі, обличчя червонувате, а волосся довге», – такими полишилися 

в історії (Євпраксія, с. 78).   

В історичних романах про Київську Русь, крім вторинних текстів 

з «Повісті временних літ», міжтекстовий перегук оприявлюють цитати 

з Іпатіївського літопису, а також неатрибутовані фрагменти з історичних 

протоджерел, що виконують додаткові стилістичні функції. Унаслідок 

порівняльного аналізу схожих за призначенням інтертекстем доходимо 

висновку, що у вертикальних контекстах «чужі» слова по-різному реалізують 

композиційно-текстотвірну роль. Наприклад, на самому початку роману 

«Первоміст» літописну інформацію про давню подію 1117 року передає 

цитата з контексту МІСТ! З багатьох причин можемо назвати його так: 

Первоміст. Літописець записав коротко: «Того же літа (6625) устрої 

мост через Дніпр Володимир» (Первоміст, с. 425), що, з одного боку, 

ілюструє паратекстуальну взаємодію з назвою твору, а з другого – 

«контактує» із ключовими словами проілюстрованого синтаксичного відрізка 

міст та первоміст, які експлікують інтекстуальний зв’язок складників 

художньої оповіді. Усі ці мовні одиниці є смислово значущими. Зокрема, 

вагомість лексеми міст щодо назви роману акцентовано кількома способами: 

1) графічним виділенням великими літерами; 2) розміщенням по центру 

в інтертексті (див. Додаток 4.14); 3) синтаксичним оформленням як слова-

речення (принагідно зауважимо, що в експресивному синтаксисі номінативні 

речення такого зразка кваліфікують як називний уявлення, що в художньому 

тексті привертає увагу читача до уявлень, асоціацій, викликаних цим словом-

реченням [60, с. 147]). Отже, інтертекстема, взаємодіючи з назвою роману та 
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іншими, не менш важливими компонентами лінійного контексту, 

репрезентує художньо-проспективну (композиційно-текстотвірну) функцію, 

оскільки мотивує розгортання художньої оповіді про реальний факт 

у минулому: Так з’явився в Головному літописі єдиний рядок про Первоміст 

через Дніпро коло Києва, хоч події такій слід було б віддати увагу пильнішу 

(Первоміст, с. 425).  

Один з розгалужених лінійних контекстів роману «Диво» (див. 

Додаток 4.15) містить кілька цитат, які засвідчують реальні факти, пов’язані 

з історією Софії Київської. Перша з них – інтертекстема «Заложи же 

Ярослав град великий, у него же града суть врата златые, заложи же 

и церковь святыя Софии», – це літописець (Диво, с. 325) є тлумаченням 

змісту попереднього речення Диво! (пор. з аналогійним щодо функції, 

структури, семантики реченням МІСТ! у вище проаналізованому 

висловленні). Корелюючи між собою (контактний зв’язок) та із заголовком 

твору (дистантний зв’язок), такі мовні одиниці постають важливими 

складниками інтертексту, що виконують композиційно-текстотвірну роль.  

Ту саму функцію реалізує цитата-алюзія в синтаксичному сегменті 

Тепер розповідь неминуче має перейти на Юрія, в землю суздальську. 

Сказано-бо в одній вельми давній книзі так: «Се повість велика єсть, але 

ми, ліності ради, від многа мало ізбрахом» (Смерть у Києві, с.  82). Утім, 

стилістема оприявлює міжтекстовий перегук не з назвою роману «Смерть 

у Києві», а з іменем князя Юрія Долгорукого: як і заголовок або епіграф 

будь-якого твору, інтертекстема постає своєрідною «точкою відліку» для 

моделювання художньої оповіді про головного персонажа роману.  

Подекуди встановленню функціонально-стилістичного навантаження 

фрагментів з літописів, оформлених як синтаксичні конструкції із прямою 

мовою, сприяють індивідуально-авторські характеристики невідомих 

літописців (дієписців), які по-своєму переживали кожну подію, зафіксовану 

ними в літописній книзі. Наприклад: Гірко плакав літописець над долею 

Києва: «И сотвориша велико зло в Русской земли, якого же зла не было от 
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крещения Русской земли… Митрополию святую Софии, и Десятинную 

святую Богородицу разграбиша, и монастыре все, и иконы одраша, и иные 

поимаша, и кресты честные, и сосуды священные, и книг, и порты 

блаженных первых князей, еже бяше повешали на память собе, то все 

положиша себе в полон» (Диво, с. 326); Князі й далі колотилися, розводили 

чвари між собою, не дбаючи про єдність. Приголомшені такою поведінкою 

можних, дієписці тих днів сполохано дослухалися з своїх келій до страшного 

клекоту ординської навали, по закінченню переліку всіх княжих вчинків 

безглуздих і злочинних для такого часу тремтячою рукою виводили: «Писав 

не дух святий, а рука грішна, а ум блудив, а очі – як вода, тіло все – як 

прах, а мислі в сум’ятті. І по описанню дій усіх цих амінь усьому» 

(Первоміст, с. 597) тощо. Висновок про те, що в наведених контекстах цитати 

виконують емоційно-оцінну роль, прогнозують не лише сутності цих 

стилістем, а й змісти слів автора, у яких передано пригнічений психічний 

стан самих літописців, зобов’язаних занотовувати правдиву інформацію про 

ті чи ті події. 

В одному з лінійних контекстів роману про сучасність «Зло» смислово 

зближеними є змісти цитати й метатекстового фрагмента, у який «занурено» 

інтертекстему: В Іпатіївському літописі про Данила Галицького написано: 

«почути рану на телеси своїм, во брани не позна ее крепости». І він 

(Брайко) не чув рани, як і той далекий пра-Данило. А потім відчув – 

і заліковував. Ходив тихий, непомітний, несміливий, безголосий. Лікував рану. 

Усі роки після того, як Медея добилася його визволення з табору (Зло, 

с. 147). Такий асоціативний палелізм слугує основою для художнього опису  

внутрішнього стану персонажа. 

Основне – культурно-історичне – призначення підтверджують 

і вторинні документальні тексти, що маркують метатекстові фрагменти про 

козаччину в романах «Я, Богдан» і «Тисячолітній Миколай». Смислово 

значущими є інтертекстеми, які об’єктивують реальну трагедію, що спіткала 

Україну після Переяславської ради (1654): Не відали ми тоді, як далеко 
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відійшла Москва од лагоді перших літописців наших, що закликали нас до 

великодушності: «И ныне, господа отцы и братья, ожеся где буду описал, 

или переписал, или не дописал, чтите исправливая Бога деля, а не 

кляните, занеже книги ветшаны, а ум молод не дошел; слышите Павла 

апостола глаголюща; не кляните, но благословите» (Лаврентьевская 

летопись. СПб., 1872. С. 463) (Тисячолітній Миколай, с. 109). Цитата 

з Лаврентіївського літопису передає морально-релігійні настанови апостола 

Павла, які сповідували в Київській митрополії і до яких не дослуховувалися 

служителі московської церкви.  

У мові роману «Тисячолітній Миколай» актуалізовано низку проблем 

суспільно-політичного та релігійно-настановного характеру, викликаних 

тими змінами, що з другої половини ХVІІ ст. істотно вплинули на процес 

державотворення в Україні. Зокрема, у розділі «Вік ХVІІ. Введення друге. 

Козак» художньо інтерпретовано події, пов’язані з початком тих реформ, що 

їх після «возз’єднання» відчула на собі українська церква, яка в період 

Хмельниччини була могутньою «праведними ділами», своєю духовною 

свободою: Сказав Інокентій Гізель: «Вольность митрополії київської була 

всіх вольностей корінь і основа» (Тисячолітній Миколай, с. 102). Цитовані 

у творі документи підтверджують, наскільки високоосвіченими були 

священнослужителі того часу. Наприклад: В грамоті вказувалося, кого 

з старців Київського Братського монастиря государь велить бачити 

в Москві. Се були Дамаскін Птицький і Арсеній Сатановський, бо вони 

«божественного писания ведущи и Еллинскому языку навычны 

и с Еллинского языка на Словенскую речь перевести умеют и латинскую 

речь достаточно знают» (Тисячолітній  Миколай, І, с. 100). У ширшому 

лінійному контексті (див. Додаток 4.16), що містить уривки із грамоти царя 

Олексія Михайловича, цитати постають як смислово трансформовані 

висловлення-алюзії. Вони репрезентують не лише реальний факт листування 

государя з єпископами, а й виконують функцію натяку на те, що 
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«проханнями-веліннями» Москва відібрала спочатку вчених старців, а потім 

і саму Київську митрополію.  

Неабиякої культурно-історичної вагомості набуває інтертекстуальна 

цитація «Березневих статей 1654 року», або «Статей Богдана 

Хмельницького». Як відомо, це був комплекс документів, які регламентували 

політичне і правове становище Гетьманщини після Переяславської ради 

і приєднання України до складу Московського царства. П. Загребельний 

художньо ословив саму процедуру редагування надто знакового документа 

для України. У розгалуженому лінійному контексті (див. Додаток 4.17) 

роману «Тисячолітній Миколай» оприявлено власне цитатний перегук 

«чужих» текстів – справжніх статей Хмельницького та їхніх істотно 

змінених варіантів, зокрема: Справжні статті Хмельницького писано було 

як вимоги до царя, то ж і говорилося в них так: «в начале изволь твое 

царское величество подтвердить права и вольности наши…». Тепер же 

вони викладалися у формі справоздання безличного: «чтоб царское 

величество пожаловал изволил подтвердить права и вольности 

войсковые…» (Тисячолітній Миколай, І, с. 127). Протоджерельною базою 

для первинних текстів статей Богдана Хмельницького слугувала «Історія 

України-Руси» (Т. 9, Ч. 2) М. Грушевського, якої довго не міг знайти 

письменник: «Згадуються оці мої пригоди з пошуками джерел і пошуками 

другої частини 9-го тому, яка видана в тридцятих роках, і думаю: чого ж її 

вилучили? Хтось у Москві дочитався, що там Переяславська рада і там 

Грушевський навіть наводить факти з отих так званих Березневих статей…» 

[118, с. 190]. Інтертекстуальний зв’язок двох текстових варіантів того самого 

історичного документа реалізовано за допомогою стилістичної фігури 

паралелізму, що дає змогу простежити ступінь відповідності змістів статей 

Хмельницького та нових статей, які були укладені всупереч його волі: Так 

затягнувся зашморг, який ми своєю волею накинули собі на шию, і вже не ми 

лиш у Москві, в безвіллі чернецькому, ставали заложниками немилосердного 

царства, а й уся Україна, яка ще віки цілі спливатиме ріками й морями крові, 
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гомонітиме козацькою незгодою, реготатиме гайдамацькими пожежами, 

тихо плакатиме попідтинню вдовицькими й сирітськими слізьми 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 128 – 129). 

Отже,  у художньому дискурсі П. Загребельного цитати 

з документально-історичних текстів – це здебільшого знаки української 

лінгвокультури, що, маркуючи інтертексти найвідоміших історичних романів 

письменника, привертають увагу читача до тих важливих подій у минулому, 

які визначили долю України й українців на майбутні століття. 

 

 

4.3.2.3. Художньо-літературні тексти 

В інтерсеміотичному просторі художнього дискурсу П. Загребельного 

важливу семантико-смислову та стилістичну роль виконують вторинні 

тексти, запозичені із творів українських і зарубіжних письменників. Про 

істотні наслідки мовопошуків прозаїка в царині художньо-літературних 

текстів М. Ф. Слабошпицький зазначає: «У якомусь зі своїх численних 

інтерв’ю Загребельний сказав: кожен із нас повинен мати жадобу знати всю 

світову класику» [405, с. 19]. Сам письменник насправді дуже добре знав 

класичну й сучасну художню літературу. У семантичну та комунікативно-

когнітивну структуру лінійних і вертикальних контекстів усіх його романів 

«уписані» численні влучні вислови, що актуалізують інтертекстуальні зв’язки 

мовотворчості П. Загребельного з національною та світовою культурою. Такі 

контекстуальні «вкраплення» ущільнюють сутність інтертекстів митця 

змістовним і виражально-зображальним багатством «чужих» слів, 

відбиваючи одну з мовностильових норм художньої літератури, яка полягає 

в цитатному перегукові різножанрових творів.  

Аналізуючи «запозичені» мовні одиниці, ураховуємо такі їхні 

релевантні ознаки: експлікованість,  текстове походження, мову 
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відтворення, функціональне навантаження, структурно-семантичну 

трансформацію, позицію в метатексті.  

Експлікованість.  У мові прози П. Загребельного досліджувані 

інтертекстеми є переважно атрибутованими «вкрапленнями», легко 

впізнаваними в контекстах. Багато цитат оформлено як синтаксичні 

конструкції із прямою мовою, наприклад: Що він (Твердохліб) міг? Хіба 

безмовно посилати навздогін Наталці рядки двадцять дев’ятого 

Шекспірового сонета її і того, кого вона ніколи не забуде: «Я промінять 

ніколи б не хотів твою любов на славу королів» (Південний комфорт, 

с. 350); Як сказав Гете: «Відрікатися ти мусиш, відрікатись» (Європа 45, 

с. 411); – Я (Арнульф) часто згадую Ремарка. Пам’ятаєш, у нього є фраза: 

«Нас дресирували до відваги, як циркових коней»? (Європа 45, с. 84) тощо. 

У наведених висловленнях стилістеми схожі за графічним виділенням (усі 

цитати взято в лапки) та за наявністю ідентифікаційного метаоператора 

(у лінійних контекстах зазначено прізвища авторів). Подекуди текстові 

«запозичення» супроводжують назви художньо-літературних першоджерел, 

зокрема: І знов насунула (Роксоляна) на нього (Гришу), як тепла біла хмара. 

Втікай і рятуйся! (Вте́чу в такому випадку не слід розцінювати, як 

слабкодухість, бо […] ще у Вергілієвій «Енеїді» – пісня друга, рядок 638-й – 

сказано: «О ви, у кого не зачепила старість крові, і сили міцні, і тіла вино 

сливі ваші, ви й утікайте!» […]) (Левине серце, с. 128). Відомо, що 

перераховані маркувальні засоби найчастіше слугують експлікації «чужих» 

слів. 

Утім, деякі інтертекстеми мають лише графічні мітки або вони не 

виділені жодним з маркувальних засобів. Якщо «в матриці пізнання й опису 

цитати» (термін Г. М. Сюти [440, с. 109]) відсутні атрибути, що полегшують 

її ідентифікацію, то в такому разі вторинний текст і його протоджерело 

декодують лише читачі, у яких наявні фонові знання про твір-донор. 

Наприклад, попри те, що в лінійних контекстах А вони (члени журі) тут 

сидять. Два місяці рецензували. «С ученым видом знатока». Принципи. 
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Висока вимогливість… Архітектурні канони… (Зло, с. 298) та Одвічною 

вадою Отави була неувага до людей, якась байдужа терпимість і до злих, 

і до нездатних. «И ненавидим мы, и любим мы случайно» (Диво, с. 120) 

цитати виділено лапками й адресати однозначно сприймають їх як «чужі» 

слова, не всі реципієнти зможуть відразу встановити, що ці рядки взято 

з роману у віршах «Евгений Онегин» О. Пушкіна та вірша «Дума» 

(«Печально я гляжу на наше поколенье!») М. Лермонтова відповідно.  

Текстове походження. Мова відтворення. Сукупність досліджуваних 

стилістем оприявлює широкий текстово-етимологічний обсяг, що охоплює 

мовно-художнє надбання багатьох письменників, більш чи менш відомих 

у літературному універсумі. У вертикальному контексті романістики 

П. Загребельного найцитованішими є фрагменти із прозових, поетичних 

і драматичних творів В. Шекспіра, Й. Гете, О. Пушкіна, Т. Шевченка, 

Ф. Достоєвського, І. Франка, П. Тичини, В. Сосюри, А. Малишка. Наприклад: 

…почекай до кінця війни. Бо війна – це стриманість. Тепер можна б сказати 

словами Пушкіна: «Следы невиданных зверей». Не зосталося й слідів. 

Вивіску «Хутра» зняли, повісили нову: «Головні убори» (Південний комфорт, 

с. 25); Американський президент Лінкольн в молодості був свинопасом, 

і Микита Хрущов пас телят, і національний наш геній Тарас Шевченко не 

соромився свого дитинства: «Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за 

селом» (Стовпо-творіння, с. 24); …і ось я (Сміян), бойовий офіцер, весь 

у орденах і ранах, повинен був мовчки виструнчуватися перед цими 

нікчемами, «їсти очима начальство», мовчки впокорюватися. Прокляття, 

прокляття! І хоч битий стидом, а безсилий. Мов той герой з Франкового 

вірша: «ах, та й це не той гнів, що шаблюку стиска, це лиш злоба низька 

і сердитість рабська» (Тисячолітній Миколай, І, с. 275 – 276) тощо. 

Проілюстровані та багато інших точних і по-різному трансформованих цитат 

з текстів української та світової класики належать до прецедем, відомих не 

одному поколінню читачів. Це переважно крилаті вислови, що закріпили 
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сутнісні понадчасові цінності, базовані на всебічному вияві суспільно-

історичного досвіду людства.  

Досліджувані інтертексти засвідчують не лише різне походження 

цитат, а й неоднакову мову їхнього відтворення, що є специфічною 

ідентифікаційною ознакою для «запозичень» зі світової літератури. Загалом 

у художньому дискурсі П. Загребельного міжмовний діалог репрезентують 

численні лінгвокультурні знаки, які апелюють до кодів художньої літератури 

різних народів. Цитати латинсько-, грецько-, німецько-, англо-, франко-, 

російсько-, персько-, арабськомовного тощо походження, функціонування 

яких у метатекстах є однією з найважливіших індивідуально-стильових норм 

ідіолекту письменника, зафіксовано переважно в перекладеному – 

українськомовному – варіанті. Наприклад: Гірко всміхаючись, шепотіла 

Роксолана слова давнього арабського поета: «О друзі! Чи бачили ви коли-

небудь в житті жертву, яка плакала б од любові до вбивці? Ми обоє 

плакали або готові були заплакати від любові одне до одного, і її сльоза 

скотилася перш, ніж моя» (Роксолана, с. 729); – Ми боролися не проти 

німців, а проти фашизму. За велику правду. За ту саму правду, яку не 

можна розтоптати, мов запалений сірник. Це сказав Стефан Цвейг. 

Німець. – Ні, Стефан Цвейг був австрієць. – Все одно (Європа 45, с. 570) та 

багато ін.  

Подекуди вторинні тексти передано мовою оригіналу. Це «чужі» слова, 

що є латинськомовними фрагментами із творів давньоримських поетів 

і філософів, або цитати, які ілюструють поетичні зразки німецької та 

російської лінгвокультури: А може, то й не мої (Богдана) кістки були 

в Іллінській церкві суботівській, по яких топтався шляхетський чобіт? 

Шкода говорити завчасу. Як то сказано у Вергілія: «exoriare aliquis nostris et 

ossis ultor» – «нехай з кісток наших зродиться прийдешній месник» 

(Я, Богдан, с. 250); – Уло! – гукнула їм навздогін Сузен. – Я поставлю на 

прощання твою улюблену! Вісімнадцята пісня Шуберта «Die Schöne 

Mullerin»: «Ach, Tränen machem nicht maiengrün, nachen tote Liebe nicht 
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wieder blühn»1 («Прекрасна мельничиха»: «Ах, сльози не примусять май 

зазеленіти, і тій любові, що вже вмерла, знов не розцвісти») (Юлія, с. 86); 

«Испуганной и дикой птицей летишь ты, но заря – в крови…» Карналь 

любив повторювати ці рядки Блока, вони так пасували до Айгюль (Розгін, 

с. 181); Ну, майоре, будь! Як сказано в поета Симонова: «Майор привез 

мальчишку на лафете». От я (майор) тебе й привіз (Юлія, с. 52) тощо. 

Принагідно зауважимо, що слова пісні «Прекрасна мельничиха», цитованої 

в другому контексті, написав німецький поет В. Мюллер, а на музику поклав 

їх усесвітньовідомий композитор Ф. Шуберт.   

Такі інтертекстеми латинського й німецького походження супроводжує 

внутрішньотекстовий або підрядковий переклад переважно українською 

мовою. Деякі схожі стилістеми фігурують у російськомовному варіанті. 

Зокрема, по-різному зафіксовано поетичні рядки з філософської драми-

трагедії «Фауст» Й. Гете у романах «Тисячолітній Миколай» (див. Додаток 

4.18) і «Південний комфорт», пор.: – Ти (Васильєв) вже хоч цього нашого 

німця не лякай чимось там з Гете або Гейне, – попросив я (Сміян). – Лякати 

не буду, але, мабуть, доведеться нагадати йому із «Фауста»: Am Ende 

hängenwirdoch ab / Von Kreaturen die wirmachten. Тобто: залежим ми, 

кінець кінцем, від того, що самі створили (Тисячолітній Миколай, І, с. 234) 

та …Твердохліб зненацька опинився в становищі Фауста, якому погрожував 

чорт: «Ты затеряешься в дали пустой. Достаточно ль знаком ты 

с пустотой?» (Південний комфорт, с. 331).  

У прозі П. Загребельного натрапляємо на поодинокі випадки цитування 

українською мовою текстів із творів відомих російських письменників, що 

в досліджуваному художньому дискурсі є швидше винятком, ніж правилом, 

яке стосується мовного оформлення таких інтертекстем. Наприклад: – І де 

ж ви хочете знайти істину? В людських нещастях? – Загалом кажучи, 

скрізь. На жаль, і в нещастях. Достоєвський казав: «В нещастях ясніє 

істина» (Південний комфорт, с. 38); Як це звучить у Чехова: «У людини все 

повинно бути прекрасним: і лице, і одяг, і душа, і мислі» (З погляду 
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вічності, с. 245); …абсолютно замовчується існування зображеного явища: 

чи було воно насправді, чи ні? Як ото в Горького: чи був хлопчик? (Диво, 

с. 400) тощо. Деякі перекладені й атрибутовані інтертекстеми наштовхують 

на глибший аналіз їхньої протоджерельної бази. Зокрема, проілюстрована 

в останньому прикладі цитата чи був хлопчик?, що протягом останніх 

десятиліть активно функціонує як фразеологізм (стійкий вислів означає 

сумнів мовця щодо факту існування предмета обговорення), насправді тяжіє 

до роману М. Горького «Життя Клима Самгіна» (1927). Натомість 

літературні критики, розглядаючи образ «хлопчика», апелюють і до драми 

О. Пушкіна «Борис Годунов» (1825), однією із сюжетних ліній якої постає 

заплутана історія про спадкоємців царя Івана Грозного [192, с. 271].  

Отже, загальний аналіз цитат літературного походження є важливим 

під час виявлення їхнього обсягу в інтертекстуальному полі мовотворчості 

П. Загребельного. Мовне відтворення «запозичень» із художніх текстів 

світової літератури – це та релевантна ознака, що дає змогу «вималювати» 

істотний штрих до «мовного портрета» самого письменника, який, крім 

російської, знав німецьку мову та класичну латинь.  

Функціональне навантаження. В інтертекстах П. Загребельного 

досліджувані стилістеми виконують основні функції прецедем – культуро- та 

смислотвірну, а також низку додаткових – текстотвірну, діалогізаційну, 

характеризувальну, семантико-ідентифікаційну (ототожнювальну), 

емоційно-оцінну, ігрову (експериментальну) – ролей. 

 Культуротвірна функція. Численні вторинні тексти, репрезентуючи 

цитатний перегук романів П. Загребельного із творами інших письменників, 

оприявлюють тісну взаємодію літературного сегменту української 

етнокультури з відповідним кодом лінгвосеміотичного універсуму. Зокрема, 

уривки із прози, поезії, драматургії найдавніших класиків, інтегровані в його 

контексти, нерідко відбивають соціально-культурну сутність минулих епох, 

що віддзеркалено в тих чи тих ситуаціях, художньо обіграних прозаїком 

у зв’язку з набагато пізнішими подіями. У мові прози П. Загребельного 
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основну, культуротвірну, роль виконують історично значущі цитати 

з текстів Гомера, Вергілія, Нізамі, Насимі, В. Шекспіра та ін., у яких 

метафоризовано вічність суспільних і духовно-культурних цінностей та 

актуалізовано сутність загальних філософських законів, зокрема закону 

циклічного (спіралеподібного) розвитку буття. 

Наприклад, вертикальний контекст роману «Роксолана» пронизують 

рядки з віршів давньоперського поета Нізамі (див. Додаток 3.19), зокрема:  

Для султана й гостей було розіграно «Сказання слов’янської княжни» 

з «Семи красунь» Нізамі, і Сулейман вельми втішився цим, щедро обдарував 

читців і побажав провести ніч коло Нізамі. І тої ночі написав Хуррем про 

все, навівши в листі рядки з Нізамі про слов’янську княжну: Бо вона в усіх 

науках господинею була, / Розумом крилатим здивувати будь-кого могла. /  

Всі глибини руху тіл небесних осягла, / Таїну таїн арканом думки сповила. 

«Хіба ж то не про мою безцінну Хуррем сказано у великого Нізамі!» – 

вигукнув султан (Роксолана, с. 671). Проілюстрований фрагмент із четвертої 

поеми «Сім красунь» основного твору «П’ятериця» Нізамі Гянджеві, якого 

у світі шанують як поета-класика середньовічного Сходу (ХІІ ст.), присвячені 

сміливій і мужній руській дівчині. Цитата, наведена наприкінці твору, 

виконує характеризувальну функцію. Вона є прецедемою, що належить до 

лінгвокультурних знаків-копій (або іконічних знаків). Своїм 

узагальнювальним змістом інтертекстема дуже точно відбиває важливі деталі 

художнього образу української Роксолани (ХVІ ст.), системно й послідовно 

ословленого в однойменному романі П. Загребельного. Пор.: …(Сулейман) 

сидів, […] знетямлений цією невичерпною в своїх несподіванках жінкою, яка 

вміє вгадувати найпотаємніші наміри, чути слова, мовлені не до неї, 

перекладати свої думки в твою голову так, що ти вважаєш їх своїми… 

(Роксолана, с. 255); Чужинка лякала валіде своєю майже хворобливою 

запеклістю в осяганні мов і знань (Роксолана, с. 293); …бачив Рамберті лише 

її (Роксолани) очі, з яких бив живий розум, чув її голос, страшенно здивувався 

її знанню італійської (Роксолана, с. 436); – Здивуванню моєму немає меж, 
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ваша величність! – вигукнув Бусбек. – Ви знаєте стільки мов (Роксолана, 

с. 744). 

  У романі «Роксолана» культуротвірну роль виконують не лише 

цитати, а й прецедентні імена славетних давньоперських (азербайджанських) 

і тюркських співців середньовічного Сходу (ХІІ – ХV ст.) Нізамі, Насимі, 

Навої, а також таких великих поетів, як Неджаті, Ахмед Паша, Месіхі, 

Міхрі-Хатун, Ільянс Ревані, Фізулі та ін., що постають символами поезії 

високого стилю – важливої константи лінгвокультурного й усього 

суспільного простору Османської імперії ХVІ ст. Зокрема, у розділі 

«Дияволи» викладено художню оповідь про трагічну долю першого 

азербайджанського поета Насимі та актуалізовано його глибоко філософську 

поезію, з якою Роксолана вперше познайомилася на пікові своєї слави, 

наприклад: – В чому його (Насимі) боговідступництво? – Він ставив людину 

вище від Бога. – А в чому його велич? – В тому, що возвеличував людину 

в прекрасних поезіях. У нього є такі вірші: О ти, хто називає камені 

й землю перлами, / Хіба людина в своїй привабливості – не перлина? / 

О ти, що прагнеш досконалості, дбай про душевну красу. / Душевна 

досконалість в людині – хіба не перлина? (Роксолана, с. 664).   

Загалом у творчій спадщині П. Загребельного історичний роман 

«Роксолана» – це своєрідна антологія, що охоплює назви літературних 

творів, численні текстові фрагменти з них та імена їхніх авторів – славетних 

митців, які навічно закарбували неперевершені зразки високохудожнього 

слова у світовій поезії. 

Міжтекстову взаємодію з літературно-культурним універсумом 

античної та середньовічної Європи найперше репрезентують твори Гомера 

й В. Шекспіра. У тенета емоційно-оцінної художньої оповіді, що відбиває 

основну – гумористично-аксіологійну – тональність дилогії «Левине серце» 

та «Переходимо до любові», потрапили уривки з найвідоміших текстів 

«Іліада» та «Ромео і Джульєтта» названих митців. Гіпертекстуальність як 

пародіювання одним текстом іншого спостерігаємо в розлогому лінійному 
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контексті роману «Левине серце» (див. Додаток 4.20), у якому оприявлено 

індивідуально-авторський переспів змісту шістнадцятої пісні «Іліади» 

Гомера. Гумористично-оцінного відтінку набуває й цитата – монолог 

шекспірівського персонажа Ромео, – «занурена» в ще один лінійний контекст 

того самого твору прозаїка (див. Додаток  4.21): Ось тут Гриша […] звів на 

зрадливу дівчину змучені свої очі і дивився так тяжко, пильно й довго, що за 

цей час можна було б виголосити один з відомих монологів найвідомішого 

шекспірівського героя: «Такий ваш вчинок, що і рум’янець скромності 

поганить, цноту лукавством зве, зриває рожу з ясного чола чистого 

кохання й болячку садить; обертає шлюбні обітниці на клятви картяра; 

такий ваш вчинок, що із тіла шлюбу виймає душу й робить жужмом слів 

святий обряд; стидом палає небо, лице землі в скорботі про той вчинок 

так засмутилось, мов напередодні страшного суду» (Левине серце, с. 221).  

Натомість у романі «Зло» інтертекстема із трагедії «Ромео 

і Джульєтта» В. Шекспіра, як і назва цитованого твору та ім’я його автора, 

слугують важливим мовностилістичним засобом експлікації негативно-

іронічної деталі до мовного портрета одного з героїв – молодшого Косар-

Косаревича: – Мовчи, виродку, ти ганьбиш чесне ім’я Косар-Косар… – «Что 

имя? Разве роза б меньше пахла, когда б она иначе называлась?» Шекспір! 

«Ромео і Джульєтта». Акт другий. Твій син знає всього Шекспіра! А кому це 

потрібно? Все одно йому дали п’ятнадцять діб. Не Шекспірові, а синові 

(Зло, с. 163).  

Перегук «чужих» слів із творів «Король Джон» В. Шекспіра та «Злочин 

і кара» Ф. Достоєвського є функціонально важливим у романі «Південний 

комфорт». Стилістеми водночас виконують кілька ролей: діалогізаційну, 

текстотвірну, характеризувальну. Пор.: Твердохліб провів рукою по очах, 

мовби знімаючи навіяння. Міг би сказати, як смертельно хворий король 

Джон у Шекспіра: «Я прошу холодного втішання». Король отруєний, 

горять нутрощі, в холоді йому вся втіха. Втішання – по-англійськи 

«комфорт». Дивна річ: він хотів би комфорту від жінки, від самого її 
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голосу. Холодного комфорту. Хотіння, затаєне від усього світу, навіть від 

самого себе. Слідчі не знають, що таке душевний комфорт. Протистояння, 

зіткнення, шорсткість і жорстокість життя – ось їхня доля. А ще 

Порфирій Петрович – Раскольникову: «Не комфорта же жалеть» 

(Південний комфорт, с. 133). З одного боку, діалогічну взаємодію вторинних 

текстів експлікують їхні лексичні складники: синоніми втішання – комфорт 

та антонімічні формовживання прошу – не жалеть; із другого – увесь 

лінійний контекст пронизує ключове слово комфорт, що дає змогу 

актуалізувати сутнісний зв’язок цього наративно-текстового уривка про 

життя слідчих з назвою роману; із третього – цитовані висловлення, 

протиставлені за змістом, створюють стилістичну фігуру – антитезу, яка 

слугує значущою художньо-образною деталлю характеристики внутрішнього 

стану головного героя.   

Смислотвірна функція. У культуротвірній сфері мовотворчості 

П. Загребельного надто виразними є цитати з літературних текстів ХVІІІ –

ХХ ст., що істотно впливають на прирощення нових смислів у досліджуваних 

метатекстах. Це фрагменти із прози, поезії, драматургії зарубіжних та 

українських письменників, які, репрезентуючи різні вияви міжтекстових 

зв’язків і типів інтертекстуальності, нерідко «сходяться» своїми 

функціонально-стилістичними та структурно-семантичними ознаками 

в інтерсеміотичному просторі художнього дискурсу прозаїка.  

Мову романів П. Загребельного насичують численні фрагменти із 

«чужих» текстів, що є вагомими у смислотворенні тих чи тих лінійних 

контекстів-реципієнтів. Наприклад, цитати із творів Т. Шевченка, «занурені» 

в різні метатексти, нерідко виконують семантико-ідентифікаційну 

(ототожнювальну) функцію: Одні будували, другі – руйнували. Як сказав 

поет: «Той мурує, той руйнує…» (Диво, с. 278); Ні, за Галю ще рано. Давай 

вип’ємо за те, як були ми офіцерами! Як ото в Шевченка: «Ще як були ми 

козаками…». Ну, тепер вже не будемо. Давай за те, що були (Юлія, с. 108); 

– Тече Дніпро в синє море, та не витікає, – вмить підхопив державну мисль 
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претендент на Міністра (Стовпо-творіння, с. 85) тощо. Проілюстровані та 

багато схожих інтертекстем з «Кобзаря» (Співають ідучи дівчата, а матері 

вечерять ждуть (Садок вишневий коло хати); Може, вийшла русалонька 

матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати (Причинна); 

А я в попа обідала (На Великдень, на соломі…) та ін.) слугують 

мовностилістичним засобом для створення контекстуальних паралелей між 

індивідуально-авторськими та  «чужими» словами,  що віддалені 

в художньому (контекстуально-ситуативному) й реальному (темпорально-

змістовому) просторі, але постають семантично зближеними на основі 

асоціативного ототожнення чи протиставлення (див. Додатки 4.22; 4.23; 

4.24). Через такий лінгвокультурний багаж передано емоційне сприймання 

минулого й сучасного, що є смислово значущим не лише для письменника та 

його персонажів (див. Додаток 4.25), а й для всіх українців, у колективній 

мовній свідомості яких здавна закріпився нерозривний зв’язок Шевченкової 

поезії з народно-пісенними зразками української культури.  

Ситуативно вмотивованою є інтертекстема в наступному лінійному 

контексті: Тепер хай буде вислухана й друга сторона. – Друга сторона – один 

Діжа, – посміхнувся Кошарний. – Звичайно, якщо вірити авторові 

популярного роману Дольда-Михайлика, то й один у полі воїн, але це 

стосується більше партизанських або розвідницьких дій, а не архітектури 

(Зло, с. 73);  а також схожі стилістеми, запозичені у творах російських поетів, 

що функціонують у таких висловленнях: Людина не може без стихій. А он, 

мятежный, просит бури. Якщо стихій поблизу немає, то людина створить 

їх сама, не задумуючись про наслідки. Как будто в бурях есть покой 

(Добрий диявол, с. 136); Шульга підійшов до Давтяна, усміхнувся до нього. 

Ашот усміхнувся до Шульги (як казали російські класики: «И звезла 

с звездою говорит…»)… (Юлія, с. 236);  – Я вже багато разів казав тобі, що 

це тимчасові труднощі, зумовлені ворожим оточенням. Ти ж пам’ятаєш 

Маяковського: «Мы идем сквозь револьверный лай» (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 86) тощо. Вторинні тексти з поетичних творів М. Лермонтова (Белеет 
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парус одинокий; Выхожу один я на дорогу) і В. Маяковського (Товарищу 

Нетте – параходу и человеку) – це важливі   контекстуально-метафоричні 

«вкраплення», які найточніше відбивають смислову сутність подій, художньо 

ословлених у ширших лінійних контекстах. 

Структурно-семантична трансформація. Позиція в метатексті.  

У художньому дискурсі П. Загребельного фігурує чимало цитат 

літературного походження, що зазнали тих чи тих структурно-семантичних 

трансформацій. Наприклад, у висловленні Вони тоді з мамою лишилися самі 

на цілу зиму. Я – в армії, сестри розбіглися межи людьми. Майже як 

у Шевченка (З погляду вічності, с. 210) спостерігаємо переспів (римейк) 

поетичних рядків із відомого твору Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі…»: 

А ми / Розлізлися межи людьми, / Мов мишенята. Я до школи… (Якби ви 

знали, паничі.., Шевченко, 2, с. 185). Дещо перебудованими є слова з «Пісні 

трактористки» (1933) П. Тичини, що фігурують у наступному контексті: Хай 

понюхає (Зінька Федорівна) диму-димку від машин, мов дівочі літа… 

Знатимеш, чорте-бісе, дівочі літа і солоденький димок! (Левине серце, 

с. 148). Рядки з цього вірша Дим-димок од машин / мов дівочі літа… / Не 

той тепер Миргород, / Хорол-річка не та (Пісня трактористки, Тичина, 

1, с. 245 – 247), що є рефреном у творі, як і уривки з інших поезій митця, 

неодноразово цитовано в прозі П. Загребельного. Зокрема, у романах 

«Переходимо до любові», «Левине серце» (див. Додаток 4.26) ці слова 

з «Пісні трактористки» набувають гумористичної тональності, слугуючи 

смисловим акцентом для протиставлення специфічних соціальних ознак, що 

характеризують різні часові відтинки (перша половина ХХ ст. – друга 

половина ХХ ст.), наприклад: Виявилося, що він (Держикрай) називає на «ви» 

не тільки батька й маму, а навіть Зізі, мене також величав в такому 

високошановному стилі, відповідно вимагаючи, щоб я до нього теж 

звертався вдома й у цеху тільки на «ви». Дзуськи! Не той тепер Миргород, 

Хорол-річка не та! (Переходимо до любові, с. 432).    
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Схожу емоційно-оцінну функцію виконують й інші семантично, 

подекуди й структурно, трансформовані цитати з поезій П. Тичини: «Ти не 

був на виставці?» – спитав його Борис.  «На якій?» – «На художній».  – «Ти 

ж знаєш, що я відвідую лише виставки товарів народного споживання, бо 

я єсть народ», – засміявся товариш (Диво, с. 266); Поет сказав: рости 

і діяти! Я ще ріс, отже, мав діяти! (З погляду вічності, с. 316); Ну, що 

ж, капітане, давай! Як казав наш український класик: рости і діяти! (Юлія, 

с. 95); «Ми» – в цьому був увесь Козурін з кишками, печінками і селезінками. 

Хай «микає», а нам, як сказав поет, своє робить (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 348); Коли жінки вийшли, Совинський спитав: – Ну, як ти тут? – Саме 

тут? – показуючи на квартиру, спитав Юрій. – Чи взагалі? – Взагалі. – 

Живемо ж ми, гей! (Розгін, с. 212) тощо. Ніякими способами не 

атрибутовані (хіба що слововживаннями поет, класик), такі лаконічні «чужі» 

слова, що запозичені з «партійного» циклу поезій «Я утверждаюсь», «І рости, 

і діяти нам треба…», «Партія веде», є смислово значущими й упізнаваними 

для реципієнтів, які вивчали ці вірші в радянській школі. Натомість «якщо 

читач не впізнав чужий голос, – зауважує І. В. Фоменко, – у нього не виникне 

асоціацій, відповідно, йому не відкриються ніякі додаткові смисли. Цитата 

залишиться «мертвою», унаслідок чого не відбудеться ніякого перетворення 

авторського тексту» [473, с. 107]. 

В одному з розгалужених лінійних контекстів роману «Тисячолітній 

Миколай» (див. Додаток 4.27) цитата з вірша «Партія веде» постає ігровим 

мовностилістичним прийомом для створення «ймовірного» діалогу між 

двома письменниками – прозаїком (автором роману) та поетом (автором 

цитованого вірша): …ніколи не забути мені (Сміяну) […] тіней вічного 

страху в довгастих Оксаниних очах. А вона ж занесла той страх аж сюди, 

на Рейн. «Не на Рейні, не на Марні… в МТС пошлем друкарні…» Ох, Павле 

Григоровичу, шановний Павле Григоровичу, як же легко, мов польку 

танцюючи, писали ви цей вірш (та ще й коли – в голод тридцять третього!) 

і як на цьому Рейні тяжко вмиралося нашим людям (Тисячолітній Миколай, 
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І, с. 262). Зміст наведеної інтертекстеми, як і сутність усього фрагмента 

з роману, переведено в негативно-тональну площину аксіологійного поля 

художньої оповіді. 

Специфічною рисою всієї мовотворчості П. Загребельного 

є розміщення власне текстових цитат у двох протилежних напрямках 

розгортання / згортання інтерсеміотичного простору – вертикальному та 

горизонтальному: 1) ті самі стилістеми нерідко фігурують у різних 

інтертекстах (вертикальний контекст); 2) кілька різнотипних стилістем 

«сходяться» в одному текстовому сегменті (лінійний контекст).  

Вертикальний контекст романістики письменника пронизують такі 

цитати: И всюду тайною раздавлен человек (Ш. Бодлер. Крышка); Как 

мимолетное виденье (А. Пушкин. Я помню чудное мгновенье…); Свинину їли 

там до хріну і локшину напереміну (І. Котляревський. Енеїда); О, недаремно, 

ні, в степах гули гармати! (В. Сосюра. О, недаремно, ні, в степах гули 

гармати); Коли потяг у даль загуркоче (В. Сосюра. Коли потяг у даль 

загуркоче…) тощо. У художньому дискурсі П. Загребельного деякі з них не 

втратили первинної поетично-метафористичної семантики та призначення. 

Наприклад, ту саму характеризувальну роль виконують інтертекстеми 

з поезії О. Пушкіна «Я помню чудное мгновенье…»: А здогадайся хтось із 

них (Самусь і Левенець) прочитати Коті сонет Петрарки або пушкінське 

«Я помню чудное мгновенье» – і ще й не знати, в якому напрямку тоді 

розвивалися б події і наша розповідь (Левине серце, с. 210); …і скрізь Єлена. 

Сателітка. Якщо й подобається вона йому (Яковенкові), то хай це буде 

тільки для нього. Майнуло – й зникло. Как мимолетное виденье … (Добрий 

диявол, с. 75); …хтось прозвав її (Клементину) «Как мимолетное виденье», 

бо робітничий клас теж читає вірші і знає класиків! (Переходимо до любові, 

с. 396). У мові різних романів щодо стилістем, які в лінійних контекстах 

набули певних додаткових сутностей, збережено основну прототекстову 

адресатність: вони спрямовані до персонажів – жінок, які заслуговують 
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відповідної, оспіваної поетом, оцінки та ставлення з боку інших героїв 

аналізованих творів. 

Попри те, що цитата з «Енеїди» І. Котляревського передає 

прототекстовий емоційно-оцінний відтінок гумористичної художньо-

оповідної тональності, у висловленнях прозаїка вона функціонує як смислово 

трансформована мовна одиниця, пор.: …тут, здається, те й знали, що їли 

чотири рази на день […], вже зранку об’їдалися котлетами, млинцями, 

запіканками, бабками, обжирання, мов у «Енеїді» Котляревського («свинину 

їли там до хріну і локшину напереміну, потім з підливою індик…»)… 

(Південний комфорт, с. 321 – 322) та Коло сільради вона (Котя) перескочила 

до Самуся, коло ферм знов до Левенця, так і їздила поперемінно, як ото 

в «Енеїді»: «Свинину їли там до хріну і локшину напереміну». Хто був 

свининою, хто локшиною, – не важило (Левине серце, с. 151). У першому 

контексті стилістема, зберігаючи первинний зміст, набуває додаткових 

іронічно-смислових конотацій; у другому, – навпаки, цитата відбиває ту саму 

гумористичну аксіологію, що й у протоджерелі, але оприявлює 

метафоризацію первинної сутності за подібністю характеру протікання дій, 

означених слововживаннями поперемінно (метатекст) – напереміну 

(прототекст). 

У низці лінійних контекстів досліджуваних романів збережено сутність 

інтертекстеми О, недаремно, ні, в степах гули гармати! з вірша В. Сосюри. 

Натомість мовна одиниця істотно впливає на прирощення нових смислів 

у семантичній структурі тих чи тих висловлень, пор.: О, скільки держав 

і народів оддали б усе, що мають, за такий демократичний дарунок! О, не 

даремно, ні, в степах ревли гармати і ллялась наша кров і падали брати… 

(Стовпо-творіння, с. 184); – Старий, – нахилився до Твердохліба   

Нечиталюк, – вітаю і поздоровляю! Пішли наші вгору! О, недаремно, ні, 

в степах ревли гармати!.. (Південний комфорт, с. 181); І вже коли він 

узявся супроводжувати якусь кореспондентку, то тут щось 

є. О, недаремно, ні, в степах гули гармати! Або ж нею опікується дуже 
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високе начальство, або ж сама вона – ласий шматочок, якого Жировий 

Валет нізащо не промине, щоб не проковтнути (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 210). У всіх трьох текстових ілюстраціях, у які «занурено» варіантні 

зразки того самого прототексту (інтертекстеми відрізняються такими 

компонентами: гули – ревли, недаремно – не даремно), актуалізованим 

є слововживання недаремно, що означає «не без причини, не без підстав» 

(2, с. 627). Своїм змістом стилістема викликає у свідомості читачів конкретні 

смислові асоціації: ‘захоплення’, ‘натяк’, ‘здогад’ відповідно. 

Важливою стильовою нормою, що індивідуалізує мовотворчість 

П. Загребельного, є ущільнення художньо-оповідного простору кількома 

цитатами, які фігурують у межах одного й того самого лінійного контексту. 

Синтаксично ускладнені побудови такого зразка, насичені семантичною 

«енергією»  різнотипних «чужих» слів,  передусім належать до 

експериментальних (ігрових) мовопошуків письменника. У схожих текстових 

сегментах цитати взаємодіють не лише з метатекстом, а й між собою. 

Наприклад, додаткову діалогізаційну функцію виконують прецедеми, 

інтегровані в лінійний контекст, побудований як діалог персонажів твору: 

Я продекламував Козуріну:– «Та заходитись риштувать вози в далекую 

дорогу». – Що це? – з підозрою спитав Козурін. – Шевченко. – Ну, ти даєш, 

Сміян! А як же щодо Пушкіна: «Во глубине сибирских руд храните гордое 

терпенье»? – Війна скінчилася – терпінню кінець (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 273). У метатексті цитати експлікують тип семантичного відношення 

мовних одиниць «дія (переміщення)» – «наслідок дії (кінцевий пункт 

переміщення)». Вони функціонують як алюзії: перша має значення «їхати 

додому, в Україну», а друга «натякає» на те, де саме може опинитися 

колишній в’язень, повернувшись на батьківщину після війни. 

Зосередження понад двох інтертекстем в одному лінійному контексті – 

це важлива ознака ідіолекту прозаїка, що є показовою для текстотворення 

його романів з 80-х рр. ХХ ст., зокрема «Південний комфорт», «Тисячолітній 

Миколай», «Юлія», «Стовпо-творіння». Наприклад: …у великому залі 
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готельного ресторану, де панівний принцип радянського суспільства «народ 

і партія єдині» був дотриманий цілковито й безповоротно, всі учасники 

хомухінської наради мали свої законні місця: і «гордый внук славян, и финн, 

и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык», або, як писав наш геній, «од 

молдаванина до фіна» все сиділо там, де звелено… (Юлія, с. 247); …нова 

держава прагнула утверджуватися не добрими й благородними ділами, 

а надмірною пихою і плебейськими розкошами володарів «на фоне Пушкина 

и птичка вылетает», новий присидент стверджувався і утверждався, 

і ніхто не міг збагнути, звідки в нього такий розмах, такий смак до пишноти 

і така залюбленість у суєту суєт, геть не притаманна тим простим 

людям, які його породили (Стовпо-творіння, с. 57) тощо. Перший текстовий 

сегмент з роману «Юлія» пронизують такі «чужі» слова: відоме гасло 

радянського періоду та рядки з поезій О. Пушкіна (Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…) і Т. Шевченка (Кавказ); другий, з роману «Стовпо-

творіння», – чотири інтертекстеми: цитата із тексту пісні Б. Окуджави (На 

фоне Пушкина снимается семейство) та ремінісценції, що відсилають 

адресатів до художніх творів П. Тичини (Я утверждаюсь), І. Карпенка-Карого 

(Суєта), М. Гоголя (Тарас Бульба). У наведених та інших контекстах (див. 

Додатки 4.28; 4.28; 4.30; 4.31) поряд з уривками, запозиченими 

з літературних творів, подекуди наявні «чужі» слова з текстів інших жанрів – 

документальних,  суспільно-політичних,  наукових. Вони можуть 

оприявлювати різні типи інтертекстуальності – цитацію, номінацію, алюзію. 

Утім, усі схожі стилістеми, «занурені» в те саме функціонально-

інтертекстуальне поле, постають не лише смислово зближеними, 

а й аксіологійно інтегрованими, оскільки виражають украй негативні оцінки 

суспільних процесів в Україні. 

Отже, в інтерсеміотичному просторі мовотворчості П. Загребельного 

цитати художньо-літературного походження, виконуючи основні ролі 

прецедем, створюють специфічну функціонально-інтертекстуальну систему, 

у межах якої інтегровано текстові взірці світової класики та не менш 
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смислово значущі «чужі» слова із творів українських письменників. 

Стилістеми такого зразка нерідко слугують мовностилістичним засобом 

створення іронічно-доскіпливої тональності, що домінує в багатьох художніх 

оповідях про сучасне життя України та її громадян. 

  

 

4.3.3. Твори масової культури 

Важливим складником інтерсеміотичного простору романістики 

П. Загребельного є численні цитати, які апелюють до масової свідомості. 

Аналізуючи інтертекстуальні одиниці, що є однією зі специфічних ознак 

мови творів модерністського та постмодерністського напрямів української 

літератури ХХ – початку ХХІ ст., Н. В. Кондратенко підкреслює, що 

протоджерельною базою для них найчастіше є тексти масової культури таких 

жанрів, як естрадні пісні, художні й анімаційні фільми, реклама тощо 

[249, с. 72]. Художня проза П. Загребельного не належить до названих 

літературних течій, натомість схожі стилістеми маркують усі інтертексти 

його романів про сучасність. Щоправда, вертикальний контекст 

мовотворчості прозаїка пронизують здебільшого цитати, запозичені 

з різножанрових естрадних пісень, які слугують істотним мовностилістичним 

засобом віддзеркалення суспільно-історичних особливостей тих чи тих 

часових відтинків, а також постають важливими деталями під час мовного 

портретування багатьох персонажів.    

Наприклад, у лінійних контекстах Утюжок […] став у Карповому Яру 

найбільшим воєнспецом, навчився хвацько зсовувати каблуки (а влітку, коли 

босий, – п’яти) і навіть наспівував слідом за комсомольцями: «Веди нас 

в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь, боевой нарком» (Левине 

серце, с. 77); Майор Йотков, не відриваючи погляду від вікна, засвистів 

«Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага».  

Підполковник сплюнув (Тисячолітній Миколай, І, с. 185) уривки з радянських 
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патріотичних пісень «Донская песня» (1937) та «В бой за Родину» (1939), 

написані ще напередодні Другої світової війни, відбивають показові риси 

традиційної естради т. зв. «сталінського» періоду. Вони збережені 

в семантичній пам’яті лише найстаршого покоління читачів. Утім, для 

представників будь-яких генерацій, які знають історію, слововживання 

Ворошилов і по-сталински слугують ідентифікаторами відповідного часового 

проміжку в минулому держави. 

Складниками художнього дискурсу П. Загребельного постають схожі 

цитати з пісень «воєнного» циклу, створені або актуалізовані під час Другої 

світової війни, зокрема: І ніяких мені кохань і женихань! Приїдеш (Сміян) 

додому – там і женихайся. Як співається в нашому кінофільмі? «Одержим 

победу, к тебе я приеду на горячем, вороном коне» (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 228 – 229). Все, як у пісні: «Я на подвиг тебя провожала, над страною 

гремела гроза» (Тисячолітній Миколай, І, с. 193) тощо. Попри те, що пісні, 

рядки з яких проілюстровано в текстових сегментах, уперше прозвучали 

в художніх фільмах «Олександр Пархоменко» (1942) та «Острів скарбів» 

(1937), сюжети яких не пов’язані з подіями 1941 – 1945 рр., у масовій 

свідомості громадян вони набули смислової значущості під час війни проти 

фашизму. У розділах роману «Тисячолітній Миколай», присвячених цим 

подіям, наведені інтертекстеми функціонально «розходяться»: перша цитата 

(зауважимо, що в прототексті пісні «Лизавета» фігурує словосполучення на 

горячем, боевом (а не вороном) коне) ситуативно «вписується» в художню 

розповідь про почуття й наміри персонажа Сміяна щодо коханої дівчини 

Оксани; друге текстове «вкраплення» є семантично переосмисленим. 

Ширший лінійний контекст засвідчує, що слововживання подвиг тут постає 

як енантіосемант зі значенням «бунт», який вчинили радянські люди вже 

після оголошення перемоги, коли їх ще не було відправлено додому 

з Німеччини. 

Стилістеми, що тяжіють до творів масової культури інших жанрово-

стильових типів, є непродуктивними. У мові досліджуваних романів не 
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спостережено «чужих» слів рекламного походження. Рідко натрапляємо й на 

вторинні тексти з кіно- та мультфільмів. Так само, як і проілюстровані 

пісенні рядки, вони виконують переважно характеризувально-стилістичні 

функції. Наприклад: Доведеться мені (Сміяну) мати справу й не з такими 

добродушними хлопцями, як Аніщенко, почую ще багато слів прикрих, злих, 

а то й ворожих, дратуватимуся й лютуватиму в душі, скреготатиму 

зубами від безсилля, тоді поволі стану усвідомлювати гірку істину, так 

точно висловлену в одному ще довоєнному фільмі Довженка: «Не туди б’єш, 

Іване!» (Тисячолітній Миколай, І, с. 289); – Дружина у вас (у Твердохліба) 

така, що ви повинні бути Леопольдом. Як той кіт з мультика «Хлопці, 

давайте жити дружно!» (Південний комфорт, с. 208).  

Отже, активне функціонування фрагментів з естрадних пісень, 

найпоказовіших для романів про сучасність, є важливою індивідуально-

стильовою нормою мовотворчості письменника. Досліджувані інтертекстеми 

тяжіють до творів кількох естрадно-жанрових типів: пропагандистських, 

ліричних, розважальних пісень. Стилістеми такого зразка – це 

лінгвокультурні знаки, що «сходяться» в інтерсеміотичному просторі 

художнього дискурсу П. Загребельного своїми основними ролями – 

характеризувальною та ігровою.  

Пропагандистські пісні. Загалом численні пісні, уривки з яких 

пронизують вертикальні контексти всіх романів про сучасність прозаїка, 

смислово сконцентровані навколо домінантного поняття «естрада». 

У романістиці П. Загребельного реалізоване одне узуальне значення 

полісеманта естрада, що зафіксоване в лексикографічних джерелах: 

«музично-драматичне мистецтво, пов’язане з виконанням невеликих творів: 

мистецтво малих форм» (14, ІІ, с. 489). Цей ЛСВ слова зазнає послідовного 

контекстуально-семантичного звуження, оскільки в мовотворчості 

письменника актуалізовано лише пісню як малу форму сценічного 

мистецтва.  
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У низці праць з мистецтвознавства другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. акцентовано на тому, що поняття «естрада», як і «художня 

самодіяльність», пов’язане з радянським періодом формування специфічної 

культури офіційно-ідеологічного характеру та монополістичного способу 

організації в умовах закритого суспільства (І. Ф. Ляшенко [292], І. М. Попов 

[363], А. Н. Сохор [419] та ін.). «Радянська ідеологічна машина, – зауважує 

Ю. О. Каганов, – не приховувала пропагандистський потенціал пісні» [196, 

с. 160], яка допомагала поширювати партійно-класові ідеї.   

В аксіологійне поле художнього дискурсу П. Загребельного потрапило 

немало рядків з російськомовних (подекуди спеціально перекладених 

українською мовою) пропагандистських пісень, що в інтертекстах набули 

негативно-оцінних смислових відтінків. Основну – характеризувальну – 

функцію стилістеми виконують у художніх оповідях про реалії радянської 

дійсності в найтяжчі роки будівництва державно-комуністичного устрою, 

зокрема в період колективізації, від якої найбільше постраждали прості, 

безневинні люди: …і тепер музиканти супроводжували бригаду Хабла, 

ставали на вулиці біля двору, до якого ввергалися «буксири», і безкінечно 

повторювали одне коліно з революційної пісні «Смело мы в бой пойдем!» 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 145). 

Вертикальний контекст мовотворчості П. Загребельного найчастіше 

пронизують цитати з пісенних творів, що були надто знаковими для 

радянського суспільства: «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу!», 

«Красная армия всех сильней», «Широка страна моя родная». Наприклад: 

«Красная армия всех сильней!» Ми не тільки співали це, а й мали тверде 

переконання, що ми справді найдужчі, найсправедливіші, найчистіші 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 209); …меткий поетик виспівував: «Я другой 

такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» (Стовпо-творіння, 

с. 47); …я (Юрій) нормальний хлопець, з тих хлопців, які від Москви до самих 

до окраїн (Розгін, с. 216); З такими синами народу, як той поет, все просто, 

бо вийшли ми всі із народу… (Стовпо-творіння, с. 83) тощо. У мові прози 
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письменника радіус негативно-оцінної дії таких інтертекстем підпорядковано 

іронічно-сатиричній тональності художньої оповіді, що є домінантною 

у творах пізнього періоду (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.). Цитати постають 

мовностилістичним засобом вираження гострої критики суспільно-

політичного життя країни в романах «Тисячолітній Миколай», «Юлія», 

натомість у творах «Стовпо-творіння», «Гола душа» схожі стилістеми 

оприявлюють глузливо-критичне ставлення митця до зображуваних реалій 

або до тих чи тих персонажів. Пор.: …товстотілий старшина, званий 

Антоненком, мабуть, вважався тут запорукою і гарантом затвердженого 

і узаконеного від Москви до самих до окраїн порядку (Юлія, с. 126) та – Хто 

вас сюди пустив? – обурилася я. – Іскузьмі, Клавочко, человек проходит, как 

хозяин необъятной родины своей… (Гола душа, с. 45). 

Семантико-смислове тло для протиставлення радянського та 

європейського суспільно-політичного простору під час Другої світової війни 

створює початок з пісні «Калинка» в наступному лінійному контексті: – Пан 

звернув увагу, що Європа передає найрізноманітнішу музику: Бетховена 

й Шопена, вальси Штрауса, джаз, а що передає Москва? З ранку до вечора 

тільки й чутно: «Калинка-малинка моя…» – Що ж тут поганого?             

– Одноманіття, пане капітане! Одноманіття призводить до узурпації. 

Починається з пісеньок, тоді військові марші, тоді стрілянина 

й концтабори… (Тисячолітній Миколай, І, с. 315). Відомо, що російську 

пісню «Калинка», яку нерідно вважають народною, написав І. П. Ларионов 

ще 1860 року. Натомість у радянський період вона насправді набула істотних 

символічних ознак пропагандистської пісні. 

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного цитати 

з російськомовних пісень, що належать до пропагандистського жанру 

традиційної естради, постають функціонально інтегрованою константою 

індивідуально-авторського мовостилю. Вони слугують важливим засобом 

експлікації іронічно-сатиричної характеристики різних реалій і подій 

радянського періоду.  
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Ліричні пісні. Відомо, що лірика – це «один з основних родів 

художньої літератури, у якому виявляється емоційне ставлення автора або 

його героя до об’єкта зображення» (12, с. 494). Ліричними найчастіше 

бувають народно-пісенні твори про кохання, активно цитовані у великій 

прозі. Лірично-оповідну тональність, насичену чутливістю, схильністю до 

вираження тих чи тих роздумів, почуттів, переживань, у надто розгорнутому 

прозово-текстовому полотні нерідко передають авторські пісні. Наприклад, 

в одному з розділів роману «Зло» перший рядок з вірша «Ми підем, де трави 

похилі» А. Малишка – відомого твору, який на музику поклав П. Майборода, 

оприявлює паратекстуальну та інтертекстуальну взаємодію «чужого» 

й авторського текстів: 1) цитата є заголовком розділу; 2) «занурена» 

в метатекст, вона виконує емоційно-оцінну функцію: Поети – це дивні люди. 

В школі ми, наприклад, учили, що похилою може бути тільки площина, 

а Малишко написав про трави: «Ми підем, де трави похилі». Одне слово, 

незвично вжите, і вже ціла революція в мисленні. Світ відкрив тобі ще одну 

прекрасну грань – «трави похилі» (Зло, с. 72). 

Утім, у художньому дискурсі П. Загребельного інтертекстеми такого 

зразка належать до малопродуктивних лінгвальних одиниць. Найяскравішим 

прикладом функціонування відомих українських пісень аналізованого жанру 

«Два кольори» Д. Павличка, «Черемшина» М. Юрійчука, «Києве мій» 

Д. Луценка, «Ясени» М. Ткача спостерігаємо в розгалуженому лінійному 

контексті роману «Добрий диявол» (див. Додаток 4.32). Рядки із зазначених 

та низки російськомовних пісень тут постають унаслідок індивідуально-

авторського експерименту (мовної гри) та слугують мовностилістичним 

засобом метафоризації описаної драматичної події, що сталася на морі під 

час шторму. 

Ігрову функцію виконує рядок із приспіву твору «Києве мій» 

і в наступному висловленні: …ми стали мовби отим суцільним київським 

співом: «Як тебе не любити, Києве мій». Слова Луценка, музика Шамо 

(Переходимо до любові, с. 364). Гумористичну сутність усього 
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проілюстрованого текстового сегмента розкриває попередній фрагмент 

лінійного контексту Машина, повна женихів, а нареченої жодної. Власне, 

наречена в нас була. Нареченою своєю ми назвали Київ (Переходимо до 

любові, с. 364), у якому метафоризовано об’єкт почуттів – місто. 

Естрадно-розважальні пісні. Подекуди між ліричними та іншими 

жанровими типами пісень нелегко провести чітку межу. У художньому 

дискурсі П. Загребельного фігурують численні «вкраплення» 

з російськомовних пісень, що постають функціонально трансформованими 

й наближеними до естрадно-розважальних творів, наприклад: Тітка Лисичка 

без пісень обійдеться. Коли треба, то […] послухає по телевізору «А моя 

любовь, быть может, ждет меня в двадцать первом веке…» (Левине 

серце, с. 154); – Забуто, травою поросло, – махнув (Череда) рукою. – Крапка, 

абзац, жирний шрифт. «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, 

кому повезло», – як співають в одній морально-побутовій пісні (Переходимо 

до любові, с. 414); Скільки галасу було колись щодо фізиків і ліриків? «Все 

прошло, как с белых яблонь дым» (Стовпо-творіння, с. 49) тощо.  

Розважальні, ліричні та інші пісні, рядки з яких зафіксовано у творах 

прозаїка, нерідко переведено в образно-характеризувальну площину 

художньої оповіді. Така роль найчіткіше «вималювана» для інтертекстем, що 

виконують характеризувальну функцію в повісті «Гола душа», у якій вони 

слугують важливою деталлю створення мовного портрета головної героїні 

Клеопатри Січкар: Боже, Боже, Клавко, де ти, хто ти? «День и ночь 

кружится голова…» Керівна жінка, керівна жінка, кері… (Гола душа, 

с. 68); Не ховаючись, цілком офіційно прийшла я до Реактивного 

Стартувальника і заявила: – Хочу особняк! Як співає Нані Брігвадзе: 

«Снегопад, снегопад. Если женщина хочет…» (Гола душа, с. 97); Кібець 

був хам і нікчема, але іноді в ньому проривався джентльмен, і він навіть умів 

робити компліменти. Як там співає Окуджава? «Давайте говорить друг 

другу комплименты…» (Гола душа, с. 85) та ін. 
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Аналізуючи постмодерністський художній дискурс, Н. В. Кондратенко 

зауважує: «…тексти масової культури тимчасові, семантично порожні, проте 

вони характеризуються легкістю впізнавання та запам’ятовування, саме тому 

проблеми ідентифікації тут не постають» [249, с. 73]. На нашу думку, 

висловлення, постульоване мовознавцем, потрібно дещо уточнити: із плином 

часу деякі цитати, не атрибутовані метаоператорами, зможуть упізнати ті 

читачі, у семантичній пам’яті яких закріпилися «чужі» слова. Наприклад, 

пісенні рядки, наведені в контекстах – І там устиг побувати? – не вірить 

хтось із прикордонників. – А що? Завербувався в Одесі, квиток у зуби, на ТУ-

104, жух-жух – і вже тобі синее море, белый пароход, сядем, поедем на 

Дальний Восток!.. (Добрий диявол, с. 10); У природі відбувалися звичні 

зміни – три місяці осінь, три місяці зима і вічна весна, але Гриша за цей 

час не просунувся в своїх завоюваннях ні на п’ядь (Левине серце, с. 135);         

– «Не надо печалиться: вся жизнь впереди», – словами пісеньки відповіла 

Наталка (Південний комфорт, с. 343) та багато ін., були надто популярними 

в минулому столітті, натомість сучасне молоде покоління шанувальників 

поп-шоу малоймовірно, що їх знає. 

 Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного цитати з естрадних 

пісень, що є жанровим відгалуженням у загалі творів масової культури, 

вирізняються з-поміж усіх інтертекстем своєрідною функціональністю. 

Виконуючи здебільшого характеризувальну й ігрову ролі, такі текстові 

«вкраплення» слугують важливим мовностилістичним засобом ідентифікації 

багатьох подій, пов’язаних з радянським періодом, які в ІМКС письменника 

маркують негативно-оцінний сегмент емоційно-аксіологійного поля 

художньої оповіді. 
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4.4. Функціональна специфіка інтертекстем-імен   

Актуалізованою константою мови прози П. Загребельного є сукупність 

власних назв, які тяжіють до різножанрових – сакральних, художньо-

літературних, кінематографічних тощо – протоджерел. Такі мовні одиниці 

потребують наукового обґрунтування з погляду теорії інтертекстуальності, 

ономастики,  лінгвостилістики.  Функціонуючи в багатьох лінійних 

і вертикальних контекстах, запозичені імена істотно впливають на 

прирощення нових смислів у їхній сутності. Вони виявляють значний 

образно-асоціативний та емоційно-оцінний потенціал, що сприяє 

формуванню специфічної художньо-аксіологійної тональності мовостилю 

письменника.  

 У сучасній теорії інтертекстуальності, зокрема в працях науковців – 

розробників теорії цитати (Л. В. Грек [130], Т. О. Смирнова [414], Г. М. Сюта 

[440], Н. О. Фатєєва [464], Г. С. Якуткіна [500] та ін.) зазначені стилістеми 

нерідко уналежнюють до цитатного типу «запозичень», що, виконуючи 

основну – номінативну – роль, констатують смислово значущі зразки 

національного та світового лінгвокультурного надбання, закріплені в мовно-

емоційній пам’яті людства. Явище міжтекстової взаємодії «на рівні гри 

з історико-культурними символами, а саме з іменами та прізвищами авторів 

(письменників, поетів, художників тощо) і назвами їхніх творів» 

Н. В. Кондратенко кваліфікує як інтертекстуальну номінацію. Дослідниця 

підкреслює, що такі текстові елементи «лежать на поверхні та переважно не 

потребують додаткової інтерпретації, бо є цілком експліцитними» [249, 

с. 70 – 71]. Точна ідентифікація прецедентних імен, що потрапляють 

в інтертекстуально-функціональне поле художнього дискурсу, як і будь-яких 

цитат та алюзій, залежить від спільних фонових знань автора і читачів, що 

й забезпечують успішне спілкування між ними через посередництво 

метатексту.  
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Спираючись на слушні думки мовознавців щодо онімів – 

репрезентантів категорії інтертекстуальності у творах різних літературних 

напрямів і жанрів, ураховуючи особливості функціонування схожих 

лінгвальних компонентів у художньому дискурсі П. Загребельного, уважаємо 

за потрібне виокремити інтертекстеми-імена з-поміж численних вторинних 

текстів. Так само, як і «вкраплення» із сакральних, філософських, художньо-

літературних та інших творів, власні назви-«запозичення» відбивають 

міжтекстові зв’язки мовотворчості прозаїка з різними кодами 

лінгвокультурного всесвіту. Утім, на відміну від цитат, вони не копіюють 

«чужі» слова (вербалізовані думки) й «не натякають» на певний факт, 

закріплений у лінгвокультурному універсумі, як алюзії, а фігурують 

здебільшого в ролі номінацій-ремінісценцій, що відсилають реципієнтів до 

багатьох прототекстів, подекуди заохочуючи їх самостійно відтворювати 

інформацію про відомих особистостей, зокрема про письменників, їхні твори 

та персонажів з них тощо.  

Наприклад, у лінійному контексті Ігор був Ольгович і намірявся бути 

гіршим тираном за свого брата (Всеволода). А ще святе письмо вчить, що 

вбити нечестивого володаря не гріх. Бачимо те на прикладі Аода і Еглона, 

або Самуїла і Агата, або Єгу і Єгорама. В греків і римлян вбивство тирана 

вважалося виявом громадянської доблесті. Гармодій і Арістогітон стали 

народними улюбленцями завдяки цьому. А обидва Брути римські? (Смерть 

у Києві, с. 273) імена єврейських, давньогрецьких, римських, болгарських 

біблійних персонажів і воєнно-політичних діячів, про які розповідають 

богослужбові та документально-історичні прототексти, слугують засобом 

експлікації низки фактів з далекого минулого (І тис. до н. е. – перша 

половина І тис. н. е.), пов’язаних зі стратою нечестивих володарів, що 

в тодішньому суспільстві сприймалося як нормальне явище (суддя 

ізраїльський Аод убив царя Моава Еглона, римський політик і воєначальник 

Марк Юній Брут – імператора й полководця Гая Юлія Цезаря, афінські 

громадяни Гармодій і Арістогітон напали на братів-тиранів Гіппія та 
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Гіппарха й завдали смерті останньому з них тощо). У художній оповіді 

роману «Смерть у Києві» таких фігурантів асоційовано з учасниками події 

в Руській землі, коли під час міжусобиць Ольговичів і Мономаховичів 

(середина ХІІ ст.) було вбито князя Ігоря.  

Стилістеми, що формують ономастичний простір художнього дискурсу 

П. Загребельного й виконують роль інтертекстем, передусім потребують 

класифікації з опертям на загальномовні ономастичні норми розподілу 

власних назв. Отже, загал інтертекстем-імен, які маркують вертикальний 

контекст мовотворчості прозаїка, диференціюємо на два типи: 

1) антропоніми (прецедентні особові імена); 2) ідеоніми (назви будь-яких 

творів, що мають духовну та інтелектуальну цінність).  

Інтертекстеми-антропоніми. Відомо, що протягом другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст. власні назви осіб найглибше опрацьовані в ономастиці. 

У межах інших галузей, у яких вони так само слугують об’єктом 

студіювання, типологійні особливості антропонімів досі докладно не 

обґрунтувано. Зокрема, не повною мірою вивчені ЛХА, дослідження яких 

останнім часом актуалізовано в лінгвостилістиці. Належної уваги потребують 

і прецедентні імена, що забезпечують міжтекстовий зв’язок різножанрових 

творів. На нашу думку, мовностилістичним аналізом мають бути охоплені всі 

типи онімів, що є показовими для художнього стилю, – загальномовні, 

літературно-художні, інтертекстуальні.   

У художньому дискурсі П. Загребельного репрезентантами категорії 

інтертекстуальності є численні антропоніми, схожі своїми типологійними 

ознаками – семантикою, походженням, функціональним навантаженням: 

1) назви реальних осіб; 2) назви біблійних героїв; 3) назви персонажів різних 

творів (персонажоніми [26, с. 11]). Номінуючи багатьох реальних осіб та 

образів з різнотипних текстів, вони найчастіше виконують культуротвірну 

функцію, одну з основних для прецедем, і характеризувальну роль, так само 

показову для найменувань-символів. Зокрема, «прецедентні імена 

письменників та літературних героїв, – наголошує Н. В. Кондратенко, – 
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є своєрідними маркерами міжтекстових зв’язків, показником функціонування 

одного суцільного макротексту як інтертексту» [249, с. 72]. 

Інтертекстеми-антропоніми – це здебільшого лінгвокультурні знаки-

сигнали, що, функціонуючи в лінійних контекстах-повідомленнях, нерідко 

спонукають адресатів до пошуку докладнішої інформації, уміщеної в різних 

протоджерелах. Наприклад, у висловленнях Їй (Роксолані) випало жити у вік 

титанів. Мікеланджело і Леонардо, Тиціан і Дюрер, Лютер і Макіавеллі, 

Мюнцер і Мор, Рабле і Босх відкрили це століття геніїв, а замкнути його 

мали Монтень і Челліні, Сервантес і Шекспір (Роксолана, с. 306); Ми не 

воскресили вбитого на дуелі Пушкіна, не відродили спалених на вогнищах 

Джордано Бруно, Яна Гуса і протопопа Аввакума, не повернули 

Шевченкові й Достоєвському злочинно відібраних у них каторгою заслань 

десятків років життя… (Південний комфорт, с. 293) фігурують власні назви 

багатьох мислителів, відомих усьому людству через їхню філософську, 

літературну, мистецьку, політичну, ідеологічно-просвітницьку та 

проповідницьку діяльність, які набули символічного значення й навічно 

закріпилися в мовно-культурній картині світу (МККС). Крім того, у змісті 

другого наративного контексту кількома «штрихами» вербалізовано 

відомості про долю цих знакових особистостей, про що читачі можуть 

глибше дізнатися в їхніх життєписах. 

У романі «Південний комфорт» інтертекстеми – прецедентні імена 

подекуди слугують мовностилістичним засобом портретування тих чи тих 

персонажів: Хай читають Юліана Семенова або Жоржа Сіменона. Там 

герої, генії і аристократи розслідувань. А я (Твердохліб) чорнороб 

(Південний комфорт, с. 147); Чомусь тільки тепер подумалося, що 

в Нечиталюка всі прикмети великого чоловіка: булькатий, як Вергілій, 

потирає руки, як Бернард Шоу, затаєний, як Гоголь, вірнопідданий, як Гете. 

Якби ще хоч трохи талановитості (Південний комфорт, с. 125). У першому 

висловленні, побудованому як риторична фігура – антитеза, імена авторів 

багатьох творів детективно-літературного жанру викликають бажання 
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провести порівняльний аналіз не оприявлених у текстовій ілюстрації 

персонажів: загребельнівського Твердохліба, пересічного юриста-чорнороба, 

з найвідомішими героями детективів Ю. Семенова та Ж. Сіменона – 

Штірліцом (Сімнадцять миттєвостей весни) і комісаром Меґре (Петерс 

Латиш). Дещо по-іншому виконують характеризувальну функцію 

прецедентні імена всесвітньовідомих письменників у другій текстовій 

ілюстрації, у якій антропоніми Вергілій, Бернард Шоу, Гоголь, Гете постають 

семантико-смисловою основою для створення лінгвального портрета 

персонажа Нечиталюка, «зібраного» з найменувань зовнішніх ознак або рис 

характеру, притаманних для цих реальних особистостей. Такий 

мовностилістичний прийом асоціативного зближення дає змогу перевести 

художню оповідь у гумористично-аксіологійну тональність. 

Добрий гумор та позитивні емоції «випромінюють» і змісти багатьох  

синтаксичних сегментів з роману «Левине серце», у яких функціонують 

номінації класиків світової літератури, українських письменників та інших  

видатних, усіма визнаних особистостей, наприклад: Так і в цій розповіді […] 

доводиться […] вдаватися до ретроспекцій. (Доктор ерудичних наук 

заспокоїв автора, повідомивши йому, що ретардуючий момент, себто 

«відбігання» назад і «забігання» в різні боки, характерний уже для поем 

Гомера, що досить детально обговорювалося в листах між Шіллером 

і Гете в квітні 1797 року) (Левине серце, с. 46); …автор мав ще й власні, 

глибоко затаєні розрахунки щодо місцезнаходження Світлоярська. Не 

географічні, не топографічні, а суто літературні. За цими розрахунками 

виходило, що Світлоярськ розташований на однаковій відстані від Вітрової 

Балки Андрія Головка і Груні Остапа Вишні, від Байгорода Юрія 

Яновського і Червонаграда Івана Сенченка, від Бродщини Олеся Гончара 

і Зелених Млинів Василя Земляка, від Нашого Ірини Вільде і Новобугівки 

Михайла Стельмаха (Левине серце, с. 13); Автор хотів був спитати, чи не 

фотографувався Безтурботний з Александром Македонським, Юлієм 

Цезарем, Ярославом Мудрим і Брижітт Бордо, але побоявся, що той не 
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тільки ствердить факт фотографування, а й покаже знімки… (Левине 

серце, с. 175); Що освіченіший учитель, то здібніші його учні. Цю істину 

послідовно стверджували, як підказує нам ерудит Варфоломій Кнурець, Ян 

Амос Коменський, Песталоцці, Ушинський, Макаренко, Сухомлинський 

та Януш Корчак… (Левине серце, с. 59) та багато ін.  

Міжтекстовий перегук літературного твору з богослужбовими книгами 

експліковано в розгалуженому лінійному контексті роману «Первоміст» (див. 

Додаток 4.33). Нагромадження схожих інтертекстем, що слугують 

ідентифікації різних біблійних героїв і служителів церкви з однаковим 

іменем – Миколай, є важливим мовностилістичним засобом вираження 

позитивно-гумористичних конотацій, які домінують у змісті аналізованого 

текстового фрагмента.   

Якщо антропоніми – власні назви реальних осіб і біблійних персонажів, 

що пронизують вертикальний контекст мовотворчості П. Загребельного, 

можуть апелювати не лише до художніх творів або інших жанрових 

протоджерел, а й до об’єктивної дійсності, то прецедентні імена дійових осіб 

різного походження, навпаки, обов’язково актуалізують взаємодію 

романістики прозаїка з тими чи тими текстами інтерсеміотичного всесвіту. 

У досліджуваному художньому дискурсі персонажоніми виконують низку 

релевантних функцій: культуротвірну (– Дякую вам за таке дороге для мене 

(Гриші) запрошення. […] у хвилину найтяжчих випробувань спромігся на 

висловлювання майже королівське, так ніби були перед ним не Котя та Іван, 

а Трістан і Ізольда, Пірам і Тісьба, Лейлі і Меджнун, Ромео і Джульєтта 

або принаймні Наталка і Петро (Левине серце, с. 221); Що ж до еротики, 

то нею насичений був уже античний роман. Ось кілька імен на вибір: 

Геліодор, Ксенофонт Ефеський, Харитон, Лонг, Апулей. Коли герой 

утікає, авторові лишається тільки взяти з нього приклад) (Левине серце, 

с. 128); смислотвірну (Гамлет у другій дії говорить про свою слабість, 

а в четвертій заявляє, що в нього є воля, сила. Чоловік не може бути 

плаский, як фреска в соборі (Південний комфорт, с. 110); характеризувальну 
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(А на Педана наслано дільничого міліціонера Воскобойника. Воскобойник не 

мав нічого спільного з сільським детективом Аніскіним, змальованим 

письменником Ліпатовим. На корнійчуківського міліціонера Редьку він теж 

не схожий (Левине серце, с. 164); Втішав себе (Твердохліб) думкою, що 

завжди діє самостійно і самочинно, без спонукань і нагляду, не має над 

собою ніяких начальників, як Порфирій Петрович? (Південний комфорт, 

с. 69–70) тощо); ігрову (– Як ти думаєш, – несподівано спитав Твердохліб, – 

хто був начальником у Порфирія Петровича? – У Порф… у кого-кого? 

В якому він відділі? – У Достоєвського. – Ну, старий, ти даєш! В які нетрі 

заліз (Південний комфорт, с. 72); …злякана баба Надя дивилася на Гнатка, 

мов на вихідця з того світу. Гнатко поманив її пальцем, вона несміливо 

підійшла. – Чичиков був? – таємничим шепотом спитав Гнатко. – Ні. – 

А Ноздрьов? – Не бачила. – А Собакевич? – Та ви скажіть, який він на 

внєшність. – Село, – зареготав Гнатко, – темрява!  Гоголя не читала. 

Прожила життя й не читала Гоголя! Бабо Надю! (Зло, с. 166). 

Проілюстровані інтертекстеми дають змогу реципієнтам долучитися до 

найкращих зразків світової лінгвокультури, згадати твори і персонажів з них, 

що постають символами античного, середньовічного та інших культурно 

значущих часових прошарків в історії художньої літератури (зокрема, Пірам 

і Тісьба (Овідій, Метаморфози (кінець І ст. до н.е. – початок І ст. н. е.), 

Трістан і Ізольда (автор невідомий, Трістан і Ізольда (ХІІ ст.), Лейлі 

і Меджнун (Нізамі, П’ятериця (ХІІ ст.), Ромео і Джульєтта (В. Шекспір, 

Ромео і Джульєтта (ХVІ ст.), Наталка і Петро (І. Котляревський, Наталка 

Полтавка (ХІХ ст.) тощо. Стилістеми такого зразка засвідчують 

міжтекстовий перегук номінацій, а також репрезентують наслідки 

безпосереднього впливу прецедентних імен на образотворення в тих чи тих 

художніх текстах. Відомо, що шекспірівські персонажі Ромео і Джульєтта 

нагадують вавилонську пару Пірама і Тісьбу, про історію кохання яких 

розповідає, зокрема, Овідій у поемі «Метаморфози». Відлуння імен Ромео 

і Джульєтта та доль цих героїв простежуємо й у романі «Юлія» 
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П. Загребельного: …я Юлія… Давайте вип’ємо, і скажіть мені, хто ви і що 

ви? – Шульга, – сказав він. – Це що – партійна кличка? Пароль? Код. А ім’я? 

У вас може бути ім’я? – Ім’я може бути, – сказав він. Але воно не має 

значення. Я звик, щоб просто – Шульга. А ім’я – Роман, і я жахаюся його 

дотичності до імені Юлії… – Над вами тяжіють шекспірівські Ромео 

і Джульєтта? – Це набагато страшніше. Там була якась заморока, 

трагічне непорозуміння, а тут сама судьба з її чорними крилами, які 

огортають не тільки нас самих, а й усю землю, і всі понадземні простори, 

і… (Юлія, с. 323). 

У романістиці П. Загребельного персонажоніми здебільшого формують 

основу емоційно-оцінної – гумористичної або іронічної – художньої оповіді, 

пор.: […] Ти (Сміян), мабуть, забув, що я (Попов) з донських козаків. – Та 

я не забув, а тільки весь час думаю, яка коняка витримає на своїм хребті 

таку тушу, як ти. – А ваш Тарас Бульба який був? – Тарас Бульба – це 

гіпербола, а ти живий чоловік (Тисячолітній Миколай, І, с. 331) та Це може 

бути й капшак, або капштик, тобто капець, або ж гаплик, як у свій час 

казали барон Мюнхаузен (до речі, дуже схожий на вашого представника 

в парламенті Безмозкого) і Остап Бендер (на якого дуже схожий ваш новий 

представник у парламенті Пустопорожній)… (Стовпо-творіння, с. 125 –

126).  

 Отже, у мові художньої прози П. Загребельного численні 

інтертекстеми-антропоніми – це переважно лінгвокультурні знаки-символи, 

що відбивають різнобічну міжтекстову взаємодію авторської прози з тими чи 

тими кодами інтерсеміотичного універсуму. 

Інтертекстеми-ідеоніми. Сучасна ономастика, що прагне до 

щонайточнішої класифікації загалу власних назв, оперує багатьма термінами, 

які присвоюють типологійно спорідненим угрупованням онімів. З 80-х рр. 

ХХ ст. у межах галузі актуалізовано термін ідеонім, що, на думку  

Н. В. Подольської, позначає «витвір людської культури, мистецтва або науки, 

який має духовну та інтелектуальну цінність» (9, с. 61). Ідеоніми як мовні 
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одиниці мають широке призначення, багато з них маркують тексти 

художньої літератури, виконуючи роль інтертекстем. 

Індивідуально-авторською нормою мовостилю П. Загребельного 

є функціонування в його прозі двох підтипів ідеонімів – бібліонімів (власних 

назв будь-яких писемних творів) та артіонімів (власних назв творів 

образотворчого мистецтва, музики, театру та кіно). Наприклад:  – Це щось 

ніби з «Солдата Швейка», – без особливої поштивості до моєї (Сміяна) 

персони зауважив Гаврило Панасович… (Тисячолітній Миколай, І, с. 190); 

А тоді зустрівся з жінкою, що мала ім’я з казки «Золотий ключик», і так 

опинився в надрах квартири Ольжича-Предславського (Південний комфорт, 

с. 102). 

У романах про сучасність важливу характеризувальну функцію нерідко 

виконують бібліоніми-ремінісценції, наприклад: А тепер ці демократи 

й собі. У них вуса – як перепустка, як доказ благонадійності. Мене від них 

просто нудить! Уявити собі Леоніда Ілліча або Щербицького з вусами! 

А вусатий Шелест? Глитай, або ж павук! Суцільний сарказм (Гола душа, 

с. 4); І тоді само собою виникло запитання, яке поставив колись перед 

затурканими громадянами Великої Крабової Імперії розбуджений 

декабристами царський дисидент Олександр Герцен: «Хто винен?». Може, 

дворянські коні, співчутливо описані нашим класиком? Але давно вже ні 

дворян, ні коней (Стовпо-творіння, с. 9) тощо. Назва драми «Глитай, або 

ж павук» М. Кропивницького, що фігурує в першій текстовій ілюстрації,  

постає іронічною деталлю до узагальненого портрета демократів  

пострадянського простору. У лінійному контексті з роману «Стовпо-

творіння» перегук бібліонімів – назви роману «Хто винен?» О. Герцена та 

ремінісценції, яка є трансформованим найменуванням новели «Коні не 

винні» М. Коцюбинського, так само створює негативно-оцінне смислове тло 

для художньо-іронічної оповіді про причини й наслідки розпаду радянської 

імперії. 
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Вертикальний контекст мовотворчості П. Загребельного пронизують 

артіоніми, що номінують театральні вистави та кінофільми. Зокрема, 

прізвисько наша Мірандоліна, запозичене з п’єси «Господиня заїзду» 

італійського комедіографа К. Гольдоні, присвоєно одній з героїнь твору 

«Левине серце»: ночувальники не володіли такою розвогненою уявою, як 

автор цієї розповіді, до амазонок за щоденними клопотами вони сягнути ніяк 

не могли, але знайшовся з-поміж них запеклий театрал, який бачив 

у вахтанговців «Господиню заїзду» Гольдоні, і з його легкої руки Наталку 

прозвано було серед уповноважених «нашою Мірандоліною» (Левине серце, 

с. 230). У мові роману антропоніми Гольдоні, Мірандоліна, як і артіонім 

«Господиня заїзду», – це інтертекстеми-номінації, що є компонентами 

корпусу виражально-зображальних засобів, які формують основу художньо-

гумористичної оповідності.  

Характеризувальну роль виконує артіонім «Ті, що не піддаються…» 

в наступному лінійному контексті: – Хіба ви (Вероніка) мене (Володю) не 

впізнаєте? Не піддаватися? Був такий фільм: «Ті, що не піддаються…» Це 

мій девіз (Зло, с. 246). Назви фільмів «Щит і меч» та «Війна і мир», які поряд 

з низкою найменувань письменників і художніх творів уведено до одного 

з наративних контекстів роману «З погляду вічності» (див. Додаток 4.34) 

експлікують актуальну проблему співвіднесення понять і реалій «книга» – 

«кіно», що в нашому суспільстві постала із середини ХХ ст.  

Загалом функціонування різнотипних інтертекстем-імен у межах того 

чи того розбудованого синтаксичного сегмента є специфічною рисою 

текстотворення в багатьох романах письменника (див. Додатки 4.35; 4.36). 

Отже, художній дискурс П. Загребельного маркують численні 

антропоніми та ідеоніми, що, репрезентуючи інтертекстуальну номінацію, 

здебільшого виконують функції прецедем-ремінісценцій. На відміну від 

інших типів інтертекстем, вторинні власні назви нагадують про той чи той 

твір, нерідко заохочуючи адресатів до самостійного аналізу міжтектових 
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зв’язків та визначення ролі стилістем-онімів у взаємодії текстів-реципієнтів 

з текстами-донорами.   

 

 
4.5. Етномовні знаки національної культури в мовотворчості 
письменника 
 

4.5.1. Типологія етномовних одиниць  

У сучасному мовознавстві актуальним є вивчення лінгвальної системи 

як антропоцентричного явища, що дає змогу акцентувати нерозривний 

зв’язок духовного й суспільного життя мови та її носіїв. Наприклад, 

різнотипні етномовні знаки, які постали внаслідок понад тисячолітньої 

колективної словотворчості українського народу, дослідники все частіше 

аналізують, спираючись на комплекс екстралінгвальних чинників –

національну історію, культуру, філософію, психологію, менталітет, – що 

істотно впливають на формування низки семантичних ознак у структурі 

значень таких мовних одиниць.  

Загальний огляд праць українських мовознавців С. Я. Єрмоленко [160; 

161; 163; 168], В. В. Жайворонка [169; 170; 171; 172], В. І. Кононенка [253; 

254], А. К. Мойсієнка [318; 319], Н. М. Сологуб [416; 417; 418], 

В. Д. Ужченка [459; 460] та ін., у яких висвітлено різноаспектні особливості 

народно-образних засобів української мови, засвідчує використання у 

лінгвістичних студіях методик аналізу етномовних знаків. Зокрема, 

функціонування у текстах фразеологізмів, прислів’їв, приказок, казок, 

народних пісень, загадок тощо дослідники коментують з позицій 

лінгвостилістики,  філософії мови, лінгвокультурології, етнолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики.      

Наукові розвідки багатьох лінгвоукраїністів у царині усно-народної 

творчості переконують,  що поняття мовного знака,  обґрунтоване 
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в лінгвосеміотиці та описовій граматиці ХХ ст., у сучасній науковій 

парадигмі зазнає змістового розширення.  На думку В. В. Жайворонка, 

розробника основоположних ідей української етнолінгвістики кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., мовні знаки потрібно розглядати не лише в плані 

лінгвоцентризму, а й «з погляду антропоцентризму та дискурсоцентризму, 

коли мовні одиниці (й усю мову) вивчаємо як духовний продукт їх носія, 

етносоціуму, що породив мовний феномен як ключовий елемент 

національної культури» [171, с. 60].  

Відомо, що проблема «олюднення» мовного знака, розгляд його 

в площині дихотомій «мова – культура», «мова – народ», «мова – людина» 

є актуальною і для сучасної лінгвостилістики. Вивчаючи такі мовно-

культурні форми духовності людини, як фольклор та художня література, 

С. Я. Єрмоленко вводить у сферу лінгвостилістичного аналізу поняття  

мовно-естетичних знаків культури, з-поміж яких приказки, прислів’я, 

фразеологізми. Дослідниця наголошує, що «поняття знака характерне і для 

мови, і для культури, тобто для духовної діяльності людини. Мовець реагує 

на пізнання й оцінку навколишньої дійсності, використовуючи відповідні 

одиниці мовного коду. Цим одиницям властива інформаційна спадковість 

(історична наступність). Невіддільним компонентом їхньої семантики 

виступає оцінний компонент, що обтяжений знаннями про естетичні цінності 

національної культури» [161, с. 7]. Носіями таких знань найчастіше 

є письменники, які, маючи надто розвинене асоціативно-образне мислення, 

тонко відчувають рівень семантичної глибини та діапазон аксіологійних 

конотацій у структурі внутрішніх форм етнолінгвальних компонентів. 

Загалом функціонування мовних одиниць, що апелюють до 

протоджерел усної народної творчості, є однією з найважливіших стильових 

норм української літератури. Фігуруючи в авторських творах, вони по-

особливому індивідуалізують мовостилі прозаїків, поетів, драматургів. 

Жанровове розмаїття та питома вага етномовних знаків у художньому тексті 

відбивають духовний досвід кожного митця, опертий на всебічне, глибинне 
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пізнання ним суспільно-культурної сфери буття рідного народу. Реалізація 

семантико-аксіологійного обсягу етнолінгвальних одиниць, що охоплює 

узуальні, конотативні, символічні та інші значення, активне використання їх 

як мовностилістичних засобів тексто- та змістотворення визначають 

специфіку ідіолекту того чи того письменника.  

У художньому дискурсі П. Загребельного виявлено численні етномовні 

знаки, які потребують докладного аналізу з урахуванням їхніх типологійних 

ознак та функціонального потенціалу. Вертикальний контекст романів 

прозаїка маркують здебільшого фразеологізми, прислів’я, приказки, народні 

пісні; рідше – каламбури, загадки, уривки з казок, байок, а також з легенд, 

билин та міфів. Виконуючи основні та додаткові ролі, що є показовими для 

проаналізованих цитат, народномовні одиниці «сходяться» із вторинними 

текстами лінгвокультурного походження в інтертекстуально-

функціональному полі мовотворчості письменника. Так само, як і авторські 

«чужі» слова, вони оприявлюють різні типи міжтекстової взаємодії та 

способи реалізації категорії інтертекстуальності.      

Наприклад, у низці лінійних контекстів характеризувальну функцію 

виконують по-різному перебудовані назви народних казок або текстові 

фрагменти з них: Скільки можна отак зустріти ерудитів, краснословів, 

дотепників, тонких натур, вільнодумців! Але в переважної більшості добра 

того стачає лиш на один раз. Це мовби вивіска, за якою нічого нема. Казка 

про солом’яного бичка. Зовні й наче бичок, а насправді – напханий 

соломою. Куди не повернись – солом’яні бички (Диво, с. 591); Уявіть собі: 

вночі, без черевиків, без піджака, дременув (Кукулик) від Брайка. Навіть 

постелі своєї не розстелив. От вам і старі кадри! Та й молоді рота не 

роззявляють – ловлять рибку велику та превелику! (Зло, с. 118) тощо. 

Виділені вторинні текстові сегменти – тричі структурно трансформована 

назва казки «Солом’яний бичок», що фігурує в першій ілюстрації, й  так само 

змінена фраза Ловись, рибко, велика та все велика! з казки «Лисичка-

сестричка і вовк-панібрат» у другому прикладі – постають метафоричними 
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складниками мовних портретів узагальнено-типових персонажів, 

контекстуально ословлених у гумористично-аксіологійній тональності,  

у діапазоні якої домінантним є конотативно-оцінний компонент 

‘засудження’. 

  До народної казки «Коза-дереза» відсилає автор своїх читачів 

у наступному текстовому фрагменті: …і вона вхопила той шматочок, як та 

коза з казки листочок, але різниця між офіціанткою і козою полягала 

в тому, що коза, поки доходила до свого діда, встигала проковтнути 

листочок, ще й запити його води крапелькою, офіціантка ж ніяк не могла 

встигнути проковтнути кавалка ростбіфа на тому короткому відрізку 

шляху, який їй належало подолати від кухні до замовника (Зло, с. 188). 

Семантико-смислове тло для змалювання гумористичної ситуації, у яку 

потрапила героїня твору, формує мовностилістична фігура асоціативного 

паралелізму: поведінка офіціантки нагадує дії кози з української народної 

казки. Уривок із фольклорного твору Бігла через місточок, ухопила кленовий 

листочок, бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку, «прочитаний» 

у наведеному лінійному контексті, є ремінісценцією, яку пізнаю́ть 

і відтворюють адресати, семантична пам’ять яких зафіксувала фразу 

з відомої багатьом казки.  

Рядки з казок подекуди вставлені як цитати, що виконують емоційно-

оцінну функцію, наприклад: – Та що ти (Книш) мені (Череді), мов 

першокласникові, вичитуєш такі лекції? Людина до людини, курочка по 

зернятку, дід за ріпку, баба за діда, онучка за бабу… (Переходимо до 

любові, с. 382); Від вас (Череди)… Вона  (Валерія) втекла просто панічно 

[…] – Втекла? – Я (Пелагея Йванівна) сказала, здається… «Колобок, 

колобок, я тебе з’їм! Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу…» 

(Переходимо до любові, с. 543) тощо. У романі «Переходимо до любові» 

виділені текстові ілюстрації з українських народних казок «Ріпка» та 

«Колобок» слугують мовностилістичним засобом експлікації внутрішньо-
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емоційного стану головного героя Дмитра Череди в різних комунікативних 

ситуаціях. 

Позитивно- або негативно-оцінні конотації художньої оповіді 

зумовлені численними каламбурами, якими «пересипана» мова романів 

П. Загребельного. Наприклад: – А де ж твій (Гасана) дім? – Чи хоч знаєш, 

у якій стороні? – Була в собаки хата, дощ пішов – вона й згоріла 

(Роксолана, с. 322); Бо шляхта сунула сюди своє військо і «для враження», 

та й для прохарчування. Як то казано: на Поділлі хліб по кіллі, а ковбасами 

пліт городжений (Я, Богдан, с. 383); Я (Богдан) махнув рукою, […] але 

цигани не повели й вухом, бігали довкола ведмедя, галасували, примовляли 

своїх примовлянь крутійських: «Шурхай, бурхай, кичкарай, сирже, мирже, 

дрик…» (Я, Богдан, с. 155); – Бо якби не баба, то була б дівкою, а коли б не 

пліш, то й голо б не було. А нам треба врожай. І не простий, а високий. І не 

високий, а рекордний… (Левине серце, с. 153); – Та й я гарний, – зраділо 

позадкував од нього (Карналя) Кучмієнко. – Приперся зі своїм глеком на 

капусту (Розгін, с. 439); …говорив (Бовть) натяками, на здогад буряків, щоб 

була капуста (Стовпо-творіння, с. 34); Сюди й туди? Нашим і вашим? Нате 

й мій глек на капусту, щоб я була химкою? (Стовпо-творіння, с. 87) тощо. 

У наведених та інших лінійних контекстах експериментально-лінгвальні 

побудови такого зразка виконують основне – ігрове – призначення, «що 

полягає у створенні комічно-сатиричного ефекту шляхом обігравання 

близькозвучних або однозвучних мовних одиниць з різними значеннями» 

[444, с. 226].  

Функціонально-типологійний аналіз численних етномовних знаків, які 

маркують художній дискурс П. Загребельного, виявляє стилістичне 

навантаження фольклоризмів та міфологем, що «пронизують» вертикальний 

контекст мовотворчості прозаїка. 
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4.5.2. Фольклоризми 

 П. Загребельний належить до тих непересічних творчих особистостей, 

про яких С. Я. Єрмоленко зауважує: вони володіють талантом, інтуїцією 

відчувати колективний досвід у сприйманні естетичної природи слова, 

трансформувати його в лінгвальні форми, що постають як мовно-естетичні 

знаки національної культури [162, с. 358 – 359]. У лінійні контексти 

художньої прози письменника вписано немало фольклоризмів – мовно-

естетичних знаків української культури, які є втіленням народної мудрості, 

опертої на вікові традиції ментально-етнічного світосприймання, 

характерного для українців. Такі етнолінгвальні елементи, що мають 

денотативно-конотативний та асоціативно-символічний зміст, здавна 

слугували важливим засобом кодування дійсності. Загалом зберігаючи їхню 

глибинну народно-філософську сутність, прозаїк нерідко додає до семантики 

тих чи тих фольклоризмів нові аксіологійні відтінки, по-своєму 

розшифровуючи й трансформуючи внутрішню форму мовних одиниць, які 

є наслідком колективної словотворчості.  

В ідіолекті П. Загребельного статусу стилістем набувають численні 

смислово значущі етномовні знаки, що з погляду рівневої лінгвістики 

належать до різноструктурних угруповань. За нашими спостереженнями,   

найпродуктивнішими з-поміж них постають три підтипи фольклоризмів: 

фразеологізми, паремії, народні пісні.  

Фразеологізми. Системно-рівневе дослідження типологійних ознак 

фразеологічних одиниць (ФО), актуалізоване в лінгвоукраїністиці ХХ ст. 

(праці Л. А. Булаховського [58], Л. Г. Скрипник [404], Ф. П. Медведєва [309], 

Л. Г. Авксентьєва [2], В. Д. Ужченка [460] та ін.), на сучасному етапі 

розвитку науки потребує аспектологічного розширення й поглибленого 

аналізу з погляду різних мовознавчих галузей. Протягом останніх десятиліть 

виконано низку дисертаційних робіт,  опубліковано монографії 

(О. В. Забуранна [176], О. М. Каракуця [203], О. А. Куцик [276], 
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О. П. Левченко [279], Н. С. Ляшенко [292], О. О. Селіванова [387], 

А. А. Смерчко [412] та ін.), у яких переважно в лінгвально-зіставному плані 

описано структурно-семантичні, антропологічні, когнітивні, культурологічні, 

онтологічні, інноваційні тощо риси багатьох ФО. Натомість досі не 

вирішеними залишаються нагальні питання, пов’язані з комплексною 

характеристикою фразеологізмів у функціональних стилях сучасної 

української літературної мови, зокрема в художньому стилі. 

Попри те, що фразеологія як розгалужена система етномовних знаків 

глибоко філософського змісту є традиційним об’єктом студіювання в межах 

лінгвостилістики, у цій галузі опрацьовано особливості функціонування 

фразеологічних сполук у художніх дискурсах далеко не всіх відомих 

письменників. Стійкі звороти,  які індивідуалізують мовостиль 

П. Загребельного, так само не досліджено в повному обсязі. Наразі 

проаналізовано категорійно-структурну та семантико-стилістичну специфіку 

ФО, виявлених лише в деяких романах прозаїка (В. М. Білоноженко, 

І. С. Гнатюк [40], Н. С. Голікова [103; 105; 113], Т. В. Кедич [222; 223], 

Ю. І. Кохан [262] та ін.). У жодній науковій праці не простежено 

фразеологізми, що маркують художній дискурс П. Загребельного, виконуючи 

роль мовних знаків – репрезентантів категорії інтертекстуальності. На нашу 

думку, найважливіші критерії типологізації цих лінгвальних одиниць 

потрібно звести до двох релевантних ознак: 1) функціональне навантаження; 

2) відповідність художньо-стильовій нормі.  

У мові прози письменника численні ФО виконують культуро- та 

смислотвірну функції, що є основними для  різнотипних вторинних текстів – 

лінгвокультурних і етномовних знаків, а також низку додаткових ролей: 

характеризувальну, емоційно-оцінну, ігрову, подекуди – текстотвірну. Загал 

аналізованих стилістем засвідчує, що в контекстах романів П. Загребельного 

активно фігурують як узвичаєні ФО, так і фразеологізми-новації, що постали 

внаслідок індивідуально-авторської мовотворчості. Ураховуючи ступінь 

відповідності / невідповідності досліджуваних стилістем мовній нормі, 
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розподіляємо їх на загальномовні,  трансформовані,  оказіональні 

фразеосполуки.    

Для загальномовних ФО основним є культуротвірне призначення, 

оскільки вони передусім оприявлюють інтертекстуальний зв’язок романів зі 

специфічним – фразеологічним – кодом національної культури. Численні 

узуальні стійкі звороти, закріплені в мовній свідомості етноспільноти, 

а також зафіксовані у відповідних словниках (19; 20 тощо), властиві усій 

мовотворчості письменника. Здебільшого зберігаючи загальноприйняте, 

відоме мовцям значення, такі фразеовживання функціонують як лінгвальні 

одиниці – стилеми, показові для мови різножанрових художніх творів. 

Наприклад: …йшло димом усе зароблене за довгі місяці тяжкої праці 

в Агапіта… (Диво, с. 441); – Усі ці розбалакування не варті виїденого яйця 

(Євпраксія, с. 124); – А що пан тут робить? – прикинувся овечкою поляк 

(Європа 45, с. 270); …женихи їхали до Наталки аж ген звідки, та вона всім 

давала одкоша і вмирала за Левенцем… (Добрий диявол, с. 62 – 63); 

Товаришу Череда, ви народилися в сорочці... (Переходимо до любові, с. 370); 

Я (Дмитро) не хотів шитися в дурні, тому намагався триматися осторонь 

від Алі… (З погляду вічності, с. 185). Проілюстровані та немало інших ФО 

належать до безеквівалентних мовних знаків архетипного зразка: 

у семантичній пам’яті етноспільноти вони постають як мисленнєві образи 

багатьох смислово значущих фрагментів суспільного буття, що здавна 

потребували не лише об’єктивно-мовної фіксації, а й вербалізації 

суб’єктивних – позитивних або негативних – оцінок та емоцій. 

 Відомо,  що своєю «поведінкою»  фразеологічні сполуки 

віддзеркалюють внутрішньомовні особливості лексем. Семантико-

парадигматичні зв’язки одиниць, властиві лінгвальній системі, оприявлено 

і в романістиці П. Загребельного. У вертикальному контексті мовотворчості 

письменника найчастіше фігурують синонімічні та антонімічні ФО. 

В аналізованих творах нерідко натрапляємо на фразеологізми-синоніми зі 

значеннями «утекти», «вигнати», «далеко» тощо. Наприклад: – Давай дамо 
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дьору! (Переходимо до любові, с. 367); – Змотуєш вудочки? – прискалив він 

(Шляхтич) око. – А хто називав мене обивателем, цікаво б знати? А тепер 

обиватель зостається вколювати, а передова частина дає драла! 

(Переходимо до любові, с. 415); …варяги не витримали, дали спину 

супротивникові, кинулися врозтіч… (Диво, с. 486); …він (Сивоок) так ні 

з того ні з сього вломив од його (віслюка) хазяйки ногу… (Диво, с. 430) 

тощо.   

У лінійних контекстах фразеологізми нерідко поширюють синонімічні 

ряди категорійно споріднених лексем, переважно дієслів (Купець розкладав 

свій товар, розхвалював, сипав словами, припрошував, пропонував… (Диво, 

с. 149); Мусив (Скиба) перетворитися на дикого звіра, на якого полюють 

тисячі мисливців і який заповзявся обдурити їх усіх, заплутати, збити 

з пантелику (Європа 45, с. 36), або вони формують експресивні висловлення 

у вигляді асоціативно- та градаційно-ампліфікативних мовних фігур (На 

місці кроком руш! Тупцювали на одному місці, товкли воду в ступі, 

переливали з пустого в порожнє, намагалися дійти до істини, а істина 

лежала десь поза межами кімнати, в якій засідали ці люди, поза межами 

їхнього впливу (Зло, с. 271); «Маскується!» – вирішив я (Дмитро) і поклав собі 

простежувати кожен її (Клементини) порух, щоб вивести на чисту воду, 

вхопити за руку, примусити до зізнань (Переходимо до любові, с. 409); 

…хоч як тяжко іноді буває: не розкисай, не падай духом, засукуй рукава, 

берись за діло! (Переходимо до любові, с. 424) тощо. 

Подекуди натрапляємо на антитетичні висловлення, у цетрі смислових 

протиставлень яких – антонімічні фразеологізми, наприклад: Чеських 

кришталевих бокалів – хоч греблю гати. А сміху зайвого ні на макове 

зернятко (Левине серце, с. 8); На випадок великої небезпеки – збираємося всі 

в районі капітанського містка. Зрозумів? Ну, не вішай носа! Вище голову! 

(Добрий диявол, с. 90). 

Утім, художній дискурс П. Загребельного здебільшого маркують 

загальномовні фразеосполуки, що, пронизуючи вертикальний контекст 
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досліджуваної романістики, формують опозитивні «вертикалі» – 

систематизовані парадигми ФО, які постають складниками індивідуально-

авторського інтерсеміотичного простору. Наприклад, немало повторюваних 

стилістем, що здебільшого виконують характеризувальну або емоційно-

оцінну функцію, репрезентують антонімічні поняття «говорити» – «мовчати» 

(див. табл. 4.1), пор.: Найменша спроба розпустити язик закінчиться   

оцим, – він (Кальтенбруннер) зробив красномовний жест, черкнувши ребром 

долоні по шиї… (Європа 45, с. 219); …Юрій навмисне став точити 

баляндраси, розповідаючи Анастасії про своє щасливе дитинство, про 

дружбу з Людмилою, про всяку всячину, аби лиш її довше затримати (Розгін, 

с. 211) та Я (Дмитро) прикусив язика, згадавши, як неміцно стояв і я сам, 

щастя, що це було до Клементининої ери і дівчина нічого не знала 

(Переходимо до любові, с. 391). 

Таблиця 4.1 

говорити мовчати 

 
сипати словами 
поляпати язиком 
розпустити язик 
чесати язиком 
свербить язик 

точити баляндраси  

 
тримати язика за зубами 
держати язик за зубами 

зціпити зуби 
прикусити язика 
грати в мовчанку 
сопіти в дві дірочки 
води в рот набрати 

 
 

Високий ступінь продуктивності загальномовних ФО в художній прозі 

П. Загребельного, їхня смислово-семантична суголосність із сутністю 

лінійних контекстів, у які їх інтегровано, засвідчують, наскільки тонко 

відчував митець народномовний талант в царині образо- та 

характеротворення, опертого на такі важливі ознаки українського 

менталітету, як гострий розум, одвічний гумор і кмітливість. Змінюючи 

форму та зміст тих чи тих узвичаєних фразеологізмів, письменник і сам 
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активно долучився до процесу фразеотворення, унаслідок якого постало 

немало трансформованих та оказіональних ФО. 

 Обґрунтовуючи поняття «трансформований фразеологізм», 

О. Д. Пономарів акцентує релевантні ознаки стійких словосполук, змінених 

з певною стилістичною метою: збереження їхньої внутрішньої форми, 

відносна стійкість, нарізнооформленість. Дослідник зауважує, що 

«в загальній системі мови фразеологізми виявляють найбільшу міру стійкості 

поза межами контексту, а в конкретному тексті набувають здатності до 

перетворення. Трансформовані фразеологізми завжди зберігають 

співвіднесеність із семантикою вихідного джерела» [362, с. 126].  

Для трансформованих ФО, які фігурують у художньому дискурсі 

П. Загребельного, основною є смислотвірна функція: ті чи ті зміни узуальних 

стійких зворотів слугують мовностилістичними прийомами оприявлення 

нових семантичних відтінків і неконвенційних смислових прирощень 

у контекстах. Вони привертають увагу читачів, які дешифрують сутність 

перебудованих фразеологізмів. Стилістеми такого зразка репрезентують 

низку формальних і семантичних перетворень: 1) заміну компонентів (Вона 

(Шуйця) зникла від нього (князя), мовби й не було її зовсім на світі. […]  Ні 

слуху, ні мови (Диво, с. 338) – ні слуху, ні мови ← ні слуху, ні духу; Тобі 

б (Дмитрові) треба дівчину, та тільки таку, щоб вона тебе взяла 

в оберемок – отоді ти станеш, як усі! (Переходимо до любові, с. 440) – 

взяти в оберемок ← взяти в руки; Щоб забезпечитися від ймовірних 

несподіванок, державі доводиться часом платити навіть за безглуздя, 

купувати свиню в мішку, а то й просто порожній мішок, і без свині, і без 

свинячого хвостика (Безслідний Лукас, с. 12) – купувати свиню в мішку ← 

купувати кота в мішку); 2) розширення компонентного складу 

(…підкотився (старпом) до Яковенка, продав йому десятків зо два зубів, 

калічачи слова, сказав… (Добрий диявол, с. 51) – продати десятків зо два 
зубів ← продавати (продати) зуби); 3) усічення компонентів (– Старий, ми 

ж знаємо один одного не перший рік. Пуд солі. Ти повинен зрозуміти 
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(Південний комфорт, с. 61) – пуд солі ← пуд солі з’їсти); 4) контамінацію  

(– Коли так, то в мене (Дмитра) з душі скотилася ціла каменоломня 

(Переходимо до любові, с. 511) – з душі скотилася ціла каменоломня ← 
камінь з душі скотився); 5) перетворення стверджувального сталого 

виразу на заперечний (Сирота. Авторитет. Навіть у Москві. Воістину всі ці 

люди вмруть, але жоден не зміниться. Цих горбатих навіть могила не 

виправить (Тисячолітній Миколай, І, с. 11) – горбатих могила не 
виправить ← горбатого могила виправить); 6) зміна типу модальності 

(Гейдріх умів завчасно підстелити собі соломки туди, де мав упасти 

(Європа 45, с. 156) – підстелити собі соломки туди, де мав упасти ← якби 
знав, де впаду, то соломки б підстелив). 
 Проілюстровані та інші ФО нерідко виконують додаткову – емоційно-

оцінну функцію. До гумористично-аксіологійного поля мовотворчості 

письменника потрапляють і такі стилістеми, що виникли внаслідок мовної 

гри, яка полягає в заміні «небажаних» компонентів евфемізмами: Я (Череда) 

стояв і дивився на той круглий цинковий герб, втупився в нього, мов відома 

свійська тварина в нові ворота... (Переходимо до любові, с. 371); Після 

цього Чемерис трохи потерпів би, а там узяв би Кривцуна за вухо і вивів 

з цеху, а там допровадив до заводської прохідної, забрав би в нього 

перепустку і дав коліном під одне відоме навіть без шкільних підручників 

місце (Переходимо до любові, с. 388) тощо. Ігрову функцію виконують також 

алюзійні трансформовані фразеосполуки, наприклад: Іван Іванович купався 

в солодких мріяннях, а Рекордист привчився багатіти думкою, і з часом це 

стало для нього ніби своєрідним наркотиком (Левине серце, с. 182). 

Навмисна елімінація суб’єктного складника у структурі загальномовного 

фразеологізму дурень думкою багатіє слугує натяком на іншого носія 

«непривабливої» процесуальної ознаки – персонажа Рекордиста.   

На думку І. С. Панасевич-Гнатюк, у мові художньої літератури одним 

з найпоширеніших і найцікавіших різновидів трансформації фразеологізмів 

є їхня семантична двоплановість, що дає змогу поєднувати пряме та 
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фразеологічне значення в тому самому стійкому вислові. Таке явище 

трактують як подвійну актуалізацію, яка полягає в «реалізації лексичних 

значень усіх чи окремих компонентів фразеологізму поряд із використанням 

його традиційних значень» [347, с. 1]. Зокрема, схожі ФО розбити глека, 

кінці в воду, сміятися на кутні, рубати з плеча, вмити руки, опустити руки 

тощо постають стилістично маркованими складниками в романі «Левине 

серце», наприклад: А я (дід Утюжок) тут сам, без нікого, в Зеленому такого 

офіцерюгу втопив, що його гітлери півгоду шукали! Шукай, а кінці в воду! 

(Левине серце, с. 79); Дід Утюжок так розстроївся, що в нього, як то 

кажуть, опустилися руки, весло не пішло в воду, а черкнуло по самому 

верху, бризки полетіли аж на другий кінець човна, кілька їх упало й на 

окупанта (Левине серце, с. 78); Коли Катерина ІІ під час відомої подорожі 

по Україні зустрілася в Каневі зі своїм колишнім коханцем Понятовським 

і від радості й солодких спогадів спробувала сміятися, то сміялася на 

кутні, бо зубів уже не мала: вони повипадали під дією законів природи 

(Левине серце, с. 112) тощо. Виділені загальномовні фразеологізми водночас 

кваліфікуємо і як синтаксично вільні сполуки, оскільки їхні лексичні 

компоненти не втрачають свого первинного значення. У кожному разі 

подвійну актуалізацію ФО зумовлює комунікативна структура всього 

висловлення, у яку «занурена» стилістема, тобто мовне оточення, що 

створює семантико-смислове тло для виникнення таких двояко 

потрактованих контекстуальних фразеологічних омонімів.    

У художньому дискурсі П. Загребельного найвищий ступінь 

інноваційності репрезентують оказіональні фразеологізми. Принагідно 

зауважимо, що в неології їх номінують фразеологічними оказіоналізмами 

(термін Е. І. Ханпіри [478, с. 288]) і здебільшого розглядають як 

контекстуальні звороти, мотивовані стійким сполученням слів, що 

побудовані на основі обігрування співвіднесення фразеологічної твірної 

основи й похідного оказіонального словосполучення [13, с. 5].  
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Стилістеми аналізованого типу є невід’ємними репрезентантами 

негативних оцінок багатьох персонажів, суспільних явищ, процесів 

державотворення тощо в мові романів про сучасність. Наприклад, за 

структурно-семантичною моделлю узуального фразеологізму сміх і гріх 

побудовано такі контекстуально-інноваційні ФО:  

 

 

Трансформований (сміх і регіт) та оказіональний (сарказм і маразм) 

фразеологізми виконують текстотвірну функцію, пронизуючи вертикальні 

контексти роману «Стовпо-творіння» й повісті «Гола душа» відповідно: Ну, 

там справді виходив «силач», […] який на дрючку міг підняти над собою 

десяток чи й більше акробатів, а тоді чіпляти собі на піджак звізду Героя 

комуністичної праці. Сміх і регіт (Стовпо-творіння, с. 45); В культурі 

я (Клеопатра) довго не затримувалася. Яка там культура в районі? Сарказм 

і маразм. У бібліотеках ні грошей, ні книжок, щоб купити, ні навіть 

простих полиць (Гола душа, с. 27). Послідовно введені до лінійних 

контекстів як оцінно-номінативні речення, вони  виконують функцію  

мовностилістичного засобу вираження іронічно-саркастичної оцінки. 

Оригінальні мовні звороти, що не відповідають мовно-фразеологічній 

нормі, найчастіше функціонують у романі «Стовпо-творіння». Для низки 

індивідуально-авторських утворень на кшталт мені до шмиги; бовть лобом 

об стовп; стовп її матері; маємо те, що розкрадаємо; як не вкрадеш, то 

й стовпа не поставиш; присидент – це народ; двоє сонць на небі не буває 

тощо, побудованих за зразком узвичаєних ФО та прислів’їв, найпоказовішою 

є відтворюваність у тексті твору – одна з релевантних ознак, характерних для 

лінгвальних одиниць фразеологічної системи української мови. Наприклад: 

Отсяя всяя влада, будь вона неладна! Стовп її матері! (Стовпо-творіння, 

с. 119); …а шо робилося коло Гуманітарної Латки, то тут вже ні в казці 

сказать, ні з вашою адміністрацією описать (Стовпо-творіння, с. 190); Ти 

берись і за вчених, і за всіх остальних. Хто проти стовпів, той проти нас! 

сміх і регіт сміх і гріх сарказм і маразм 
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(Стовпо-творіння, с. 114) тощо. Виділені оказіональні фразеосполуки 

мотивують такі твірні етномовні знаки: Стовп її матері! ← Хай їй грець! 

Грець з нею! Чорт її не візьме!; Ні в казці сказать, ні з вашою 

адміністрацією описать ← Ні в казці сказать, ні пером описать; Хто проти 

стовпів, той проти нас! ← Хто не з нами, той проти нас. У книзі, що 

написана як іронічна історія нашої сучасності, проілюстровані та схожі 

фразеовживання постають унаслідок мовних експериментів, загалом типових 

для мовотворчості П. Загребельного.  

Отже, загальномовні, трансформовані, оказіональні ФО, які маркують 

ідіолект письменника, – це важливі виражально-зображальні лінгвальні 

одиниці, що, функціонуючи в межах конотативно-аксіологійного поля 

досліджуваної романістики, з одного боку, оприявлюють релевантні ознаки 

складників етнокультурного коду інтерсеміотичного простору, а з другого – 

репрезентують високий потенціал у текстовій площині індивідуально-

авторського мовотворення. 

Прислів’я та приказки. Відомо, що до фразеологічної системи 

вналежнюють прислів’я та приказки – паремії, які з-поміж типових народних 

висловів найперше постають одиницями малих фольклорних жанрів 

афористичного спрямування. Відтворюваність, структурно-семантична 

стійкість і цілість – це ті важливі риси, що споріднюють паремії із ФО. Такі 

смислово концентровані зразки етнотворчості, що своїм змістом передають 

пережитий досвід українського народу, є значущими складниками 

мовостилю П. Загребельного, наприклад: І по мудрому чорт катається. 

Стара, на жаль, вічно актуальна пересторога… (Диво, с. 182); Як 

у приказці: кружало – де лежало (Диво, с. 267); – Коли немає 

в християнстві правди, можна попробувати її в іновірців. Як топишся, то 

й за бритву вхопишся (Я, Богдан, с. 471); Старший мій (Сміянків) брат 

Несміян […], може, позаздрив би моїй невпокореності, бо краще бути 

голодним горобцем під холодною стріхою, ніж райською пташкою 

в золотій клітці (Тисячолітній Миколай, І, с. 81); Випадковий в інженерії 
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чоловік стає директором заводу і забиває ринок нікчемними виробами, так 

само нікчемними, як і він сам, бо від сірої курки – сірі й курчата (З погляду 

вічності, с. 252); Гриша був народжений, щоб його рятували обставини. 

Щоправда, іноді вони виступали й проти нього, але це вже діалектика: 

любиш кататися – люби й саночки возити. Або: любиш смородину – 

люби й оскомину (Левине серце, с. 192) та багато ін. 

Художній дискурс прозаїка стилізують і лаконічні вислови, запозичені 

в інших народів: Академік стояв з аркушиком, на якому написано було два 

прізвища. Два замість трьох, але яке це мало значення? […] В пам’яті 

крутилося старе прислів’я, здається, французьке: «Хто розраховує на 

черевики вмерлого, рискує ще довго ходити босоніж» (Зло, с. 370); Поїхав, 

як кажуть італійці, на коні святого Франціска: пішов пішки (Європа 45, 

с. 232); Швенд згадав старе італійське прислів’я: «Ведере Наполі є пої  

морі» – побачити Неаполь, а потім померти (Європа 45, с. 233); – Пан 

знає польську приказку: «Краще зберегти одне людське життя, ніж 

збудувати костьол»? (Європа 45, с. 332); Твердохліб мовчки досьорбав свій 

чай. Як кажуть араби: коли їси з сліпими, будь справедливим (Південний 

комфорт, с. 177). 

Засвідчуючи органічну взаємодію філософсько-епістемного змісту 

мови художньої прози письменника з перлинами народної творчості, схожі 

стилістеми виконують основну – культуротвірну – функцію. Натомість 

у мовотворчості П. Загребельного фігурує немало експериментальних 

паремій, по-різному трансформованих або змодельованих самим автором. 

Наприклад, у діалозі – Не радій завчасу, – похмуро мовив Євген. – А чом би 

й не радіти? – Не кажи «гоп». – А я (Дмитро) вже перескочив! (З погляду 

вічності, с. 290) відоме прислів’я Не кажи гоп, поки не перескочиш, що 

в лінійному контексті є структурно «розірваним» і дещо граматично 

зміненим, слугує характеризувальною деталлю до мовно-ситуативного 

портрета головного персонажа роману «З погляду вічності» Дмитра Череди.  
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У дилогії «Переходимо до любові» стилістично маркованими постають 

індивідуально-авторські паремії, що є наслідком міксації фрагментів з різних 

фразеологізмів, прислів’їв, каламбурів: Держикрай не був такий дурний, щоб 

не вловити нашого загального настрою. […] – Всі ці розмови в цеху з мене, 

як з гуся сьома вода на киселі. Не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя 

в мішку. Раз мене призначено сюди начальником, то я не допущу, щоб мене 

підвели з вогню прямо в полум’я під монастир. Дякую за увагу (Переходимо 

до любові, с. 429); Ніколи не знаєш, що саме просять тебе дівчата, бо після 

цих слів кожна з них негайно вломлює ногу наздогад буряків, щоб дали 

капусти, як каже Держикраєва електронна машина (Переходимо до 

любові, с. 437); Як сказав би Держикраїв комп’ютер: куй залізо, поки рак 

свисне (Переходимо до любові, с. 448) тощо. Такі контаміновані утворення, 

що мають основне текстове призначення – дати оцінку тим першим 

комп’ютерам і їхнім винахідникам, які виконали важливу роль у НТР 

радянського суспільства 60 – 70-х рр., – це виразно емоційні складники 

гумористично-аксіологійного поля мовотворчості прозаїка. 

Оказіональною вважаємо приказку Ні пес, ні видра!, вкладену в уста 

воєводи Кирпи – персонажа з роману «Євпраксія», який супроводжував 

княжну до далекої Саксонії: Питала (Журина) Кирпу співчутливо й ласкаво: 

– Як тобі? – Живу! – пересмикував той косими плечима. – Ні  пес, ні видра 

(Євпраксія, с. 94); Журина […] питала за звичкою: – Як ся маєш, Кирпо? – Ні 

пес, ні видра! – віджартовувся Кирпа… (Євпраксія, с. 100) тощо. 

У наведених та інших антитетичних контекстах сам герой і його приказка 

символізують оптимізм і нерозривний духовний зв’язок київських людей, 

зокрема Євпраксії та мамки Журини, з рідним краєм. 

Народні пісні. Пісні, що мають колективного творця слів і музики, 

належать до найпоширенішого типу народного мистецтва. Вони чи не 

найглибше відбивають історію, духовне багатство етноспільноти, характер 

нації, її менталітет, усі явні та приховані тони й півтони, породжувані 

«струнами» народної душі. Функціонування уривків з народних пісень 
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є передусім художньо-стильовою нормою для прозових творів, у розлогі 

контексти яких вони легко вписуються, додаючи до їхньої сутності численні 

смислові відтінки, закріплені асоціативно-історичною пам’яттю 

колективного генія.  

Індивідуально-стильовою нормою романістики П. Загребельного 

є опертя на ввесь пісенно-культурний універсум, створений українським 

народом. А отже, у художньому дискурсі прозаїка актуалізовано 

різножанрові народні пісні, одні з яких наближені до популярно-естрадних 

пісень, що мають автора, інші – заглиблюють у ті чи ті історичні відтинки 

часового континууму, у безмежних просторах якого загубилися їхні 

найперші творці. Вертикальний контекст мовотворчості письменника 

найчастіше пронизують рядки з ліричних та жартівливих пісень. Зокрема, 

функцію цитат або алюзій виконують повторювані фрагменти 

з народнопісенних творів «Де ти бродиш, моя доле?» та «Ой під вишнею, під 

черешнею», які свого часу популяризували М. Кропивницький та 

І. Котляревський відповідно: Рано чи пізно все стає відомим на цьому світі! 

Не грає ролі, яким чином і хто відкриває людям таємниці і якою ціною. Де 

ти бродиш, моя доле?.. (Диво, с. 588); Хіба знаєш, де бродить твоя доля 

і на яких ангельських крилах вона спуститься до тебе? (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 210); …тільки й знав (дід Левенець), що вихваляв свого сина, не 

забуваючи нагадувати про їхнього славетного предка – полтавського 

полковника Прокопа Левенця, який уже триста років тому володів у славній 

Полтаві і ставком, і млинком, і вишневим садком (Левине серце, с. 66); Та 

тут справжня латифундія! – не стримався від подиву Шульга. Як же це 

трофейники Соловейчика не випередили тебе, капітане? І маркітантську 

лавку прогавили, і ставок та млинок (Юлія, с. 64). 

Уривки з ліричних (…провалювався б (Гриша) на екзаменах рік і два, 

але вперто пробивався б… Куди й чого? «Не питай, чого в мене заплакані 

очі» (Левине серце, с. 66); родинно-побутових (Тоді я (Богдан) подумав, що 

це про пані Раїну, і став ще дужче лякатися й уникати шляхтянки, виходило 
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ж геть неждане й загрозливе. Як ото співають: «Ой я з кумою розкумаюся, 

з куминим дівчам ізвінчаюся» (Я, Богдан, с. 69); історично-епічних 

(Зітхаючи, виволік (Левенець) з кущів свій мотоцикл, […] увігнався просто 

в темну хмарюку над дорогою, ковтаючи здійнятий Самусем пил і гіркі 

сльози розпуки. Як ото співалося колись: Ой під лісом та під Лебедином / 

Курілася доріженька димом… (Левине серце, с. 192 – 193); У нього (Діжі) 

було занадто одноманітне життя, всуціль заповнене роботою. Про нього 

можна було співати: «Як не було пригодоньки, гей, гей, та й досі нема…» 

І зненацька – пригода! Велика пригода! (Зло, с. 204); жартівливих (Хоч яка 

п’яна, я (Клеопатра Січкар) зуміла поставити Тодю на місце. Приніс текст? 

Давай і котись. Як у пісні: а я тії раки забрала, а Якова з хати прогнала… 

(Гола душа, с. 119); – А як нащот «Ой шо ж то за шум учинився?» – 

поспитав Бовть, коли вони підійшли ближче (Стовпо-творіння, с. 28) та 

інших народних пісень постають важливими емоційно-оцінними 

компонентами функціонально-інтертекстуального поля художнього дискурсу 

П. Загребельного. 

Досліджувані етномовні знаки по-особливому динамізують художню 

оповідь у тому разі, коли в лінійному контексті цитовано ввесь 

народнопісенний твір або питомо вагому його частину. Нерідко такі розлогі 

вторинні тексти надруковано в рядок, що є однією зі специфічних 

індивідуально-графічних рис мовостилю письменника (зауважимо, що 

в такий самий спосіб цитовано низку поезій та авторських пісень (див. 

Додатки 4.37; 4.38; 4.39; 4.40), наприклад: Мама Лександра, мовби 

застерігаючи свою доньку, наспівувала їй уже й не веселих та безтурботних, 

а пісень так само страшних, як чужинські напади на їхнє поставлене на 

розпуттях нещасне місто: «За синім морем, над новим двором, Настася 

сорочку шиє. Шиє, вишиває і на двір поглядає. Миколайку, братику, що 

там синіє? Ци ратаєньки орють, ой ци волики пасуть?» – «Ой Настасю, 

сестро, не ратаєньки ідуть і не волики пасуть, оно по тебе, Настасю, 

туроньки ідуть». – «Ой Миколайчику, братику, найми же ти кухароньку, 
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а я сховаюся під дев’ятеро дверей, під десятий замок». Наїхали туроньки, 

стали Настасю шукати… Настасина хустонька, но не Настасина 

головка; Настасині пацьори, но не Настасина шия; Настасина суконька, 

но не Настася сама; Настасині панчошки, но не Настасині ножки; 

Настасині черевички, но не Настасин хід. Стали двері ламати, Настасю 

добувати; дев’ятеро дверей зламали і Настасю достали…» І плакала 

мама з цією піснею, мовби передчуваючи долю і свою, і своєї дитини 

(Роксолана, с. 42). Історично-епічні пісні-плачі, родинно-побутові, 

невільницькі пісні виконують основну – культурно-історичну – функцію 

в низці контекстів роману «Роксолана» (див. Додатки 4.41; 4.42; 4.43; 4.44; 

4.45), у яких вони формують асоціативно-стилістичні фігури на позначення  

душевного стану героїні, її туги за батьківщиною. 

 Історичні пісні пронизують вертикальні контексти романів «Смерть 

у Києві» та «Я, Богдан». Надто смислово значущими є численні текстові 

ілюстрації козацьких дум, що оприявлені у творі «Я, Богдан», про авторство 

яких П. Загребельний зауважує: «У книжці своїй я зробив несміливий натяк 

на те, що всі думи про Хмельниччину склав сам… Хмельницький. Коли йти 

далі за моїми припущеннями, то можна б стверджувати, що й взагалі всі 

Українські думи складено Богданом Хмельницьким, великим поетом нашого 

народу, а не тільки полководцем і державним діячем. Інакше чим можна 

пояснити той факт, що думи, як жанр, вмирають разом зі смертю 

Хмельницького? Історія ж не вмерла, але вмер її співець – і от наслідок» 

[180, с. 669]. Такі зразки високохудожніх пісенних творів, активно цитовані 

прозаїком, сучасні українці сприймають як народні думи й пісні. У романі, 

крім культурно-історичної, вони виконують і смисло- та текстотвірну 

функції. Зокрема, фінальним акордом у художній оповіді про Богдана 

Хмельницького є фрагмент однієї з козацьких дум: Ей, козаки, діти, друзі! / 

Прошу вас, добре дбайте: / Борошно зсипайте, / До Загребельної могили 

прибувайте, / Мене, Хмельницького, / К собі на пораду ожидайте (Я, Богдан, 

с. 664). 
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 Вивчення етномовних знаків, що апелюють до народнопісенної 

творчості, потребує докладнішого студіювання. На нашу думку, проблемі 

функціонування таких стилістем у художньому дискурсі П. Загребельного 

має бути присвячене окреме наукове дослідження, оскільки численні 

фрагменти з різножанрових народних пісень постають смислово значущими 

компонентами ідіолекту письменника. 

  

 

4.5.3. Міфологеми 

У мові художньої прози П. Загребельного міжтектовий зв’язок 

з лінгвокультурним універсумом оприявлюють ті чи ті міфологеми – 

етномовні знаки, які є витвором колективної фантазії. Міфи, легенди, притчі, 

билини, що постали внаслідок відповідного, міфологічного, 

філософствування давніх людей, передусім передають їхні погляди на світ, 

у якому древні розглядали самі себе як частину природи. Тому сутнісну 

основу міфів становлять переважно розповіді про істот, наділених 

надприродною силою, про рослини і тварин, у яких так само вірили люди. 

На відміну від багатьох проаналізованих стилістем, міфологеми 

належать до малопродуктивних лінгвальних одиниць, що маркують 

інтерсеміотичний простір мовотворчості П. Загребельного. Основну – 

культуротвірну – функцію виконує хіба що міф етіологічного зразка (такі 

міфи пояснюють походження рослин, тварин, ландшафтів тощо) в одному 

з розгалужених лінійних контекстів роману «Смерть у Києві»: А тим часом 

хотів розповісти вам усім притчу. Раз Громило не зумів, то розповім 

я (Долгорукий). Вона дуже давня, але щоразу нова для людей. Пішли колись 

дерева помазати над себе царя і сказали оливі: «Царюй над нами». Олива 

сказала їм: «Чи облишу я тук мій, яким вшановують богів і людство, чи 

піду поневірятися по деревах?» І сказали дерева смоківниці: «Іди ти 

царюй над нами». Смоковниця відповіла їм: «Чи облишу я солодощі мої 
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й гарний плід і чи піду поневірятися по деревах?» І сказали дерева 

виноградній лозі: «Іди ти царюй над нами». Виноградна лоза відповіла: 

«Чи облишу я сік мій, що звеселяє богів і людство, і чи піду поневірятися 

по деревах?» Тоді всі сказали тернині: «Іди ти царюй над нами». Тернина 

сказала деревам: «Коли ви справді настановляєте мене в царі над собою, 

то йдіть спочивайте під тінню моєю; коли ж ні, то вийде вогонь із терну 

й попалить кедри ліванські». Але що за тінь може дати тернина? Так 

думаю про Ізяслава. Терзає він землю й терзатиме, поки й сидітиме в Києві. 

Покласти край цьому терзанню можна лиш в один спосіб: іти нам туди всім 

і зробити з усіх земель наших одне ціле. Чи то я стану великим князем, чи 

син мій, чи інший хтось, та знаю одне: мир потрібен землі і цілість (Смерть 

у Києві, с. 230). Міфологема має тут і важливе смислотвірне призначення, 

оскільки постає мовностилістичним прийомом метафоризації тієї ситуації, 

що виникла в Києві під час князювання Ізяслава. 

У романі «Левине серце» зафіксовано кілька смислово 

трансформованих міфів, які введено до гумористично-аксіологійного поля 

художньої оповіді, зокрема: Хоч як далеко відбігали в розмовах од небіжчика, 

знов і знов згадували про нього, вірили, що завжди повертатиметься до них 

пам’яттю або ж розмовлятиме з ними в час обіду, як стверджується 

в піфагорейських міфах. Піфагора в Світлоярську не знали (теорему 

Піфагора в школі проходили, але забували одразу ж по складанню екзаменів),  

міфів не вчили й не хотіли вчити… (Левине серце, с. 197); Козу Наталка 

купила в учительки Одарії Трохимівни […] В Одарії Трохимівни  коза  звалася 

Амальфеєю, Наталка відповідно спростила це занадто складне ім’я, і в гадці 

не маючи, що в грецьких міфах розповідається про козу Амальфею, яка 

своїм молоком вигодувала на горі Егейській (що, до речі, теж означає – 

Козячій) самого Зевса. Та й що спільного могло бути між тою міфічною 

твариною, візерунок якої Зевс умістив навіть на небі у вигляді сузір’я 

Козерог, а з її рога зробив славетний ріг достатку, і звичайнісінькою 
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українською козою, вередливою, впертою і, скажемо прямо, дурною (Левине 

серце, с. 238 – 239). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Функції інтертекстем у художньому дискурсі П. Загребельного 
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в романі «Євпраксія»,  та негорюнчики  – істоти-символи веселого, 

безтурботного  дитинства, що  постають у романі «Південний комфорт»: Про  

чеберяйчиків розповідала Журина. Давно-давно. Може, й не для Євпраксії, 

а для свого синочка Журила, та він тепер лишався в Києві […], а молода 

мати мала їхати в чужину з не своєю дитиною, отак і лишалися 

чеберяйчики  тільки  їм  двом,  і,  може,  й   мали   вони   тим   часом   самих 

чеберяйчиків бодай на малу втіху (Євпраксія, с. 40); Як ростуть 

негорюнчики? Те, що росте, вмирає. Коли є початок, то неодмінно буде 

й кінець. А негорюнчики просто є. Тому в них немає пам’яті. Вони висять 

у часі, вони завжди однакові, і серце у них ніколи не стискається від страху. 

Це негорюнчики вигадали пісеньку «Не страшний нам сірий вовк» 

(Південний комфорт, с. 144). 

Отже, численні лінгвокультурні та етномовні знаки, які репрезентують 

різнотипні міжтекстові зв’язки в інтерсеміотичному просторі мовотворчості 

П. Загребельного, «сходяться» в його інтертекстуально-функціональному 

полі, виконуючи низку основних та додаткових ролей (рис. 4.2). 

 

 Висновки до розділу 4 
 

Упорядкування найрізноманітніших контекстуальних «вкраплень», які 

маркують художній дискурс П. Загребельного, потребує врахування не лише 

традиційних поглядів, а й новітніх підходів щодо їх кваліфікації та розподілу. 

Уважаємо, що в інтерсеміотичній системі художньої прози письменника 

варто виокремити два типи знаків-стилістем – лінгвокультурні та етномовні. 

Перші з них реалізують діалогічну взаємодію досліджуваних інтертекстів 

з кодом культури й літератури семіотичного універсуму, а другі 

оприявлюють перегук індивідуально-авторського слова з перлинами 

народномовної творчості.  

У художньому дискурсі П. Загребельного цитати, запозичені з різних 

сакральних текстів, мають широкий спектр функціонального призначення. 
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Стилістеми такого зразка є найпоказовішими для історичних романів, 

взаємодіючи з вертикальними контекстами яких, найчастіше виконують 

культуротвірну роль, репрезентуючи тісний інтертекстуальний зв’язок 

з релігійно-культурним універсумом. 

Цитації філософських текстів є однією з найважливіших ознак 

ідіостилю письменника, свідченням його глибоко інтелектуального 

мовомислення, засобом активної діалогічної взаємодії інтертекстів 

з найціннішими зразками лінгвокультурного універсуму.  

У художньому дискурсі П. Загребельного «чужі» слова 

з документально-історичних текстів – це здебільшого знаки української 

лінгвокультури, що, маркуючи інтертексти найвідоміших історичних романів 

письменника, привертають увагу читача до тих важливих подій у минулому, 

які визначили долю України й українців на майбутні століття. 

В інтерсеміотичному просторі мовотворчості П. Загребельного цитати 

художньо-літературного походження, виконуючи основні ролі прецедем, 

створюють специфічне функціонально-інтертекстуальне поле, у межах якого 

інтегровано текстові взірці світової класики та не менш смислово значущі 

«чужі» слова із творів українських письменників. Стилістеми такого зразка 

нерідко слугують мовностилістичним засобом створення іронічно-

доскіпливої тональності, що домінує в багатьох художніх оповідях про 

сучасне життя України та її громадян. 

«Вкраплення» з естрадних пісень, що є жанровим відгалуженням 

у загалі творів масової культури, вирізняються з-поміж усіх інтертекстем 

своєрідною функціональністю. Виконуючи здебільшого характеризувальну 

й ігрову ролі, такі текстові «запозичення» слугують важливим 

мовностилістичним засобом ідентифікації багатьох подій, пов’язаних 

з радянським періодом, які в ІМКС письменника маркують негативно-

оцінний сегмент емоційно-аксіологійного поля художньої оповіді. 

Художній дискурс П. Загребельного маркують численні антропоніми та 

ідеоніми, що, репрезентуючи інтертекстуальну номінацію, здебільшого 
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виконують функції прецедем-ремінісценцій. На відміну від інших типів 

інтертекстем, вторинні власні назви нагадують про той чи той твір, нерідко 

заохочуючи адресатів до самостійного аналізу міжтектових зв’язків та 

визначення ролі стилістем-онімів у взаємодії текстів-реципієнтів з текстами-

донорами.   

Загальномовні, трансформовані, оказіональні ФО, які маркують 

ідіолект письменника, – це важливі виражально-зображальні лінгвальні 

одиниці, що, функціонуючи в межах конотативно-аксіологійного поля 

досліджуваної романістики, з одного боку, оприявлюють релевантні ознаки 

складників етнокультурного коду інтерсеміотичного простору, а з другого – 

репрезентують високий потенціал у текстовій площині індивідуально-

авторського мовотворення. 

Численні лінгвокультурні та етномовні знаки, які репрезентують 

різнотипні міжтекстові зв’язки в інтерсеміотичному просторі мовотворчості 

П. Загребельного, «сходяться» в його інтертекстуально-функціональному 

полі, виконуючи низку основних та додаткових ролей. 
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РОЗДІЛ 5 
КОНЦЕПТОСФЕРА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 

5.1. Лінгвокультурний концепт «земля» в художньому дискурсі  
 

5.1.1. Особливості вербалізації смислового центру концепту  

У мовотворчості П. Загребельного логіко-семантична опозиція свій – 

чужий найперше репрезентована лінгвокультурним концептом «земля», 

вербалізованим у вертикальних і лінійних контекстах усіх історичних 

романів та в низці творів про сучасність: «Диво», «Смерть у Києві», 

«Первоміст», «Євпраксія», «Роксолана», «Я, Богдан», «Тисячолітній 

Миколай», «Дума про невмирущого», «Європа 45», «Розгін», «Юлія, або 

Запрошення до самовбивства». Вербалізація мислеобразу численними 

різнотипними одиницями дає змогу представити його будову у вигляді 

польової структури з центральною та периферійною зонами. Аналізований 

концепт має ядро, виражене словниковими значеннями лексеми земля. 

Словник української мови в 11 томах фіксує шість основних лексико-

семантичних варіантів (ЛСВ) цього слова: 1) Третя по порядку від Сонця 

велика планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо Сонця; 

2) Верхній шар земної кори; 3) Речовина темно-бурого кольору, що входить 

до складу земної кори; 4) Суша (на відміну від водяного простору); 5) Ґрунт, 

який обробляється і використовується для вирощування рослин; 6) Країна, 

край, держава (14, ІІІ, с. 557 – 558).    

У творах П. Загребельного слововживання земля пов’язане: 1) з назвою 

об’єкта селянської праці – «верхнього шару земної кори»: Занепадала земля. 

Нікому було сіяти хліб, стригти овець, збирати виногрона (Диво, с. 245); 

Я ж (Михно) селянин віковічний, народився на землі, зрісся з нею, вріс в неї, 

земля стоїть переді мною, мов моя неминуча темна доля (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 370); 2) з назвою Землі-планети: Далеко видно з тої башти 
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буття – в майбутнє і минуле, на всі чотири вітри, і в небо, де Сонце, Місяць 

і Земля теж творять великий трикутник Всесвіту (Диво, с. 423); 

3) з назвою землі-території, асоційованої зі світом: …і всі на землі, власне, 

повинні поділятися на тих, що лякаються, бояться, і на тих, що створюють 

їм для цього належні умови (Диво, с. 180); Як прийшов (Сивоок) маленьким 

хлопчиком, що плакав серед чужого шляху, так піде в пітьму, а нащо жив, 

задля чого вбирав у свої очі найбарвистіші дива землі, – кому до того діло? 

(Диво, с. 291); 4) з назвою «землі-суходолу», що протиставлена водяному 

простору: Візант […] коли побачив бугристий виступ землі, який жадібно 

занурювався в теплі води, […] зрозумів значення слів оракула: тільки сліпі 

могли не помітити цього благословенного шматка землі… (Диво, с. 275); 

5) з назвою землі, що означає поняття «земне тяжіння»: Він (Сивоок) біг 

важко й задихано. Мовби не був тим, що вчора. Людина має легкість 

і жвавість лише до якоїсь межі. Потім вона приростає до землі, стає дивно 

неповороткою у рухах і вчинках. Може, це й є межа між хлоп’яцтвом 

і чоловічістю? (Диво, с. 163); 6) з назвою землі – твердої поверхні: Бігло 

(дівча) легко, не торкалося землі, […] саме біле й ніжне, як береза (Диво, 

с. 201) тощо.   

Той самий контекст може засвідчувати різну семантику конкретного 

слововживання, наприклад: А вона (княгиня Ольга) ще й прийшла та 

нахилилася над ямою і поспитала: «Чи добра вам честь?» а потім звеліла 

засипати древлянських послів землею. – Бо вбили деревляни її князя, – сказав 

Кокора. – Хай би не йшов у нашу землю. – Подать збирав. – А чому мали 

йому платити? – Бо князь Київський. – То й хай живе в Києві і харчується 

тим, що має. – Мало йому. Земля велика. – А мало, то хай попросить, а не 

бере силою. – Князь ніколи не просить – він бере (Диво, с. 158 – 159). 

У наведеному діалозі лексема земля має кілька значень: «ґрунт», «рідний 

край», «світ».  

 Принагідно зауважимо, що для мовотворчості багатьох українських 

письменників ХІХ – ХХ ст. стильовою нормою є концептуалізація 
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мисленнєвого простору, у центрі якого постає поняття «ґрунт, який 

обробляється і використовується для вирощування рослин». Останнім часом 

у низці лінгвостилістичних досліджень (С. Я. Єрмоленко [157], 

Н. В. Калинюк [200], М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко [351] та ін.) висвітлено 

особливості його вербалізації в різних жанрах художньої літератури. 

Наприклад, образ землі-годувальниці, землі-житниці, що є мірилом багатства 

й може когось ощасливити або, навпаки, знедолити, землі, за яку потрібно 

боротися (подекуди запекло, до смерті) і водночас любити її, доглядати як 

дитину, метафоризовано в прозових і драматичних творах  І. Нечуя-

Левицького («Кайдашева сім’я»), І. Карпенка-Карого («Сто тисяч», 

«Хазяїн»), О. Кобилянської («Земля»), М. Стельмаха («Хліб і сіль», Велика 

рідня»), Ю. Мушкетика («Рубіж», «Дзвони янтарного літа») тощо.  

Родючість української препишної трав’яної чорноземлі (Я, Богдан, 

с. 141) П. Загребельний також не оминув увагою, по-філософськи, антитечно 

осмислюючи її щедрість: …на цій землі, часами суворій, часами щедрій; на 

землі, яка вражає буйнощами, але водночас привчає людину й до 

стриманості та обачливості… (Смерть у Києві, с. 297); Вже коли побачив 

(Карналь) мало не всю планету, чужі міста, ліси, моря, гори, рівнини, рідний 

край стояв над усім у могутніх чорноземних пластах масної землі… (Розгін, 

с. 325). Названі поняття землі актуалізовані в реченнях-оповідях: …чорна 

земля, велетенська, безмежна, всеплодюча і всемогутня… (Я, Богдан, с. 602); 

А  я  (Сміян) з землі доброї, веселої, всеплодющої, щедрої…(Тисячолітній 

Миколай, І, с. 24); Чорна масна земля нависала над Зашматківськими 

плавнями, на тім боці Дніпра вона так само масно темніла… (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 136); у риторичних питаннях-роздумах: …хіба ж наша земля 

не найжирніша в світі? Де ти бачив такі степи і такі чорноземи, такі 

пшениці й трави, і стільки птаства, й звіра, і риби у водах, і сонця над 

головою? (Роксолана, с. 678); Хіба й сама земля наша не зветься 

чорноземом? Чорнозем, а не сірозем. Чорна естетика хліборобства. 

Рахманні чорноземи… Чорна рілля ізорана… (Тисячолітній Миколай, ІІ, 
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с. 451); у висловленнях-персоніфікаціях: Земле рідна! Лежиш ти без меж, 

незмірима й незглибима, як цілий світ, багата, прекрасна, добра і єдина 

(Євпраксія, с. 335); Земле рідна! Бачу тебе щедру і заквітчану… (Роксолана, 

с. 755) та ін. 

Попри розгалужену семантичну структуру лексеми земля, зі списку 

лексикографічно закріплених семем лише останній ЛСВ слова – «країна, 

край, держава» – є релевантним для визначення змістового обсягу концепту 

«земля» з текстовою опозицією «рідна земля» – «чужа земля». У різних 

контекстах са́ме це лексичне значення може звужуватися залежно від того, 

яка із сем у його складі є інтегральною – ‘країна’, ‘край’ чи ‘держава’ – і яка 

(які) з диференційних сем виконує роль маркера позначуваного поняття, 

реалії. Наприклад, у фразеологічно зв’язаному сполученні Руська земля 

семантика означуваного слова земля звужується до ЛСВ «держава, країна», 

пор. речення: …бо вороги не спали, пильно стежили за тим, що діється 

в Руській землі, помічали щонайменші послаблення й одразу йшли на 

грабунок та плюндрування (Первоміст, с. 584). Диференційні семи 

‘територія’, ‘кордони держави’ є релевантними в значенні лексеми, що 

функціонує як складник метафори рідна земля в такому лінійному контексті: 

…мені (Сміяну) в голові чомусь уперто переверталася безглузда приспівка: 

«Каховка, Каховка, родная винтовка…» о прокляття, прокляття всім тим 

прокрустам, які вкорочували не тільки наші тіла, а й наші душі, наш розум 

і навіть предковічну колиску нашу – рідну землю! (Тисячолітній Миколай, ІІ, 

с. 233). Полісемант земля асоційовано із країною, краєм, наприклад, 

у синтаксичній конструкції …тепер жила тільки згадуваннями, мандрувала 

в рідну землю все частіше й частіше своєю змученою уявою… (Євпраксія, 

с. 183). У межах контексту Чоловік з її рідної землі! […] Стояв перед нею 

Рогатин, і батьківський дім стояв, і степи зеленіли шовками… (Роксолана, 

с. 319) назва земля репрезентує лише поняття рідного краю. В ієрархічній 

структурі значення слова земля родовою є сема ‘батьківщина, вітчизна’, семи 
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‘місце народження’, ‘батьківський дім’ є тими видовими компонентами, що 

відбивають сутність реалії, номінованої сполученням рідна земля.  

Аналізуючи мовні концепти відкритого простору в романі 

П. Загребельного «Роксолана», Л. В. Голоюх підкреслює, що у вертикальному 

контексті твору концепт «земля» нерідко реалізовано як просторове поняття, 

яке означає певну територію – об’єкт володіння [119,  с. 131]. Наприклад: 

Військо мало йти в походи завойовувати землю, долати простори – і все це 

для нього, для султана. […] Сулейман бачив тільки безмежно велику землю 

і себе на ній. Народився і ріс із думкою, що буде єдиним володарем, без 

суперників. Мандри по землі, яких зазнав уже в дитинстві, викликали 

підсвідому жадібність: захопити всю тільки для себе (Роксолана, с. 154). 

Диференційні семи ‘територія’, ‘об’єкт володіння’ є визначальними для 

семантики слова, що мотивують його множинну форму, як у романі «Диво», 

наприклад: …мав він (князь Володимир) завжди безліч клопотів, частіше 

був у походах, аніж у Києві, збирав землі, впокорював непокірливих… (Диво, 

с. 191); …міг (Ярослав), щоправда, вирушати в об’їзд земель і пригородів, 

щоб вершити проїзний суд, на який мав неподільне право… (Диво, с. 198).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Структура ЛСВ «країна, край, держава» слова земля 

в художньому дискурсі П. Загребельного.  

Отже, художній дискурс П. Загребельного, у межах якого вербалізовано 

мислеобраз  «земля», істотно відрізняється від лексикографічного подання 
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семантичної структури домінантної лексеми: автор помітно розбудував 

лексико-семантичний варіант «країна, край, держава» слова земля (пор.:   

рис. 5.1). 

У романістиці П. Загребельного образ землі, що передусім символізує 

рідну країну, край дитинства, юності, набуває неабиякої значущості в описах 

перебування тих чи тих героїв – реальних історичних постатей або людей, 

створених авторською уявою, – за межами вітчизни, на чужині. Попри те, що 

ядерну сферу концепту здебільшого співвідносять з лексико-семантичним 

полем (ЛСП) слова-імені, актуалізація мисленнєвого протиставлення, яке 

в мовостилі П. Загребельного експлікують антоніми рідний – чужий, дає 

змогу вналежнити до центрально-поняттєвої зони концепту й відповідні 

атрибути, що в українській мові є постійними епітетами до слів-синонімів 

земля, край, село, хата тощо. У художньому дискурсі П. Загребельного 

фразеосполучення рідна земля – чужа земля відбивають смислово 

структурований образ, ословлений, зокрема, у текстових оповідях про 

загострене, вороже відчуття чужини Євпраксією в однойменному романі, про 

щире нерозуміння візантійських хитросплетінь «після чарівної простоти» 

його рідної землі Сивооком (Диво), про Роксоланину глибоку тугу за 

батьківським домом (Роксолана), про наполегливе прагнення Андрія 

Коваленка звільнитися з полону, що у стократ зростає «на чужому кремінні» 

(Дума про невмирущого), тощо.  

Цілісне поняття «рідна земля» в романістиці П. Загребельного 

вербалізовано такими мовними варіантами: Руська земля, земля русичів, 

київська земля, наша вільна земля, земля багатьох городів, земля півдня, 

Україна, козацька земля, ціла земля, своя земля, наша земля, моя земля, його 

земля, молода земля, мила земля, рідний край, рідний куток тощо, які в різних 

творах письменника є абсолютними синонімами до назви рідна земля. 

Зменшена кількість номінацій на позначення протилежного поняття «чужа 

земля»: земля ромеїв, могутня земля, кам’яна земля, чуже креміння, гірська 

земля. Як було вже зазначено, схожу логіко-семантичну нерівноправність 
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членів антонімічної пари в мовній системі О. О. Тараненко мотивує 

здатністю одного з них виконувати роль сильного компонента, а другого – 

слабкого  [441, с. 34]. Численні контексти, які вербалізують концептуальний 

складник «рідна земля», що постає як сильний, маркувальний компонент 

аналізованого концепту в художньому дискурсі П. Загребельного, відбивають 

значущість поняття не лише для художніх персонажів, описаних і по-своєму 

«портретизованих» письменником, а й укотре підтверджують, що образ 

рідного краю, як і рідної мови, рідного слова, рідної хати, належить до ядра 

мовної свідомості українців,  є важливим компонентом  «софійного 

комплексу» української культури.  

 

 

5.1.2. Особливості вербалізації периферійної зони концепту  

 

5.1.2.1. Біоморфний когнітивний код 

Загалом структуру концепту «земля» з текстовою опозицією «рідна 

земля» – «чужа земля» моделюють численні лінгвальні одиниці, що 

передають сутність низки конкретно-чуттєвих і метафоричних образів, 

сконцентрованих навколо основного протиставлення, утворюючи периферію 

семантико-смислового поля концепту.  Специфічною рисою змістового 

наповнення периферійної зони поняттєвої опозиції в мовомисленні 

П. Загребельного є те, що її полісегментну структуру екстраполюють 

і взаємодоповнюють дві смислові сфери, у центрі яких природа і людина. Усе 

те, що є наслідком асоціативного осмислення натурфактонімів [243, с. 134], 

складає біоморфний когнітивний код образного поля концепту, до якого 

належать такі смислові атрибути  (когнітивні субкоди): об’єкти неживої 

природи, небо й небесні світила, постійні реалії та сезонні явища природи, 

птахи, рослини, барви, запахи.  
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Мислеобрази, що є метафоричним переосмисленням «рукотворних» 

реалій або духовних надбань, пов’язаних з різними видами діяльності 

людини, на нашу думку, можна об’єднати в антропоморфний когнітивний 

код з такими субкодами: теософський, духовно-моральний, онімний, 

соціально-просторовий, фольклорно-міфологічний, вітальний.  

Когнітивний субкод «об’єкти неживої природи». Одним 

з найпомітніших смислових атрибутів в аналізованому концепті є сегмент 

«об’єкти неживої природи»,  який у різних творах передусім експлікують 

контекстуальні антоніми дерево – камінь, що їх кваліфікуємо як 

концептеми, тобто лексеми-вербалізатори, які «за рахунок аксіологізації та 

семантичної трансформації конотативного елемента значення переходять 

з розряду мовних знаків до групи культурогенних символів» [346, с. 6]. 

В історичній прозі П. Загребельного рідну землю асоційовано передусім 

з деревом як будівельним матеріалом, що символізує життя, тепло рідного 

дому, віру руських людей-язичників у захисну силу створених ними 

дерев’яних ідолів. Цей образ постійно постає в уяві головного героя роману 

«Диво» Сивоока, коли він, потрапивши до Візантії, за традицією могутньої 

на той час держави був змушений зводити храми з каменю. Дерево 

викликало асоціації з рідною землею, а камінь уособлював чужу землю: Ось 

так будувалося десь у його рідній землі: заглиблювалися в теплий материк, 

а зверху ставили споруди з дерева, змагаючись у витівках і  майстерності 

з самою природою. Там не було суворості каменю, дерево об’єднувало людей, 

Сивоокові захотілося перенести в камінь душу дерева… (Диво, с. 436). 

Словоживання камінь і дерево фіксують протиставлені поняття в контексті 

роману «Смерть у Києві»: Та Дуліб і сам уже встиг запримітити […] 

монастирські будівлі з сірого, незвичного для Києва каміння. Тільки й було 

тут київського, що дерева; високі, буйнолисті, розложисті, дерева 

приховували неоковирність монастирських кам’яних будувань, але водночас 

і виказували їхню тяжкість, їхній, сказати б, чужий для сеї щедрої землі дух 

твердості, суворості, черствості (Смерть у Києві, с. 9). У наведеному 
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прикладі та в деяких інших контекстах концептема дерево репрезентує 

узагальнене значення рослини, що символізує волю на рідній землі на 

противагу каменю, який сковує життя на чужині: Кирпа […] несхожим 

якимсь голосом сказав: – Не можу в камені […] тягне мене до лісу, аби там 

лягти під деревом по-звірячому і слухати, як шелестить жито на узліссі… 

(Євпраксія, с. 103).   

Мовотворчість П. Загребельного засвідчує, що сильнішим 

компоненттом антонімічної пари концептем дерево – камінь є другий, 

оскільки мислеобраз каменю, що в низці творів символізує Європу, зокрема 

стародавню Візантію, середньовічну Саксонію й Італію, Туреччину періоду 

формування козацтва як державного устрою в Україні кінця ХV–ХVІ ст., 

Німеччину ХХ ст., викликає асоціації з неволею, в’язницями, у яких 

зазнавали душевних і фізичних мук авторські персонажі. Наприклад, скупі 

описи батьківщини протиставлено в романі «Євпраксія» зображенню чужої 

землі, уособленої в мислеобразі каменю: Уже на горах стояли замки, […] 

кострубатилися покрівлі городів, мов сухі спини черепах, викинутих на сушу, 

хрипко стогнали дзвони над кам’яною землею, камінь давив зусюди так, що 

й серце, здавалося, б’ється не в груди, а в камінь (Євпраксія, с. 66 – 67). 

У семантичній структурі одного з найчастіше вживаних у творі слова камінь 

виокремлюємо семеми «чужина», «чуже житло»,  «непорушність», 

«забутість» і навіть «імперія», «імператор».  

Функціонування мислеобразу «камінь» показове не лише для 

історичних, а й для інших романів. У зображенні подій Другої світової війни, 

коли в контекстах творів про сучасність протиставлено рідну землю й чужу 

територію (фашистську Німеччину), так само актуалізовано концептему 

камінь: місто (Тепліце) сіре, як німецька казарма, камінні будинки, камінні 

вулиці, камінне життя (Юлія, с. 52). Пор. контекстуальні антоніми ласкава 

рідна земля – чуже креміння: Їхні ноги вже так давно не ступали по 

ласкавій рідній землі, а спотикалися на чужому кремінні, і ніхто з них не 
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міг з певністю сказати, що йому ще вдасться топтати ряст біля Дніпра чи 

Волги (Дума про невмирущого, с. 131 – 132). 

 В основі конкретно-чуттєвого змісту образів-протиставлень на зразок 

дерево – камінь, що в мовотворчості П. Загребельного символізують 

батьківщину й чужину, вбачаємо актуалізацію того чи того виду перцепції 

відповідних предметів у свідомості автора, зокрема тактильного. Як відомо, 

у реальному житті дерево – тепле, гладеньке, камінь – холодний, гострий.  

У низці лінійних контекстів з порівняльними конструкціями метафоризовано 

природні ознаки каменю: …але камінь важкий і холодний, мов лихо, мов 

нещастя, мов сама смерть (Диво, с. 388); …замок, складений з брил дикого 

каміння, мертво-неприступний, тяжкий, як ночі… (Євпраксія, с. 67) тощо.  

У мовотворчості письменника з поняттям «чужої землі» пов’язано 

образ Азії, що для героя роману «Юлія» Шульги є так само не зовсім своєю 

територією, яку асоційовано із глиною – ще теплішою, ніж дерево, і м’якшою 

на відчуття. Порівняно з Європою Азія хитра […] Хто може перехитрувати 

Азію? (Юлія, с. 15), крім того, глина символізує Невидиме, затаєне життя 

узбеків, які десь злякано туляться в своїх глиняних халупах, схованих за 

товстими глиняними дувалами… (Юлія, с. 10), первозданність, неприйняття 

цивілізаційного поступу старою Азією: …низькі, але широкі двері […] 

просто в глину – глиняна долівка, глиняні стіни, глиняна плитка над 

стіною… (Юлія, с. 24) тощо. Утім, концептема глина відбиває і зв’язок 

персонажа з «рідною землею». Антитетичне висловлення Там, у Ташкенті, 

було темно і пахло глиною, вівцями і прокурором. Тут не було темряви, бо 

сонце вже викотилося з-за Дніпра; але глина була довкола, як первісний 

світ… (Юлія, с. 204) репрезентує асоціативне зближення мовних одиниць, 

що в аналізованому концепті символізують протиставлення когнітивних сфер 

«рідна земля» – «чужа земля»: глина, Дніпро, сонце, первісний світ – глина, 

вівці, прокурор, темно. 

 Когнітивний субкод «небо й небесні світила». Важливим для опозиції 

«рідна земля» – «чужа земля» є тематичне мікрополе «небо й небесні 
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світила». У художньому дискурсі П. Загребельного метафорично-смислові 

перетворення понять небесних світил найчастіше репрезентує концептема 

сонце, рідше – зоря й місяць. Стереотипний образ сонця, що є джерелом 

світла, тепла й добра, у тенетах П. Загребельного водночас символізує 

і рідну, і чужу землю. Актуальність аналізованої опозиції для авторського 

мовомислення підтверджують висловлення, у яких знаходимо описи того, як 

по-різному може світити сонце вдома й далеко від ріднизни, пор.: …земля 

тут (у Вероні) була суха, пропечена сонцем, спалена й злиняла… (Євпраксія, 

с. 233 – 234) та А вдома сонце завжди світило крізь листя, крізь густе гілля, 

лягало на землю мереживними блискітками, кропило зеленим сяйвом їхній 

дім…(Роксолана, с. 50). Образ «рідного (свого)» і «чужого» сонця 

екстрапольовано за допомогою епітетів-антонімів в антитетичному лінійному 

контексті роману «Євпраксія»: Додому! До ріднизни! На схід сонця! До свого 

сонця – великого й прекрасного! А це маленьке нехай лишається тут. 

Кожному своє сонце миле (Євпраксія, с. 214). 

Те, що сонце, як і небо, уся природа в уяві кожної людини, відірваної 

від батьківщини, викликає найкращі спогади про рідну землю, зафіксовано 

в мові роману «Європа 45». Символом України, Польщі, Італії, Франції, 

Чехії, Англії, Америки, Німеччини є сонце, яке по-своєму побачили сім 

бійців-партизанів у німецькому небі, що, як і землю, завоювали фашисти 

(див. Додаток 5.1): Ось сидять у німецькому сосновому лісі семеро бійців, 

і над ними одне сонце, і небо одне, і однакові трави схиляються до них, і ті 

ж самі сосни шумлять-нашумлюють кожному з них, та тільки кожен з них 

бачить своє сонце над головою, і небо голубіє йому не так, як іншим, і трави 

пахнуть інакше, і сосни виспівують різними голосами. 

 Михайлові Скибі уявляється його рідна Україна. Велетенські степи 

мріють під сонцем, катран зеленіє при дорозі, пшениці гомонять 

притишеним гомоном і лащаться до біленьких хаток… […] Генрик 

Дулькевич бачив Польщу. Не похмурий Вавель і не камені варшавського 

Старого Мяста. Він бачив Польщу, як вона купається в теплому підсонні. 
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Сонце соталося медом. […] Кліфтон Честер не міг пригадати жодного 

туману над Англією. Вони були, оті знамениті тумани, але коли саме? Сонце 

і трави, з яких визирають червоні цегляні будиночки, – то й була Англія. 

А вночі над нею сяяли, неначе тисячі сонць, маяки. […] Гейнц Корн був 

сумний. Бо поки триває війна, для німців не було ні сонця, ні неба, ні зелені 

трав (Європа 45, с. 304 – 305).  У розлогому контексті протиставлено 

мислеобрази сонця й війни, тобто в структурі лексичного значення 

слова  сонце актуалізовано конотативні семи ‘мир’, ‘оптимізм’, ‘надія’, 

‘перемога’ – смислові атрибути, що в уяві людей здатні «наблизити» до 

кожного рідну країну. 

У лінгвокогнітивному просторі П. Загребельного, крім сонця, рідну або 

чужу землю уособлюють небо, зорі й місяць, наприклад: …з тобою – твій 

міст, твоя ріка, твої береги, твоя земля і небо твоє з сонцем, місяцем, 

зірками, і ти найщасливіший чоловік серед сущого, бо ніколи не розлучаєшся 

з рідною ріднизною (Первоміст, с. 441). Ампліфікативний ряд найменувань, 

що символізують рідну землю, вміщує виділені концептеми, які набувають 

смислової значущості в низці контекстів з інших творів. Зокрема, у романі 

«Роксолана» неодноразово актуалізовано опозицію небесних світил, пор.: 

хотіла знайти на злинялому небі бодай одну зорю, зорю не свою, та хоч для 

себе. В Рогатині мала з дівчатами забаву – шукати свою зорю (Роксолана, 

с.136); …і тут небо теж високе, як і вдома, і те саме сонце, і зорі мовби ті 

самі. Тільки місяць чужий. Якийсь перевернутий, мов човен, що пливе не 

знати куди, а з ним відпливає твоя душа (Роксолана, с. 136). У романі 

«Тисячолітній Миколай» вимушена подорож головного героя на чужину 

викликає винятково негативні емоції, репрезентовані образами небесних 

світил, наприклад: До Царгорода від Корсуня хоч і недалеко, але трудно 

пливти, надто ж тому, що здається, ніби зорі твої лишаються позаду, а ти 

пливеш у невідомість, безвість і чорноту, де навіть місяць якийсь 

перевернутий, а коли сходить сонце, то видається вчорашнім 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 27).  
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 Когнітивний субкод «постійні реалії та сезонні явища». Досить 

розгалуженим сегментом периферійної сфери концепту «земля» є смислова 

мікрогрупа «постійні реалії та сезонні явища природи», експлікована низкою 

концептем на зразок вода, дощ, сніг, туман, вітер, мороз тощо. Наприклад, 

лексеми вода, дощ, роса, уживані в значенні «чиста вода», асоціюються 

з рідною землею: …просто така вже багата споконвіку була київська земля, 

що й вода в ній текла срібна (Диво, с. 389); Звикла до свого нового стану, 

линула думкою й відчуттям туди, де […] падали роси, текла вода 

(Євпраксія, с. 273), натомість «брудна вода» – це образ чужої землі: Там, 

удома, радіють пришестю дощів, а тут дощі спадають прокляттям. Там 

ніжність ніколи не знає каламутних вод, а тут усе спливає глиною, брудом, 

глузливими водами втоми (Євпраксія, с. 183). Значущість смислового 

протиставлення в наведеному контексті підсилено повторним уживанням 

слів-антонімів там (рідна земля) – тут (чужа земля), що подекуди 

в макротексті виконують не лише дейктичну, а й конспіративну функцію. 

Якщо мила київська земля шумить водами (Смерть у Києві, с. 367), 

у ній потоки течуть чисті, як благословення (Роксолана, с. 503), то, 

наприклад, чужа земля ромеїв, навпаки, суха й черства (Диво, с. 414). 

У романі «Роксолана» дощ символізує не лише рідну землю, а й невгамовну 

тугу героїні за нею, адже на чужині …не було дощу, він лив, як сльози, в її 

душі та ще там, куди не було вороття… (Роксолана, с. 36). Чужу землю 

в цьому творі вербалізовано лексемою спека, у значенні якої, крім 

інтегральної семи ‘висока температура повітря’, релевантними постають 

диференційні семи  ‘засуха’ та ‘відсутність руху в повітрі’, що прогнозовані 

контекстуальним протиставленням велика спека – великі дощі, великі вітри, 

великі сніги: Згадувалося все тільки велике: великі дощі, великі вітри, великі 

сніги. Тільки спеки, здається, ніколи великої не було в її дитинстві 

(Роксолана, с. 675). 

 Образ рідного краю асоційовано, зокрема, зі снігом. В оповідях про 

далекі історичні часи та про сучасну Україну мікрополе, у центрі якого 
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постає концептема сніг, утворюють епітети, метафори, порівняння: біла 

тиша снігів, неторканно-білі сніги (Диво), завалисті безгучні сніги, м’які 

сніги (Євпраксія), тихі сніги (Смерть у Києві), сухий сніг, великі сніги 

(Роксолана), сніг, як цукор (Європа 45). Уживання переважно плюративної 

форми сніги в різних контекстах засвідчує наявність у лексичному значенні 

слова диференційної семи ‘постійна ознака’, що відбиває не лише природно-

кліматичні особливості української землі, а й характеризує її багатство, 

велич, непоборну притягальну силу для тих, хто знає переважно сніжну зиму, 

коли теплі дощі замінюються хуртовинами й лютими безмірно морозами 

(Смерть у Києві, с. 297). Глибокий сум за рідними снігами, які є постійною 

константою мислеобразу «батьківщина», може викликати у свідомості 

українців, змушених протягом тривалого часу перебувати далеко від дому, 

й інші асоціації-рецепції, зокрема зорові та смакові, наприклад: І все засипане 

снігами, білими-білими, як молоко, як волосся у старих українських дідів, що 

гріються влітку на погрібниках, а взимку розповідають на теплій печі 

онукам страшні бувальщини. І він (Михайло Скиба) упав на коліна і їв той 

сніг, як цукор, їв і не міг наїстися. (Європа 45, с. 416). Лексема сніг у цьому 

контексті функціонує як слово-енантіосемант, у структурі значення якого 

домінантні семи ‘білий’, ‘молоко’, ‘цукор’ відбивають приємні на відчуття 

реалії, що символізують чистоту, тепло й добро. 

 В одному з лінійних контекстів роману «Роксолана» множинні форми 

лексем дощі та сніги є концептемами, що символізують рідний край, до якого 

прагнула повернутися героїня: А Хуррем не відчувала ні болю, ні страху, бив 

її невтримний дрож, […] ще й благала когось: «Пустіть мене в дощі та 

в сніги! Ой пустіть мене назад, хай миють дощі й засипають сніги!» 

(Роксолана, с. 242).  

 Концептуальною ознакою мовомислення П. Загребельного є смислове 

протиставлення, сконцентроване навколо природного явища – туману: Ранок 

настав сірий, холодний і безнадійний. Шмаття мокрого туману завалило 

абатство, змішалося з каменем – і не добереш, де туман, а де камінь. 
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Гнітило душу, вбивало бажання й надії, хотілося вернути ніч, сон, забуття 

(Євпраксія, с. 111). У наведеному контексті туман асоційовано з каменем – 

символом чужини. Якщо материнське дихання теплих туманів (Євпраксія, 

с. 273), про які згадує Євпраксія в чужій Саксонії, зігрівають її душу, то 

бранці у фашистській Німеччині здригаються від його дотиків, тому що тут 

туман, стулений, драглистий, як холодець, охоплює своїми щупальцями 

вагони, як огидний морський спрут (Дума про невмирущого, с. 73). Чужим 

і важким постає й азійський туман для Шульги: Тяжкий вологий туман 

завис над базаром, над усім Ташкентом, так ніби зостався він тут від зими 

навіки, не підвладний ні весняним вітрам, ні весняному сонцю, і в тому 

сірому тумані на його чорному дні кублилися в розбагненій липкій глині люди, 

вівці, віслюки, кури…(Юлія, с. 16). 

Когнітивний субкод «птахи». «Птахів» як константу периферійного 

поля концепту «земля» з текстовою опозицією «рідна земля» – «чужа земля» 

переважно вербалізовано в двох історичних романах – «Євпраксія» 

і «Роксолана». Порівняно з усною народною творчістю та 

загальнонаціональною концептологією птахи в художньому дискурсі 

П. Загребельного наділені дещо іншими символьними значеннями. Дикий 

птах, наприклад, персоніфікує самотність Євпраксії, а політ сокола, що 

переважно є символом думки й уяви, з одного боку, уособлює розкутість, 

вільність, безмежжя, а з другого – вказує на приреченість у виборі власного 

шляху героїнею [329, с. 5]: Не могла без гніву й обурення бачити, як пускав 

він (сокольник) своїх соколів на перелітне птаство, на диких гусей, на 

журавлів, на лебедів. Може, летіли вони й до Києва […] А журавель ніколи 

не долетить, і лебідь не прилетить на дніпровські плеса, бо збитий хижим 

соколом на цю тверду кам’янисту землю (Євпраксія, с. 393). Мікрополе, 

означене концептемою птах, у романі наповнене коротким списком 

найменувань птахів, які здавна є етносимволами української культури, однак 

концептуальне значення лексеми сокіл у художньому дискурсі створює 

дисонанс порівняно з віковими традиціями його осмислення, адже, 
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приручений, сокіл здатний служити чужинцям, які ув’язнили Євпраксію 

в камінному замку, позбавивши її фізичної й душевної волі [88, с. 60].  

У романі «Роксолана» актуальним є образ голубки: тужливо 

туркотіла десь у деревах голубка, кликала її додому, додому, додому… 

(Роксолана, с. 135). Спираючись на різні фольклорні та наукові джерела, 

В. В. Жайворонок зауважує, що «голуб для українців є символом любові 

в усіх її різновидах і проявах. […] Взагалі голуби в народній свідомості 

є благовісною птахою» [172, с. 90 – 91]. В ІМКС П. Загребельного голубка – 

це оберіг, символ рідної землі, як і жайворонки, ластівки, журавлі, лелеки, 

а також маленька пташка «прилинь», яка цінькала з густих батьківських 

вільх (Роксолана, с. 511), про них усе частіше згадувала Роксолана наприкінці 

життєвої путі: Згадувалося все тільки велике: […] цілі хмари птаства, 

журавлі над весняною хатою і лелеки, які прилітали з-під сонця, вибираючи 

найтепліші дні весни […] І яке ж те все було болючо-близьке й незабутнє: 

і клекотнява лелек на хаті в Теребушків, і сині блискавиці ластівок 

у надвечір’ї, і скрип журавля над колодязем… (Роксолана, с. 675). 

Невгамовну Роксоланину тугу за батьківщиною ословлено в романі 

такими фольклоризмами: «Степами йтиму, як голубка густиму» (Роксолана, 

с. 637); Лелеко-лелеко, понеси мене далеко… (Роксолана, с. 783). Якщо 

голубка для жінки є провісницею, то лелека – це її душа. Мабуть, через це 

образ лелеки слугує основою для художньо-концептуального протиставлення 

лелека – орел, омовленого в легенді про анатолійських орлів і перелітних 

лелек (див. Додаток 5.2): Ніби щоразу ранньої весни, коли з Єгипту летять 

на далеку Україну табуни лелек, стрічають їх у путі темні зграї 

анатолійських орлів. […] Лелеки знають, яка доля вготована їм над білими 

горами, але знають також і те, що десь далеко-далеко ждуть їх 

велетенські річки з солодкою водою, ждуть безмежні плавні, озера 

й непрохіддя боліт, усі вони – від могутніх лелек-ватажків до молоденьких 

лелечок-перволітків – народилися у тих далеких зелених краях і мають 

вертатися щоразу туди, вертатися знов і знов, завжди і вічно, бо їхнє 
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лелече перелітне життя є не що інше, як безупинне вертання і повертання 

до своїх народжень, до того, що назавжди лишається найріднішим 

(Роксолана, с. 152 – 153). Концептемами лелечка й орел передусім закріплено 

смислові атрибути «рідна земля» – «чужа земля», що підтверджує наступний 

контекст: …весь османський світ уявлявся Хуррем отими кривавими 

орлами з білих анатолійських гір, а Слов’янщина, яку вони терзали ось уже 

понад двісті літ, –  беззахисними мирними лелеками, нещасними, 

приреченими навіки, але й непоступливо-упертими у своєму триванні, 

у постійному відродженні, в невідворотному поверненні до своїх джерел, 

до ріднизни (Роксолана, с. 154).  

Хижі птахи символізують ще одне лихо для рідної землі – татарську 

орду, яка протягом кількох століть терзала Україну, про що йдеться 

у прифінальних рядках роману: Так і бачив Гасан, як утікають навіть ці 

найвідчайдушніші, зачувши страшну ходу орди, поперед якої летять хмари 

птаства, круки висять у тій стороні, звідки вона насувається, ночами 

тривожні звуки дрижать у повітрі, і земля струшується від страху 

(Роксолана, с. 759). 

У романі «Диво» реальні птахи символізують первозданність, моральну 

чистоту молодої Київської землі, її людей-язичників, які вірили в силу 

природи, натомість міфічні птахи Фенікс, Сирін, грифони набувають 

метафоричного смислу величі, зверхності, пихатості, що було показово для 

старої землі ромеїв, служителів і просвітителів християнської віри, яку важко 

й довго приймали на Русі: Але в книгах ніколи не писалося про те, що було 

насправді. Він (Сивоок) знав журавлів і лебедів, знав ластівку, яка 

приносила на своїх гострих крилах весну в його землю, а тепер читав або 

ж слухав розповіді Гієрона про птицю Фенікс, самотню, як сонце, сонячну 

птицю, що живе п’ятсот літ […] А ще був […] солодкозвучний птах – 

Сирін, схожий на тих сирен, що чарували супутників Одіссея […], а то 

грифони – видом лев з крилами й головою орла, грифони колись стерегли 

золото Азії… (Диво, с. 411). 
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Когнітивний субкод «рослинний світ». Смислову нерівнозначність 

протиставлених понять «рідна земля» – «чужа земля» своєрідно відбиває 

вербалізований сегмент семантико-асоціативного поля «рослинний світ». 

У художньому дискурсі П. Загребельного майже всі концептеми-фітоніми – 

родові й видові назви трав, квітів, злаків, дерев та їхніх частин – стосуються 

рідної землі. Передусім привертають увагу образи-символи жито і трава. 

Сивоок, Роксолана згадують рідну землю, де хліб називається житом, як 

життя (Диво, с. 440); …як сивіють жита за Чортовою горою (Роксолана, 

с. 614). Внутрішній зв’язок з батьківщиною втілює концептема трава, що 

вдома обов’язково зелена, молода, подекуди дика: …дикі трави такі високі, 

що в них ховався вершник з конем (Я, Богдан, с. 122). Трава в мовостилі 

П. Загребельного – це не лише збірний образ, а й конкретні рослини, що 

споконвічно символізують Україну, наприклад: Зненацька став мені 

(Сміяну) перед очима шлях степовий – під розімлілим небом, в зелених 

латках шпоришу, обкладений по узбіччях припорошеними долоньками 

подорожника, заквітчаний синіми зірочками петрового батога, 

в притемненому сріблі полинів і нехворощі (Тисячолітній Миколай, І, с. 133). 

Когнітивні субкоди «барви» та «запахи». У периферійній зоні 

образно-інтерпретаційного поля концепту «земля» наявні колоративний та 

одоративний сегменти, що так само, як і попередньо проаналізовані смислові 

атрибути, репрезентують його біоморфний код. Попри те, що основним 

знаряддям праці для письменника є слово, творці художньої літератури 

повсякчас активізують у своїй творчості колір як поняття, яке не лише 

вербалізують, а й наповнюють глибоким філософським смислом. Як відомо, 

зорова перцепція навколишнього світу здавна слугує асоціативному 

переосмисленню його реалій, а широка кольорова гама постає підмурівком 

для створення численних фольклорних і художніх образів. До мікрополя, 

сформованого у зв’язку з поняттям «рідна земля», належать усього кілька 

назв, що в концептосфері П. Загребельного набули статусу концептем. 

Домінантною в цій системі є лексема зелений, яка в низці контекстів романів 
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«Євпраксія» і «Роксолана» конкретизує семантику тих чи тих 

натурфактонімів, що символізують рідну землю, наприклад: …а десь удома 

[…] зелена лагідна земля… (Євпраксія, с. 67); …сонце […] зеленим сяйвом 

кропило їхній дім (Роксолана, с. 50); …степи зеленіли шовками (Роксолана, 

с. 319); А яка там земля! Вся зелена, зелена, як прапор пророка… 

(Роксолана, с. 503); …знову вчепилася серцем за далеку ріднизну, за свою 

землю, яка лежала молода й зелена (Роксолана, с. 678) та ін. 

Актуалізованою константою концепту «земля» є смислова опозиція 

«білий» – «чорний», що оприявлює крайні точки в ряді понять, які 

виражають ознаку ахроматичного кольору [246, с. 53]. Лексеми-кольоративи 

загалом є полісемантичними, у художній літературі вони нерідко 

функціонують у переносних значеннях, що закріплюють образи-символи. Як 

відомо, художні епітети білий і чорний асоціюють з поняттями «світло» – 

«темрява», «добро» – «зло», «радість» – «смуток» тощо. У художньому 

дискурсі П. Загребельного слова білий і чорний набувають додаткових 

конотацій, виражаючи ставлення автора та його героїв до своєї й чужої землі. 

На батьківщині білі ласкаві доми (Євпраксія, с. 67), біла тиша снігів (Диво, 

с. 521), …літають у тебе на Вкраїні білі нитки бабиного літа… (Дума про 

невмирущого, с. 207), а на чужині – лиш чорнота й безнадія, яку потрібно 

подолати, перемогти, як це зробила Євпраксія: …вибрала все біле, мовби 

кидаючи виклик усім тим, хто хотів би потопити її навіки в чорноту 

жалоби (Євпраксія, с. 366). 

У мовотворчості П. Загребельного антонімічними постають 

кольороназви білий – зелений, голубий – чорний, червоний – чорний, що 

набувають символьно-метафоричного значення, підсилюючи смислову 

значущість основної концептуальної опозиції «рідна земля» – «чужа земля». 

Одягаючи Євпраксію і Роксолану в біле, письменник тим самим підкреслює 

не лише їхню душевну чистоту, а й акцентує їхній нерозривний зв’язок зі 

своєю батьківщиною – білою й незаплямованою. В одному з контекстів 

роману «Роксолана» лексема зелений символізує османську землю (згадаймо 
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прапор пророка, що був яскраво-зеленим), яка врешті-решт прийняла 

Роксолану – слов’янку: зелений вітер гнався за нею (Хуррем) з гущавини, 

обіймав зеленими обіймами, тасував зелені тіні на її ніжній постаті 

(в білому, вся в білому!), і волосся її ставало мов зелене золото, і з очей било 

зеленістю рівнин (Роксолана, с. 166). Метафори зелений вітер, зелені обійми, 

зелені тіні, зелене золото по-особливому динамізують розвиток подій, 

оскільки передають ще й прихильне ставлення Сулеймана до майбутньої 

султанші.   

Опозиція голубий – чорний символізує непримиренну ворожість 

польської шляхти й козацтва в романі «Я, Богдан»: І вже не простежиш 

тепер тої грані, де зіткнулася голуба кров шляхетська і наша кров, чорна, 

як земля (Я, Богдан, с. 141). У лінійному контексті А я (Сміян) з землі доброї, 

веселої, всеплодющої, щедрої, і з землі трагічної, де вже тисячі літ тече 

кров, червоніє і чорніє (Тисячолітній Миколай, І, с. 24) антонімічна пара 

червоніти – чорніти підсилює образ рідних людей, які споконвіку були 

землеробами. Крім того, контекстуальну опозицію створюють лексеми 

зелений – сірий, золотий – сірий, що експлікують смислові атрибути «рідна 

земля» – «чужа земля» в мові романів «Євпраксія» та «Роксолана», 

наприклад: Камінь – сірий, безнадійний, жорстокий, і в тому камені 

живуть, мов дикуни чи розбійники, графи, барони, рицарі, живе їхній 

імператор, а десь удома […] зелена лагідна земля і Київ, знесений на тихих 

пагорбах під саме небо (Євпраксія, с. 67); В їхніх степах скіфи пасли своїх 

коней і припинали їх золотими ланцюгами. Київ мав золотоверху Софію, 

коли Царгород сірів свинцем… (Роксолана, с. 329). 

Образ рідного краю постає багатограннішим, якщо у свідомості 

людини назавжди закріпилися асоціації, викликані різними типами 

перцептивного сприймання. Як відомо, те, що можна відчути на дотик, 

побачити, почути, чим можна посмакувати, набагато легше вдається 

ословити, ніж той чи той запах, який укарбувався у твою пам’ять. Саме через 

це в ІМКС П. Загребельного одоративний сегмент аналізованого концепту не 
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закріплено словами-концептемами, натомість він є не менш смислово 

значущим, що підтверджують нечисленні контексти, у яких описовими 

синтаксичними конструкціями автор досягає того, що в адресатів-читачів 

у момент їх прочитання обов’язково виникають свої мислеобрази-асоціації, 

наприклад: І відходила від неї (Роксолани) рідна земля, […] і забувала, […] 

як пахне торішнє листя і весняна земля під ним, хоч до самої смерті 

знатиме, що так не пахне земля ніде в світі (Роксолана, с. 614); Ти ще 

застав у шкільній читанці оповідання про євшан-зілля? Бо вже, здається, 

його звідти чиясь холодна рука усунула. Коли застав, то пам’ятаєш, що 

таке пахощі рідної землі для того, хто був розлучений з нею. Я теж, як 

той татарський бранець, що визволився з неволі й повертається на Україну 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 370 – 371). Про запахи чужої землі письменник 

не розповідає, хіба що Євпраксія, мабуть, постійно відчувала сухий запах 

каменю (Євпраксія, с. 191) на остогидлій чужині. 

Натурфактоніми, що формуюють семантико-асоціативне поле 

концептем – маркерів когнітивних сегментів біоморфного коду концепту 

«земля» з текстовим протиставленням «рідна земля» – «чужа земля», нерідко 

«сходяться» в межах лінійних контекстів роману «Євпраксія», наприлад: Досі 

вона хотіла жити. […] Вірила, що все для неї попереду, ще одне зусилля, ще 

трохи – і засяє непотьмарене сонце, заяріють квіти в теплій траві, 

защебечуть птахи, закує зозуля (Євпраксія, с. 371); Вкутана в м’які сніги 

далека рідна земля і ледь притрушена олив’яно-сірим, мовби цокітливим 

інеєм, ця кам’яниста пустеля, уся в холодних корчах з маленьким кривавим 

сонцем у пронизливо-мерзлякуватих безмежностях. Скільки й жила 

Євпраксія в цій землі – сонце щоразу мовби маліло й маліло, загрозливо 

й недвозначно, так ніби наближався кінець світу (Євпраксія, с. 209 – 210). 

Отже, лінгвокогнітивний простір мовотворчості П. Загребельного, 

маркований низкою когнітивних субкодів «біоморфного коду», є надто 

складним логіко-семантичним утворенням, що в периферійній зоні 
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лінгвокультурного концепту «земля» оприявлює численні мислеобрази, 

асоційовані переважно з поняттям «рідна земля». 

 

 

5.1.2.2. Антропоморфний код 

Теософський субкод. Теософські поняття, що є складником 

антропоморфного коду аналізованого концепту, здебільшого розглядають 

«як способи онтологічної метафоризації Бога» [346, с. 14]. У мовотворчості 

П. Загребельного їх вербалізують концептеми Бог, церква і хрест. 

Наприклад, віру в різних богів як один із смислових маркерів рідної й чужої 

землі письменник ословлює в романі «Диво»: Земля ромеїв? В цій землі, сухій 

і черствій, усіх богів спровадили з неба й поселили в храмах, самі безугавно 

розносячись молитвами до неба, а його (Сивоока) боги жили в деревах, 

у водах, у землі, а до неба ніхто ніколи й у гадці не мав добиратися, бо воно 

було таке високе, що не зійдеш на нього навіть по райдузі (Диво, с. 414). 

Смисловим атрибутом рідної землі є в цьому творі образ дохристиянської 

церкви: …знов ставала посеред того явленого руйновища дивна церква, він 

бачив її всю зокола й зсередини, стояла вона яскравою писанкою з далеких 

років його дитинства, власне, була то й не церква, а образ його землі, який 

народився з давніх спогадів і з нової зустрічі з Києвом (Диво, с. 521). 

Атрибутом чужої землі й віри для русичів-язичників був хрест: Святий 

Мефодій […] велів сказати: «Добре було б, сину, аби дав охреститися 

добровільно на своїй землі, інакше-бо будеш взятий до неволі і змушений 

прийняти хрест на землі чужій, згадаєш моє слово» (Диво, с. 232).  

Специфічною рисою мовотворчості П. Загребельного є те, що 

концептеми бог, церква, хрест постають виразними ознаками когнітивної 

структури низки концептів, які відбивають проблему прийняття 

християнства на Русі. 
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Духовно-моральний субкод. Духовно-моральний субкод концепту 

«земля» формують переважно слова-характеристики, сконцентровані навколо 

поняття «людина». Зокрема, слововживання вперті, відважно, запекло, 

безстрашно, у структурі лексичних значень яких наявні семи – носії 

позитивних конотацій, у низці контекстів фіксують силу духу людей, які 

повсякчас відстоюють волю рідної землі: Вперті, вперті довкола! Може, 

так і треба? Може, й князеві слід запозичувати в них упертості? Може, 

князь так само повинен бути схожий на свою землю, як цей великий умілець 

Сивоок: погляд з-під брів, очі мов із туманів сивих, у незвіданій 

таємничості глибин (Диво, с. 573); Але в цій землі ніхто й ніколи не 

віддавав добровільно, тут билися відважно, запекло, безстрашно, навіть 

без надії на звитягу, як справжні воїни, русичі відали, що тільки смерть 

послідовно вірна, завжди при тобі й ніколи не зраджує, вони не вірили ніяким 

обіцянкам, дарувань же будь-яких од них ждати було б однаково, що кумису 

з неба (Первоміст, с. 652).  

 Лексеми, що окреслюють духовно-моральний клімат чужої землі, 

у мовостилі письменника мають здебільшого негативну семантику, 

наприклад: Земля ромеїв? Жорстокість, підступність, лицемірство на 

кожнім кроці (Диво, с. 414); Замки видавалися юному Генріху островами 

порятунку в морі людської зажерливості, невизначеності й ненадійності 

(Євпраксія, с. 118).  

Онімний субкод. В онімному просторі концептосфери П. Загребельного 

загалом найактуальнішими постають образи Дніпра та Києва. Письменник 

неодноразово підкреслює етнокультурну значущість мислеобразу Дніпра: 

Ключ до всієї України – Дніпро (Роксолана, с. 686); Дніпро, закутий у кригу, 

як у броню, велика ріка його народу (Європа 45, с. 416). У романі 

«Тисячолітній Миколай» актуалізовано смислове протиставлення Москва – 

Україна, Київ, Дніпро, сприймане сьогодні вкрай загострено у зв’язку 

з війною на Сході України: …жарко топили в Москві, та не зігрієш душі 

чужим теплом, лине вона через сніги й простори до милої України, до 
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єдиного брата, до київських небес, степі  вільно-широких, Дніпра 

прудкоструйного (Тисячолітній Миколай, І, с. 122). 

Соціально-просторовий субкод. Цей субкод маркують концептуальні 

ознаки смислового протиставлення «рідна земля» – «чужа земля», які 

здебільшого долучають людину до горизонталі земних зв’язків з родичами – 

матір’ю, батьком, братом, сестрою тощо, а також з тими реаліями, що 

символізують життя в родині. В українській етнокультурні найважливішим 

артефактом, з яким ототожнюють родинні зв’язки, є біла хата. Утім, 

у художньому дискурсі П. Загребельного на цей вербалізований образ 

натрапляємо рідко, натомість частотнішою є синонімічна лексема дім. 

Зокрема, сполучення батьківський дім у романі «Роксолана» символізує 

рідний край, у якому народилася Настуся й про який вона із часом почала 

забувати: Але як могла вона забути про рідну землю? Пам’ятала тільки своє 

власне, батьківський дім стояв перед очима в сонячнім сяйві, мов золотий 

сон, та матусин голос виспівував їй дитячих колисанок (Роксолана, с. 511).  

На вістрі загостреного протиставлення понять «рідна земля» – «чужа 

земля» П. Загребельний формулює глибоко філософський висновок про 

цінність родинних стосунків і про важливість сутності роду для людини: 

Зберегла себе серед стихій і ворожнечі, але найдорожчого – дітей своїх – 

захистити не зуміла. Бо все довкола так і лишилося чуже: чужа земля, чуже 

небо, чужі дерева, чужі дощі. Заснувати свій рід можна тільки на рідній 

землі, заплідненій трудом предків твоїх. Не заснуєш роду на пустім місці 

(Роксолана, с. 782). Подекуди в концептосфері П. Загребельного смисловим 

атрибутом рідної землі постає дім у значенні «будівля», протиставлена 

чужому кам’яному замку: Камінь – сірий, безнадійний, жорстокий, і в тому 

камені живуть, мов дикуни чи розбійники, графи, барони, рицарі, живе їхній 

імператор, а десь удома білі ласкаві доми… (Євпраксія, с. 67). 

Фольклорно-міфологічний субкод. Мислеобраз «рідна земля» 

в художньому дискурсі П. Загребельного посилюють фольклоризми та 

міфологеми. Перлини народно-поетичної творчості пронизують усі твори 
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письменника, а в романі «Євпраксія» міфічні істоти чеберяйчики є згустком 

художньо-концептуальної картини світу, що підтримує зв’язок героїні 

з рідною землею, з давніми віруваннями слов’ян. «Міфологемна мотивація, – 

наголошує О. О. Селіванова, – характеризується апеляцією номінаторів саме 

до ірраціонального, до фіктивних, усталених у свідомості ідей, що 

беззастережно приймаються на віру етнокультурною спільнотою й не 

потребують доведення чи спростування» [386, с. 43]. 

У романі «Я, Богдан» міф символізує історичну долю українського 

народу в його боротьбі з чужинцями: Жив у Києві князь, а коло Києва змій. 

Той змій з казки завжди живе коло Києва. Усю історію. У людей Прометеї, 

а в нас змій. А може, змій  –  це чорна земля, велетенська, безмежна, 

всеплодюча і всемогутня, яка дає життя людині, але й нищить її, ковтає рід 

за родом, поглинає безслідно. А в тій землі приспаний герой народний.   

Народ – завжди приспаний, бо його життя спокійне, як сон. Коли 

ж прокинеться, то забушує так, що ніякі змії вже йому не страшні 

(Я, Богдан, с. 602 – 603).  

Вітальний субкод. В аналізованому концепті антонімічна пара 

протиставлених понять «життя» – «смерть» постає центральним 

компоненттом  «вітального субкоду».  Життя  на  рідній  землі протиставлене 

фізичному або духовному життю на чужій землі: Що є життя? Добрі душі 

дерев, вічна таємниця зеленого листя, спалахи квітів, пронизлива жадоба 

буття в кожному запахові, в кожній барві. […] А тут був кінець (Євпраксія, 

с. 191).  Загалом  у  мовотворчості  П. Загребельного   переважає   концептема  

життя, яка символізує і батьківщину, і все, що ріднить з нею: Пройти, щоб 

добратися до рідної землі. А там знову в бій, на фронт. О, як вони будуть 

битися, як будуть відвойовувати для себе, для своїх дітей, для всіх 

прийдешніх поколінь право вільно дихати повітрям, пити воду з своїх рік, 

їсти  свій, скроплений  лише  потом,  а  не  кров’ю  й  слізьми  хліб (Дума  про 

невмирущого, с. 148). У романі «Євпраксія» концептема камінь, крім низки 

понять,  про  які  йшлося  вище,  експлікує  ще  й  силу,  що  придушує, але не  
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Рис. 5.2. Структура макроконцепту «рідна земля» – «чужа земля» 

в художньому дискурсі П. Загребельного. 

РІДНА ЧУЖА ЗЕМЛЯ 

нежива природа

небо, небесні світила

дерево

небо, сонце, зорі, місяць 

камінь 

небо, сонце, зорі, місяць 

явища природивода, дощ, туман, сніг, 
вітер, мороз 

вода, дощ, туман, спека 

птахи голуб, ластівка, лебідь, 
журавель, жайворонок 

сокіл, орел, грифон, 
Фенікс, Сирін 

рослинний світ жито, трава, квіти                        – 

барви зелений, білий, чорний, 
червоний 

чорний, сірий, голубий, 
зелений 

запахи                         –                        – 

теософський субкод Бог, церква Бог, церква, хрест 

духовно-моральний 
субкод 

                        –                         – 

онімний субкод Київ, Дніпро                       – 

соціально-
просторовий субкод 

батьківський дім камінь-замок 

фольклорно-
міфологічний субкод чеберяйчики, змій                        – 

вітальний субкод життя кінець 
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перемагає життя: Здушене каменем життя вибухає з силою ще більшою. 

Так замок, складений з брил дикого каміння, мертво-неприступний, тяжкий, 

як ночі, однаково заростає зелом, задавлюється, задушується зеленим 

тінявим світом, непереможним і всесильним (Євпраксія, с. 166). 

Отже, у мові прози П. Загребельного конкретні слововживання 

окреслюють змістовий обсяг концепту «земля» з текстовою опозицією «рідна 

земля» – «чужа земля», у якому найактуальнішим є протиставлення 

поняттєвих сфер «свій» – «чужий». Ословлений у мовотворчості прозаїка 

концепт постає як численна система образів (когнітивних кодів) і мовних 

одиниць (концептем), що утворюють розгалужене логіко-семантичне поле 

(рис. 5.2).   

 

 

5.2. Макроконцепт «держава» в художньому дискурсі  
 
5.2.1. Вербалізація логіко-семантичної категорії «держава»   

У сучасній науці поняття «держава» є предметом активних студіювань 

передусім у площині правознавства, політології, державного управління. 

Представники різних напрямів цих галузей нерідко моделюють структуру 

суспільно-політичного устрою України у вигляді концепту (пор.: В. М. Адам 

[3], О. Є. Андрос [7], Л. М. Бєлкін [35], Г. Б. Вонсович [76], К. А. Машненков 

[308], Д. М. Сковронський [400; 401] та ін.). Спираючись на історію 

формування української державності та на сучасні умови її розбудови, 

дослідники концептуалізують поняття «соціальної держави», «держави 

загального добробуту» [400; 401], «екологічної держави» [3; 7; 308] тощо.   

Цілком закономірно, що останнім часом до аналізу концептів 

«держава», «державність», «Україна» все частіше звертаються мовознавці та 

літературознавці,  зокрема І. І. Брага [53], А. С. Задорожна [181], Ж. В. Колоїз 

[241], А. О. Колоколова [244], Т. В. Полякова [360], Л. В. Супрун [427], 
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Г. О. Усатенко [462], І. В. Хоменська [480], Я. П. Яремко [502] та ін., у працях 

яких висвітлено переважно специфіку образотворення й вербалізації логіко-

семантичної категорії в політичному, публіцистичному, художньому 

дискурсах. У зв’язку з досліджуваним концептом у межах когнітивної 

лінгвістики певною мірою прокоментовано художнє слово таких 

письменників, публіцистів, літературознавців і критиків, як шістдесятники 

Б. Горинь, І. Дзюба, В. Дрозд, І. Жиленко, М. Коцюбинська [181]; Яр 

Славутич [360]; Д. Донцов [427] та ін.  

На характеристику окремих граней поняття «держава», 

вербалізованого П. Загребельним у романі «Диво», натрапляємо 

в літературознавчих розвідках В. Панченка [348] та К. Р. Головачевої [115]. 

Проза письменника загалом засвідчує, що з-поміж низки смислових 

атрибутів, які маркують розгалужену концептосферу белетриста, однією 

з найважливіших констант є са́ме логіко-семантична категорія «держава», що 

різнобічно оприявлена в історичних романах і творах про сучасність «Диво», 

«Смерть у Києві», «Євпраксія», «Я, Богдан», «Тисячолітній Миколай», «Зло», 

«Південний комфорт», «Юлія, або Запрошення до самовбивства», «Брухт», 

«Стовпо-творіння», а також у повісті «Гола душа». Численні контексти, 

у яких вербалізовано мислеобраз, дають змогу стверджувати, що 

в мовотворчості П. Загребельного логіко-семантичне утворення «держава» 

потрібно кваліфікувати як макроконцепт, у структурі якого простежена 

темпоральна стратифікація з непослідовною репрезентацією тих чи тих 

часових відтинків. В аналізованих текстах зафіксовано відомості про три такі 

періоди: 1) державно-політичний устрій Київської Русі об’єктивовано 

в історичних романах «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія», «Тисячолітній 

Миколай»; 2) процеси націє- та державотворення в Україні періоду козацької 

доби ословлено в творах «Я, Богдан» і «Тисячолітній Миколай»; 

3) суверенну Українську державу пострадянського періоду своєрідно 

змодельовано в романі «Стовпо-творіння».    
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Отже, у структурі макроконцепту «держава», що в художньому 

дискурсі П. Загребельного являє собою сукупність конкретизованих 

ретроспективних і сучасних логіко-семантичних складників, виокремлюємо 

лінгвокультурні концепти «Київська Русь» і «Козацька республіка» та 

художній концепт «Стовполандія». 

Попри індивідуально-змістову специфіку наповнення перерахованих 

концептів смисловими атрибутами, а також різнотипними мовними 

одиницями, які їх експлікують, усі вони об’єднані поняттям «держава», що 

виражене словниковими й контекстуальними значеннями відповідної назви, 

яка формує семантичну основу центральної зони макроконцепту. За 

тлумачними словниками сучасної української мови, лексема держава має 

кілька ЛСВ: 1) Апарат політичної влади в суспільстві; 2) Країна з таким 

апаратом політичної влади (14, ІІ, с. 248); 3) Незалежна країна, що веде 

самостійну політику (2, с. 223). 

Слововживання зі схожою внутрішньою формою нерідко 

функціонують у прозі П. Загребельного, наприклад: Дедалі частіше згадував 

(Ярослав) князя Володимира, розумів: треба робити все, як було. Нічого не 

порушувати, бо тоді завалиться все. Держава тримається усталеним 

ладом. Роздавав князь Володимир землі своїм синам – роздавай і ти. Чужого 

не допускай (Диво, с. 472); …наша ж держава, яка закономірно пишалася 

тисячолітніми традиціями безмежного демократизму […], 

відокремилася… (Стовпо-творіння, с. 7 – 8) тощо. У наведених контекстах 

актуалізовано одну з найважливіших ознак політичної влади – форму 

правління, що в історичному поступі української державності неодноразово 

змінювалася. Зокрема, у першому прикладі вербалізовано деякі штрихи щодо 

створення централізованої монархії, за якої в добу піднесення Київської Русі 

вся повнота влади була зосереджена здебільшого в руках князя; у другому 

реченні ословлено протилежну форму політичного режиму – демократію, або 

народовладдя, що має понад тисячолітню історію та є конституційно 

закріпленим підґрунтям державного устрою сучасної України.  



326 
 

Досліджувані тексти засвідчують лексему держава і в інших 

значеннях, які розширюють її семантичну структуру переважно в історичних 

романах. На нашу думку, аналіз семантики домінантного слова потребує 

звернення до лексикографічних джерел, що відбивають особливості його 

функціонування в різні періоди історії української мови.   

У таких найперших друкованих працях, як «Лексис» Лаврентія Зизанія 

(кінець ХVІ ст.), що є перекладним –  церковнослов’янсько-українським – 

словником, і «Лексикон словенороський» Памви Беринди (початок ХVІІ ст.) 

до словникової одиниці держава подано низку синонімів, семантично 

споріднених такими значеннями: «сила», «міць» (6, с. 43), «влада», 

«вельможність», «зверхність» (5, с. 29). Натомість своїм походженням 

лексема сягає значно глибшого часового зрізу. Як відомо, у свідомості наших 

пращурів поняття «держава» набуло суспільної ваги ще в період «збирання 

земель» київськими князями, зокрема Володимиром Великим, Ярославом 

Мудрим та їхніми попередниками. Первинне значення іменника держава, 

мотивоване дієсловом держати, етимологічні словники пояснюють 

переважно як «володіння, аренда» (14, І, с. 503). Найдавніший ЛСВ слова 

«володіння» й досі підтримує назва з наголошуваним першим складом – 

де́ржава, що є основним фонетичним виявом мовної одиниці в Словарі 

української мови за редакцією Б. Д. Грінченка (11, І, с. 370). Словник 

української мови в 11 томах, у якому тлумачення внутрішньої форми 

варіантів де́ржа́ва й держа́ва зафіксовано в різних статтях, подає такі 

значення першого з них: 1) Маєток, помістя, володіння; 2) Міцність; 

3) Влада, керівництво (14, ІІ, с. 248).  

У мовотворчості П. Загребельного ЛСВ «володіння» зближує лексеми 

де́ржава та до́бра, що нерідко функціонують як синоніми в романі 

«Я, Богдан», наприклад: …не вдовольнилися старими панськими своїми 

кублами, хапали один в одного, терлись коло королівського боку, щоб 

виканючити собі в де́ржаву ще шмат коронних земель (Я, Богдан, с. 142); До 

того ж король вніс на сейм ще й суперечку між воєводою руським 
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Вишневецьким і хорунжим коронним Конецпольським, де йшлося про 

величезні до́бра, а не про якийсь хуторець малознаного сотника реєстрового 

козацького війська (Я, Богдан, с. 159); Його милість король ясновельможний 

[…] звелів самим залізом собі волю і до́бра здобувати (Я, Богдан, с. 185 –

 186) тощо. У цих та інших висловленнях виділені слововживання повсякчас 

набувають негативно-аксіологійного відтінку завдяки конотативним семам 

‘корисливість’, ‘зажерливість’, які актуалізовано в їхніх лексичних 

значеннях. Контекст Яке засліплення! Коли піднімається на війну народ 

цілий, то вже він не просить, а бере! І не про відірвання якихось там 

маєтностей ідеться, а всієї землі нашої! (Я, Богдан, с. 384) засвідчує 

протиставлення лінгвальних одиниць маєтності – земля, перша з яких 

репрезентує конкретизовану семему «маєток, володіння» фонетичного 

варіанта де́ржава, а друга номінує територіальну єдність усієї держа́ви, з її 

владою, народом (громадянами).  

Негативно-характеризувального відтінку набуває слововживання до́бра 

й в одному з антитетичних контекстів роману «Диво». У творі вербалізовано 

суб’єктивно-оцінне ставлення Міщила – русича, що прийняв канони 

візантійської школи церковно-художнього розпису, до головного персонажа 

твору Сивоока, який  залишився відданим мистецьким звичаям рідної землі: 

І не князь, і не боярин, і не купець, і на дуді не грець, а до́бра призбирує (Диво, 

с. 539). Структурно-лексична трансформація досить поширеного 

українського прислів’я І швець, і жнець, і на дуду грець у першій частині 

висловлення створює семантико-стилістичне тло для вираження відповідної 

аксіології. 

Доволі розгалужену семантичну структуру лексеми держава 

засвідчують «Материалы для словаря древнерусского языка» 

І. І. Срезневського, пор.: 1) підтримка, основа; 2) влада, сила; 3) правління, 

управління; 4) володіння, де́ржава; 5) підвладні, народ (15, І, с. 774). Однак 

не всі з перерахованих ЛСВ полісеманта реалізовано в мовостилі 

П. Загребельного, зокрема у творах, присвячених художньому опису подій 
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середньовічної давнини. У романах «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія», 

«Тисячолітній Миколай» поняття «держава» репрезентовано відповідними 

слововживаннями або синонімічними назвами, що здебільшого мають 

значення «влада, сила», «правління, управління», «володіння, територія», 

«єдність земель», наприклад: Завжди мав (Долгорукий) у голові заповіт 

Мономахів: владу князівську треба вріза́ти в саме серце землі города́ми, 

укріпленнями, дорогами, мостами, волоками (Смерть у Києві, с. 193). Силу 

князівської влади в реченні репрезентує ампліфікативний ряд городи́, 

укріплення, дороги, мости, волоки, складники якого номінують реалії, що 

слугують зміцненню держави. По-іншому оприявлено владу, міць якої 

тримається на утискові та жорстокій експлуатації простого люду, у контексті 

Мав би ти (Сміянко) знати, що імперії стають великими тільки тоді, коли 

тримають на оці кожного, не дають випорснути з-під своєї камінної влади 

жодній живій душі (Тисячолітній Миколай, І, с. 49). Метафора камінна влада 

символізує силу керівних органів держави-імперії. Завдяки атрибуту камінна, 

у лексичному значенні якого наявні диференційні семи ‘твердий’, 

‘непорушний’, ‘холодний’, образна одиниця спричинила актуалізацію 

вторинного ЛСВ слова-предиката великий – «який має важливе значення, 

надзвичайну силу впливу» (2, с. 93).  

У низці висловлень лексема великий  (величезний)  функціонує 

в первинному значенні «значний за розміром, величиною, обсягом, 

кількістю» (2, с. 93), що є полярним до проілюстрованого вище ЛСВ слова 

через протиставлення інтегральних сем ‘якісний’ – ‘кількісний’ у їхніх 

структурах, пор.: Все на князя, все проти князя в цій великій і безжальній 

землі: і безмір просторів, і розливи рік повесні, і люди в своєму вічному 

невдоволенні, і люті звірі (Диво, с. 490); …величезна ця держава (Русь) […] 

відразу вирішувала питання вищості тої чи іншої церкви… (Євпраксія, 

с. 311) тощо. У зв’язку з атрибутом великий (величезний) назви держава, 

земля сприймаємо як номінатори території, якою володіє країна.   
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Контексти Людську моральність і запас сил для майбуття найбільше 

збирає і оберігає сильна держава, а не окремі городи́ й князівства, на які 

хотів розбити всю Європу папа Григорій-Гільдебранд (Євпраксія, с. 220); 

Треба […] наводити лад у державі, зробити сю державу єдиною, як тіло 

людське, а не розірваною на клапті (Смерть у Києві, с. 106) та багато ін. 

фіксують ланцюжковий тип відношень між такими семемами слова держава:   

 

 

У першому реченні атрибут сильна функціонує в значенні «єдина». 

Семантичне підґрунтя для асоціативного зближення назв ознак тут 

створюють контекстуальні антоніми держава – городи́, князівства, що 

набувають відповідного статусу завдяки лексико-граматичним зв’язкам зі 

слововживаннями збирає – окремі, розбити, які в будові своїх значень мають 

протилежні семи ‘об’єднання’ – ‘поділ’, ‘багато’ – ‘один’. У другій текстовій 

ілюстрації мовні одиниці – атрибутивний предикат єдина, а також порівняння 

як тіло людське, що символізує цілість земель, на відміну від розірваних 

клаптів, – так само репрезентують силу Руської держави, яку завжди 

прагнули зміцнити своєю владою князі.   

Абсолютну монархію, що була панівною формою правління 

в прадавній державі русичів, вербалізують словосполучення один-єдиний 

господар та ціла земля у висловленні Треба, щоб у цілій землі був один-

єдиний господар і не мав він супротивників, а всі людове щоб були заодно 

(Смерть у Києві, с. 343).  

Досліджувані тексти історичних романів і творів про сучасність 

загалом засвідчують, що в художньому дискурсі П. Загребельного 

найактуальнішими постають лише деякі лексичні значення слова держава, 

упорядкована сукупність яких являє собою семантичну структуру, що фіксує 

контамінований – радіально-ланцюжковий – тип відношень між ЛСВ 

полісеманта: 

 

єдність земель сила влада 
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Рис. 5.3. Семантична структура лексеми держава в художньому 

дискурсі П. Загребельного. 

Докладний аналіз різних творів П. Загребельного переконує в тому, що 

в концептосфері прозаїка мислеобраз «держава» потрібно кваліфікувати як 

родове поняття щодо видових, послідовно закріплених ключовими назвами 

Русь (Руська земля), Україна, Стовполандія, наприклад: А Русь була тепер 

великою державою і мала бути ще більшою (Диво, с. 556); – Новгородці мої 

любі, дружино моя, опора й надія землі Руської! (Диво, с. 384); Тоді я спитав 

себе: як же так, що на Україні таке лихо повсюдне? (Я, Богдан, с. 70); 

Стовполандія – ось! Адже є Голландія, Ірландія, Ісландія, Гренландія, а чим 

ми гірші? (Стовпо-творіння, с. 47) та ін. Виділені лінгвальні одиниці 

насправді маркують центри трьох вище вказаних логіко-семантичних 

утворень – концептів  «Київська Русь», «Козацька республіка», 

«Стовполандія». Їхні складники – смислові атрибути, – репрезентовані 

в досліджуваному художньому дискурсі численними контекстами, 

відбивають темпорально віддалені періоди, у межах кожного з яких по-

своєму відбувалося становлення державного устрою на нашій землі. Утім, 

у мовотворчості П. Загребельного найбільш чітко й усебічно «розбудованим» 

є концепт «Київська Русь», що в ІМКС письменника постає як складний 

мислеобраз, співвідносний з його об’єктивним закріпленням в українському 

лінгвокультурному універсумі.  

апарат 
політичної влади 

влада, 
сила 

незалежна 
країна, що веде 
свою політику 

форма 
правління

єдність 
земель 

володіння, 
територія 

ДЕРЖАВА 
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5.2.2.  Лінгвокультурний концепт «Київська Русь» 

 

5.2.2.1.  Ядерна та приядерна сфери концепту   

Одну з найважливіших культурно-мисленнєвих констант ІМКС 

П. Загребельного – концепт «Київська Русь» – усебічно оприявлено в «серії 

книжок» – «Диво», «Смерть у Києві», «Первоміст», «Євпраксія». 

Особливістю мовомислення белетриста є те, що не лише в межах 

макроконцепту «держава», а й у концептополі конкретних його складників 

простежуємо непослідовну часову стратифікацію. Зокрема, логіко-

семантичне утворення «Київська Русь» складається зі смислових атрибутів, 

що конкретизують два неперервні темпоральні відтинки: 1) кінець Х – перша 

половина ХІ ст. – час князювання Володимира Великого та Ярослава 

Мудрого; 2) 40 – 50-і рр. ХІІ ст. – період суперництва між князями, серед 

яких акцентовано увагу на державно-політичній діяльності Юрія 

Долгорукого.  

У передньому слові до роману «Євпраксія» П. Загребельний 

наголошував, що в циклі творів про Київську Русь він хотів «здійснити 

своєрідні художні дослідження народних доль, кожна з яких не втратила 

свого значення й сьогодні. Отож «Диво» – це доля таланту, «Смерть             

у Києві» – доля державної ідеї, «Первоміст» – доля народної споруди, 

«Євпраксія» – роман про долю людини» (Євпраксія, с. 25). Попри те, що, за 

авторським задумом, художнє ословлення прадавньої держави русичів мало 

бути актуальною проблемою для одного твору, насправді мовно-мозаїчний 

«портрет» Київської Русі-держави складають численні текстові ілюстрації, 

які репрезентують мислеобраз переважно в романах «Диво» та «Смерть 

у Києві», подекуди – в романі «Євпраксія». Крім того, важливі події, 

пов’язані з державною діяльністю князя Володимира Великого, ословлено 

у творі «Тисячолітній Миколай».  
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Фразеосполучення Київська Русь, що є номінатором концепту, – це 

вторинне ім’я країни, яка постала територіально єдиною в ІХ – Х ст. після 

досить тривалого об’єднання корінних мешканців і їхніх земель спочатку 

в союзи слов’янських племен, а потім у державні князівства [430, ІІ, с. 38]. Як 

відомо, назва закріпилася в історичних джерелах ХХ – початку ХХІ ст. 

і набула рис традиційності не лише в науці, а й загалом у сучасному 

суспільстві. Однак найдавніші писемні пам’ятки, зокрема літопис «Повість 

временних (минулих) літ», підтверджують, що свою державу середньовічний 

народ іменував Руською землею або Руссю, мабуть, через те, що розселення 

східнослов’янських племен на тих чи тих землях відбулося раніше, ніж був 

закладений Київ – культурно-політичний центр країни – на полянській 

території. Наприклад: сє повѣсти врємѧньных лѣт, откуда єст пошла 

рускаѧ зємлѧ, кто в києвѣ нача пєрвѣє княжити, и откуда рускаѧ зємлѧ 

стала єсть (Повість, с. 2); и рєчє святославъ: «да нє посрамимъ зємлѣ 

рускиѣ но ляжємъ костьми, мєртвый бо срама нє имамъ» (Повість, с. 50); и 

єсть притча в руси и до сєгоднє: погибоша аки обрѣ (Повість, с. 15) тощо.   

Оніми Руська земля та Русь фігурують також у працях відомих 

істориків початку ХХ ст., зокрема М. С. Грушевського [137], Д. І. Дорошенка 

[153], Г. Коваленка  [231], Г. Кониського [251], І. П. Крип’якевича [268] та ін., 

уперше опублікованих у дорадянський період або в першій половині ХХ ст. 

за кордоном. Наприклад, в «Українській історії» (1912) Г. Коваленка 

відзначено, що «ім’я Русі здавна прикладалося до Київської землі. Колись 

було сказати: піду на Русь – однаково, що сказати: піду до Київа. Потім, як 

Київські Руські князі запанували по всіх князівствах східно-слов’янських, то 

і всі ті землі стали зватися Руськими» [231, с. 49].      

У мовотворчості П. Загребельного лише подекуди натрапляємо на 

власну назву Київська Русь,  наприклад:  …це надзвичайно важливий 

документ, який розкриває одну з найбільших загадок про наших художників 

часів Київської Русі… (Диво, с. 512). В історичній прозі письменника 

переважають оніми Руська земля та Русь, що є домінантними 
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найменуваннями прадавньої держави русичів: – Вітаю тебе, Інгігердо, на 

землі Руській, – сказав Ярослав по-варязьки… (Диво, с. 358); …він (Ярослав) 

хотів вивести Русь на широкі простори світу… (Диво, с. 529); Однаково 

ромеї, коли заходила мова про Русь, щоразу виставляли ім’я патріарха 

Фотія (Диво, с. 534) тощо. Са́ме контекстуально-семантичні вияви номенів 

Руська земля та Русь, а не загальної назви держава формують ядерну зону 

аналізованого концепту. Зокрема, у висловленні …жодним словом не згадала 

(Анна) величезної і могутньої держави Русі (Євпраксія, с. 311) лексема Русь 

є гіперонімом до гіпоніма держава й у такий спосіб вербалізує конкретний 

сегмент відповідного родового поняття.  

Особливістю наведеного контексту, як і низки інших висловлень, 

є актуалізація атрибутів багата, безмежна, велика, величезна, загадкова, 

могутня, неосяжна, неприступна тощо, що в поєднанні з домінантними 

назвами та їхніми структурно-лексичними варіантами зусібіч експлікують 

єдність і міць Русі – територіальну, матеріальну, духовно-культурну, 

психологічну – порівняно з іншими державами: Нехай Олаф Скетконунг 

знає, яка багата Руська земля, які тут умільці і які, отже, князі в ній (Диво, 

с. 215); За нею (Євпраксією) стоїть могутня половина світу – велика, 

багата, загадкова Русь, якій немає краю, перед якою запобігають усі 

(Євпраксія, с. 144); А в неї (Євпраксії) – триста та й тисяча років тривання 

царського роду. І руська імперія не має меж. І неприступна в своїй 

загадковості (Євпраксія, с. 181).  

Контексти Хочу (Ярослав) на Київ іти, щоб не перейшов стіл 

київський у руки недостойні! […] поможіть (новгородці) мені! На вас 

дивиться вся земля Руська! (Диво, с. 384); …Юрій, син Володимира 

Мономаха, внук Всеволода, правнук Ярослава, праправнук Великого 

Володимира, який охрестив Русь, радісно зустрінутий силою-силенною 

народу, мав увійти в Київ і сісти на стіл отця свого (Смерть у Києві, с. 366) 

тощо фіксують оніми земля Руська та Русь у значенні «країна, що має апарат 

політичної влади». Численні контексти мотивують слововживання київський 
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стіл (стіл київський, стіл) і Київ, перше з яких номінує апарат політичної 

влади в державі, а друге – головне місто цієї держави.  

Отже, в художньому дискурсі П. Загребельного ядерну зону 

лінгвокультурного концепту «Київська Русь» маркують лексичні значення 

хоронімів Руська земля та Русь, мотивовані первинною семантикою слова 

держава: 1) країна, що має апарат політичної влади; 2) прадавня держава 

русичів періоду середньовіччя; 3) землі, об’єднані князівською владою.  

Приядерну сферу логіко-семантичного утворення репрезентують 

лексикалізовані сполучення, у яких ключове слово земля, що має значення 

«територія – державне володіння», поєднано з атрибутивними або 

атрибутивно-вказівними словами: велика земля, вся наша земля, наша єдина 

земля, своя земля, уся земля, ціла земля, наприклад: Ось стоїть коло нього 

(Сивоока) чоловік, який володіє великою землею, князь (Ярослав), не схожий 

на інших… (Диво, с. 516); Когось він хрестив, той єпископ, але сліду від 

нього не лишилося, бо в такій великій землі важко лишити слід (Диво, 

с. 534); Поки не з’єднаємо всієї нашої землі, ніхто не знатиме, що тут 

треба робити (Смерть у Києві, с. 228) та багато ін. У первинних значеннях 

атрибутів велика, єдина, ціла, уся (вся) наявна інтегральна сема ‘кількість’, 

яку конкретизують ті чи ті диференційні компоненти: семантичні множники 

‘обсяг’, ‘розмір’, ‘значний’ формують структуру основної семеми слова 

велика; семи ‘об’єднаний’, ‘спільний’, ‘неподільний’ є релевантними для 

ЛСВ назв єдина, ціла, уся (вся). Натомість лексичне наповнення низки 

конструкцій спричиняє семантичні зрушення в будові контекстуально 

реалізованих ЛСВ аналізованих слів. Наприклад, у висловленні Страшне то 

було діло: князювання над усією землею (Диво, с. 481) найменування уся 

земля, що є вторинною назвою Київської Русі, разом з лінгвальними 

одиницями страшне діло та князювання, які перебувають у родо-видових 

відношеннях між собою,  набуває додаткових значеннєвих відтінків 

‘важливий’, ‘значний’, що розвинулися під впливом одного з периферійних 
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ЛСВ полісеманта страшний – «дуже сильний ступенем вияву чого-небудь, 

дуже значний, інтенсивний» (2, с. 1125).    

Якщо в романі «Диво» вторинні назви фіксують одну з наймогутніших 

держав у середньовічній Європі, то в численних висловленнях твору «Смерть 

у Києві» вони номінують її в той час, коли істотної гостроти набула 

внутрішньополітична проблема роз’єднання Київської Русі, і репрезентують 

прагнення владців, зокрема Юрія Долгорукого, об’єднати руські землі, пор.: 

…так сказав тоді князь (Ярослав), приймаючи їх (візантійських живописців) 

у теремних сінях, де […] призвичаївся вести перемови […] з іноземними 

послами, щоб показати вищість своєї землі над усіма іншими… (Диво, 

с. 515) та Немає суздальців і киян, є браття. Нема медоплинних земель 

і пустошніх країв, а є наша єдина земля, що з нею по багатству не 

зрівняється ніяка земля на світі! (Смерть у Києві, с. 228). У наведених 

текстових ілюстраціях передусім актуалізовано опозицію смислових сфер 

«свій» – «чужий», оприявлену мовними одиницями своя земля – усі інші 

(землі), наша єдина земля – ніяка (інша) земля на світі. Крім того, другий 

контекст експлікує протиставлення мисленнєвих компонентів, що 

є складниками того самого логіко-семантичного утворення «Київська Русь». 

В антитетичних висловленнях функціонують контекстуальні опозити 

суздальці – кияни та землі – краї, семантичним підґрунтям для закріплення 

яких слугують гіпероніми браття й наша єдина земля відповідно, що 

у структурі реалізованих ЛСВ мають спільну інтегральну сему ‘збірність’. 

Трансформацію загальномовних синонімів земля та край у контекстуальні 

антоніми підсилюють епітети медоплинний і пустошний, у лексичних 

значеннях яких наявні опозитивні семи ‘багатий’ – ‘бідний’.  

Явище антонімії покладено в основу побудови й інших синтаксичних 

конструкцій, цілісний зміст яких і, зокрема, семантика однієї з одиниць 

номінативного поля приядерної зони досліджуваного концепту оприявлюють 

основну ідею зміцнення держави – об’єднання земель. Наприклад: …подумай 

не так про мене (Долгорукого), як […] про всю нашу землю, яка щодалі 
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розпадається, роздрібнюється, роз’єднується, і нема сили, яка б зібрала всіх 

докупи (Смерть у Києві, с. 145). Ампліфікативному ряду узуальних синонімів 

розпадається, роздрібнюється, роз’єднується, що ословлюють складний 

і болючий процес розокремлення Київської Русі в ХІІ ст., у реченні 

протиставлено словоформу зібрала б. Виражаючи оптативну модальність, 

вона постає смисловим центром частини повідомлення, у якій 

слововживання зібрала б, всіх, докупи так само споріднені родовою семою 

‘збірність’, що є структурним компонентом їхніх значень.    

У художньому дискурсі П. Загребельного важливу репрезентативну 

роль виконують контексти, у межах яких фігурує кілька найменувань 

(переважно функціонально вторинних) – ідентифікаторів тієї самої держави, 

наприклад: Наша ж земля споконвіку мала свої будівлі, вона теж хоче 

прислужитися новому Богові своїм власним, багатство зоколишнього 

убранства церкви передасть багатство землі нашої, возне́сеність бань, 

чисельніших за ромейські, покаже неосяжність Руської держави, яку звуть 

землею багатьох городів повсюдно, кожна земля повинна славити Бога 

своїм голосом, і чим могутніший буде той голос, тим більша хвала Божа 

(Диво, с. 534). Аналізуючи таке розгалужене висловлення, варто застосувати 

логічну операцію диз’юнкції, оскільки кожен із ключових номенів – наша 

земля, земля наша, Руська держава, земля багатьох городів – експлікує 

конкретний смисловий атрибут поняття «держава Київська Русь»: наша 

земля – «автентичність», земля наша – «багатство», Руська держава – 

«неосяжність», земля багатьох городів – «активне будівництво міст». 

Сполучення кожна земля, попри наявність диференційних сем ‘один’, 

‘окремий’ у структурі дейктично-означального слова кожна, виконує 

узагальнювальну функцію, номінуючи не лише Руську землю, а й будь-яку 

іншу державу.  

В історичних романах П. Загребельного логіко-семантичне утворення 

«Київська Русь» постає як конфігурація низки смислових складників, 

маркованих найрізноманітнішими лінгвальними одиницями. Їх сукупність 
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утворює розгалужену периферійну сферу досліджуваного лінгвокультурного 

концепту. 

 

 

5.2.2.2. Периферійне поле концепту «Київська Русь» 

 

5.2.2.2.1. Структура образно-асоціативного концептополя 

У мовотворчості П. Загребельного поняттєвий сегмент «держава», що 

є найважливішим компонентом мислеобразу «Київська Русь», ословлено 

з опертям на достовірні факти в різножанрових історичних джерелах. 

Літописці, а також давні й сучасні автори наукових розвідок здебільшого 

ведуть послідовну оповідь про ранньофеодальну країну русичів, починаючи 

з другої половини ІХ ст. й до захоплення Києва татаро-монгольською 

навалою (1240). Як було зазначено, в аналізованому художньому дискурсі 

порушено цей фізично-темпоральний континуум історичного поступу 

Руської землі, оскільки в романістиці письменника об’єктивовано лише 

кілька часових періодів, пов’язаних із життєдіяльністю трьох видатних 

у минулому державотворців – Володимира Великого, Ярослава Мудрого, 

Юрія Долгорукого. Натомість художня інтерпретація конкретизованих 

відтинків буття держави, репрезентована в ІМКС П. Загребельного, постає 

важливою константою сформованого й надзвичайно розгалуженого 

лінгвокультурного концепту «Київська Русь» у національно-мовній картині 

світу.  

Київська Русь посідала «особливе місце в політичній системі, надаючи 

їй цілісності і стійкості, зорієнтованості на важливі суспільні справи» [86, 

с. 349]. Тому визначення структурно-логічних складників образно-

асоціативного поля досліджуваного концепту потребує звернення до 

специфічних ознак держави як базового інституту політичної системи. 

У Словнику іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука зазначено, що 
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політика – суспільні справи – пов’язана з діяльністю органів державної влади 

й державного управління, спрямованих на встановлення й регулювання 

відносин між класами і націями певної країни (внутрішня політика) та між 

державами (зовнішня політика) (12, с. 666 – 667). Ураховуючи таке 

узагальнене тлумачення поняття «державна політика», виокремлюємо 

основні структурні компоненти політичної системи Київської Русі, 

зафіксовані в мовотворчості П. Загребельного.  

Периферійна зона логіко-семантичного утворення оприявлює 

сукупність чітко окреслених смислових сегментів, між якими найчастіше 

простежуємо антонімічні відношення, що є специфічною рисою вербалізації 

лінгвокультурного концепту «Київська Русь» у художньому дискурсі 

прозаїка. Досліджувані твори передусім засвідчують протиставлення 

мікрополів «внутрішня політика» – «зовнішня політика», які репрезентують 

еквіполентну мисленнєву категорію «свій» – «чужий». У межах першого 

когнітивного коду виділяємо субкоди «влада» – «народ», що так само 

експлікують опозицію, яка в реальному внутрішньополітичному житті 

прадавньої держави постійно загострювалася з тих чи тих причин. Зі свого 

боку когнітивний субкод «влада» характеризується антонімічними зв’язками 

смислових атрибутів «суб’єкт володіння» – «об’єкт володіння», «княжа 

влада» – «боярська влада». 

У мікрополі «зовнішня політика», смислову значущість якого 

актуалізовано у зв’язку зі складними й водночас найтіснішими відносинами 

між двома великими середньовічними державами – Київською Руссю 

й Візантією, розрізняємо субкоди «релігія» та «мистецтво». Безпосередніми 

логічними конкретизаторами мікрополя «релігія» є смислові атрибути 

«християнство» – «язичництво», істотне протиставлення  яких вплинуло й на 

відбиття релігійних понять у сфері руського та ромейського мистецтва. 

Отже, у художньому дискурсі П. Загребельного структура 

розгалуженої, чітко диференційованої периферійної сфери 

лінгвокультурного концепту «Київська Русь» – це ієрархічне утворення, 
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побудоване на основі логіко-семантичної опозиції низки мисленнєвих 

констант.  

 

 

5.2.2.2.2.  Когнітивний код «внутрішня політика» 

За науково-історичними джерелами, внутрішньополітичну систему 

Київської Русі утворювали такі складники: апарат державного управління та 

форма правління. Зокрема, К. Говорун зауважує, що основними елементами 

механізму політичної влади в Давньоруській державі були князь, боярська 

рада й віче – носії різних форм державності, з якими пов’язують три моделі 

управління – монархічну, аристократичну та демократичну [86, с. 1 – 2]. Як 

відомо, у ранньофеодальній державі домінувала княжа влада, а в періоди її 

ослаблення – боярська влада й віче.  

У художньому дискурсі П. Загребельного оприявлено переважно 

«княжу владу», наприклад: Князь (Володимир) помер без причастя, без 

сповіді, найгірше ж – не повідомивши про свою останню волю, не 

визначивши спадкоємця своєї влади (Диво, с. 368); Якби ж то хто-небудь міг 

йому (Ярославу) заперечити в будь-чому? Довкола був тільки послух 

і догідливість – повсюдні й почасні супутники княжої влади (Диво, с. 333) 

тощо. У наведених прикладах за допомогою низки мовних одиниць 

зафіксовано основні ознаки централізованої монархії, що за часів князювання 

Володимира, а згодом і Ярослава закріпилася у формі єдиновладдя:  

спадкоємність, безперечний послух і догідливість підданих князю. 

Внутрішня політика того чи того князя потребувала виконання 

багатьох суспільних справ. У романістиці П. Загребельного лексема діло 

(подекуди справа) у поєднанні з різними атрибутами набуває статусу 

концептеми,  символізуючи добрі або недостойні вчинки владців: 

богоспасенне діло, великі діла, високі діла, державні діла, нове діло, негідне 

діло, страшне діло. Пор.: Роз’єднаність колишня ставала на заваді великим 
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ділам, тепер зібрано докупи всі наші землі, весь народ може скупчити свої 

зусилля, свою працю…(Диво, с. 497) та Якби Ярослав виступив проти рідного 

батька, то, мабуть, утікали б від нього ночами воїни, яким сам платив, 

лякаючись кари Божої й людської за діло негідне… (Диво, с. 386). Великі діла 

державотворців переважно асоційовано з основною стратегією внутрішньої 

політики Київської Русі – збирання земель, яку в першій текстовій ілюстрації 

репрезентує словосполучення всі наші землі. У семантичній структурі 

множинної форми іменника зе́млі релевантними постають диференційні семи 

‘територія’, ‘об’єкт володіння’, ‘єдність’, прогнозовані компонентами 

первинних значень займенників всі – ‘цілий’, ‘неподільний’, ‘взятий 

повністю’ і наші – ‘належність’, ‘присвійність’. Ключова назва негідні діла 

в другому висловленні відбиває постійну боротьбу владців за київський 

престол – орган державної влади. 

  Досліджувані тексти засвідчують, що в межах когнітивного коду 

«внутрішня політика» смислово найзначущішим є тематичне мікрополе 

«влада», яке репрезентують такі концептеми: 1) Володимир, Ярослав, Юрій 

Долгорукий – імена князів, які уособлюють державну владу Русі спочатку 

в період «складання», а згодом – об’єднання слов’янських земель; 

2) київський престол, земля – назви об’єктів князівського й державного 

володіння.   

Володимир Великий (980 – 1015). Володимир був головним носієм 

державної влади під час формування централізованої монархії в Київській 

Русі, коли вся повнота влади поступово зосереджувалася в руках князя, 

а дружинна форма державності відходила на другий план [86, с. 1]. Цей 

історичний факт у романістиці П. Загребельного фіксують кілька  контекстів, 

зокрема: Бо й що нині великий князь у Києві? Походи його невдалі. Земель 

більше не призбирує  (Диво, с. 347);  «Анна содействовала к утверждению 

мысли о постоянном местопребывании князя, о водворении и установлении, 

Владимир тепер жил в Киеве, не думая о походах, дух нолрманский, дух 

движения, через сто двадцять лет после Рюрика, в четвертом колене, 
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родившемся на Руси, стихнул и сам по себе» (Тисячолітній Миколай, І, с. 81). 

Про вплив особистості князя на зміну форми державності в Київській Русі та 

причини, що цьому сприяли (зовнішня політика Візантії), ідеться у другому 

прикладі, стилізованому під давній літопис. 

У мові роману «Диво» актуалізовано роль Володимира Великого під 

час проведення політики територіального розширення та зміцнення держави, 

яку він упроваджував до свого охрещення. Наприклад: …ждав, поки 

імператори з Царгорода пришлють йому (Володимиру) Анну, і, нарешті, 

повернувся до Києва з новою жоною, з царицею, і сам уже не просто собі 

князь, а мовби цар усієї землі Руської, яку скупчив і утвердив своїми 

походами та дбанням… (Диво, с. 193). У висловленнях спостерігаємо 

асоціативне зближення низки лексично споріднених і неспоріднених 

лінгвальних одиниць – збирати, скупчити, утвердити, походи, дбання, – 

семантичною основою для якого слугує інтегральна сема ‘територія’, наявна 

у структурі значення слова земля «країна, край, держава», що номінує об’єкт 

державного володіння. 

Важливим засобом ідентифікації особистості державотворця  постають 

різноструктурні назви, що в художньому дискурсі П. Загребельного 

виконують переважно характеризувальну функцію. Наприклад: Суворий 

будь, твердий, непоступливий, як був […] батько – князь Володимир (Диво, 

с. 474); Великого князя Володимира […] знає й боїться цілий світ… (Диво, 

с. 346 – 347); …в своїх державних ділах не знав (Володимир) ні впину, ні 

спочинку… (Диво, с. 194); Князь Володимир любив оточувати себе людьми 

дужими, буйносилими, від самого споглядання на яких хотілося жити 

довго, весело й безжурно…(Диво, с. 487) тощо. Цілісний контекстуально-

мовний портрет князя Володимира формують атрибути, що найточніше 

відбивають характер, погляди, вчинки персонажа: 1) текстові слововживання;  

2) лексеми, що своїм значенням відповідають змістові текстових сегментів 

(див. рис. 5.4, на якому такі лексеми позначені *, наприклад: відомий*). 
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Семантико-смислова класифікація слів-маркерів художнього образу 

дає змогу розподілити їх на дві підгрупи, складники яких репрезентують 

протиставлення позитивних і негативних рис характеру князя Володимира 

Великого, оприявлених в аналізованому художньому дискурсі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
Рис. 5.4. Мовно-атрибутивний портрет князя Володимира Великого 

в художньому дискурсі П. Загребельного.  

Ярослав Мудрий (1019 – 1054). Абсолютну монархію як форму 

державного правління в Київській Русі першої половини ХІ ст. уособлює 

Ярослав Мудрий, який ще за життя Володимира мав намір виступити проти 

свого батька й виборов київський престол у своїх братів після його смерті: 

А він сам, Ярослав? Виявити непокору рідному батькові. Великого князя 

Володимира […] він зневажав і наміряється тепер […] зіпхнути з київського 

столу та засісти там самому (Диво, с. 346).  

Як відомо, особистість Ярослава символізує епітет Мудрий, що має 

прозору етимологію й закріпився в історії як власна назва. У мові романів 

П. Загребельного художньо прокоментовано природній розум князя в низці 
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контекстів: Мудрості, мудрості не стачало владцям поблизьким 

і віддаленим; Ярослав пильно стежив за всіма, брав до уваги похибки, 

віднаходив у книгах взірці для наслідування в керуванні державою (Диво, 

с. 568 – 569); …зверх тої мудрості, яку юнак всотав у себе з книг, потрібна 

була ще мудрість інша – нею ж міг володіти лиш він, Ярослав. То була 

мудрість повчань, настанов і велінь. Роби ось так, а не так, думай про це 

так, а не інак (Диво, с. 571) тощо. Уміння самовдосконалюватися 

розкривають синтаксичні фрагменти, у яких репрезентовано такі риси 

характеру Ярослава: спостережливість – пильно стежив за всіма, здатність 

учитися на чужих помилках – брав до уваги похибки, освіченість –  

віднаходив у книгах взірці для наслідування. Лексеми повчання, настанови, 

веління фіксують основні вияви мудрості державотворця.  

Глибоке усвідомлення Ярославом того, наскільки важливою є княжа 

влада, яку відповідальність перед державою має владця і як повинен він 

удосконалювати державну політику, експліковано в таких контекстах: 

…триматися мушу (Ярослав) держави, її веління виконую, поза нею нема для 

мене нічого вищого. Перший син – перший князь. Так велось від батька 

й діда. Такий закон (Диво, с. 474); Ярослав навчився за ці роки боротьби 

й терпінь найголовнішого для державного мужа вміння – ждати. Не 

метушитися, не тицятися наосліп, не наражатися на дріб’язкові сутички, 

не дратувати могутніх, а самому поволі нарощувати силу й могуття, бачив-

бо, що все це є в його землі, а згодом і ще додасться (Диво, с. 534 – 535). Для 

державного діла князю потрібно бути не лише мудрим, а й жорстоким, 

твердим: Ярослав мовчав. […] знав, що доведеться бути навіть 

жорстоким, але що ж: бути володарем м’яким – річ шкідлива, переконався 

в цьому вже не раз і не двічі (Диво, с. 474); …А що твердий – держава того 

вимагає… (Диво, с. 581).  

У художньому дискурсі П. Загребельного Ярослав Мудрий постає 

багатогранною особистістю, його художній образ ословлено численними 

лінгвальними  одиницями, що відбивають внутрішній світ, вчинки, поведінку  
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Рис. 5.5. Мовно-атрибутивний портрет князя Ярослава Мудрого 

в художньому дискурсі П. Загребельного.  
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під час спілкування з різними людьми – від братів-князів до простого люду. 

Узагальнений мовний портрет князя експлікують атрибути-характеристики –

систематизований список слів, класифікованих на основі оцінної шкали 

«позитивний» – «негативний» (рис. 5.5). Місце деяких номенів-ознак з-поміж 

складників протиставлених понять є контекстуально прогнозованим. 

Наприклад, у висловленні …завжди, коли виникала потреба когось 

вислухати, кликав його до себе в палати, слухав, з вирішенням своїм не 

квапився, лишався для співрозмовника загадковим, а отже – мудрим (Диво, 

с. 603) під впливом слововживання мудрий, будову значення якого формують 

семи ‘розум’, ‘досвід’, ‘знання’, трансформується внутрішня форма лексеми 

загадковий: компоненти ‘багатозначний’, ‘незрозумілий’, ‘неясний’, наявні 

в її первинному ЛСВ, змінюються на ‘розумний’, ‘досвідчений’, ‘освічений’. 

Атрибути твердий, глухий, непокірний, невпокорений уналежнюємо до списку 

негативно-оцінних найменувань так само з опертям на їхню контекстуальну 

семантику, хоч у мовній системі деякі з цих лексем можуть репрезентувати 

й позитивні характеристики.  

Історично значущу роль Ярослава Мудрого в розбудові та зміцненні 

Русі вербалізовано в одній із текстових ілюстрацій роману «Смерть у Києві»: 

…хіба ж історія не зберегла нам імені Ярослава Мудрого, що теж народився 

князем, і отже, мав усі переваги й передумови, щоб стати нічим, а став 

творцем великої держави, з’єднав народ, розбудував і прикрасив городи́,  

розсилав  на  всі  усюди  не  лише  своїх  воїнів,  купців  з  небаченими 

товарами, грамоти з золотими печатями, а й мудрість? (Смерть у Києві, 

с. 292 – 293). Семантичним каркасом висловлення є контекстуальне 

протиставлення   асоціативно   зближених   слів   князь  –  ніщо,  з  одного  

боку, та перифрази  творець великої держави – з другого. А в прифінальному 

реченні роману «Диво» Ярослав став самовладцею всієї землі Руської (Диво, 

с. 613) узагальнено результат невтомної й наполегливої діяльності 

державотворця, який завдяки своїй мудрості став самовладцею, у такий 



346 
 

спосіб на деякий час утвердивши абсолютну монархію як основну форму 

правління землі Руської.  

Юрій Долгорукий (1149 – 1151, 1154 – 1157). Мислеобраз 

наймолодшого сина Володимира Мономаха – Юрія Долгорукого, який 

воював за київський престол у середині ХІІ ст., посиливши політичну роль 

Суздальської землі в період князівських міжусобиць, художньо ословлено 

в романі «Смерть у Києві». Численні контексти засвідчують, що Юрію Довгій 

Руці відведено у творі роль державного мужа, який упроваджував основну 

державну ідею – об’єднання «розбратаних» слов’ян та інших людей і земель, 

зібраних колись Володимиром та Ярославом, але «розірваних на клапті» 

їхніми нащадками: – Були ми в Юрія Суздальського, […] хоче він об’єднати 

всіх, щоб Київ і Суздаль, Чернігів і Новгород… (Смерть у Києві, с. 287); …за 

лісами підіймається новий чоловік (Долгорукий), до якого мають линути 

погляди й серця, бо він прагне об’єднати все роз’єднане грізно 

й протиприродно (Смерть у Києві, с. 331); Ось збирання земель – то справа 

вічно свята й доблесно-почесна (Смерть у Києві, с. 398) тощо (див. Додатки 

5.3; 5.4; 5.5).  

На відміну від літописів та науково-історичних джерел, на сторінках 

яких постать Юрія Долгорукого означена переважно двома короткими 

періодами його князювання в Києві, у мові прози П. Загребельного 

особистість суздальського князя репрезентовано широко й різнобічно. На 

нашу думку, за розробленою й застосованою вище методикою мовно-

атрибутивного «портретування» художніх образів модель-характеристика 

Юрія Долгорукого в аналізованому художньому дискурсі має відповідну 

структуру (рис. 5.6). 

Протиставлення між складниками антонімічних груп атрибутів 

подекуди є досить умовним. У мовотворчості П. Загребельного майже всі 

ад’єктивні  назви  закріплюють  позитивний  образ  князя,  навіть  у художніх 

описах таких характерних для персонажа рис, які подекуди оцінюють не із 

кращого  боку. Наприклад:  Всім була відома нерішучість  Долгорукого, коли 
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Рис. 5.6. Мовно-атрибутивний портрет князя Юрія Долгорукого 

в художньому дискурсі П. Загребельного. 
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двох форм політичної влади – княжої та боярської, перша з яких в особі 

Долгорукого символізує добро, друга – зло.    

Смисловий атрибут «боярська влада» аналізованого когнітивного коду 

«внутрішня політика» експлікує аристократичну форму державного 

правління, що, як і віче, ніколи не була в Київській Русі постійним органом 

влади. Натомість вона нерідко створювала протистояння княжій владі, що 

зафіксовано і в мовотворчості П. Загребельного: Бояри захопили землю. Коли 

і як – ніхто не знає. А хто володіє землею, той керує державою. Не хочуть 

слухати, що, перш ніж керувати народом, треба його нагодувати. Князь 

тут безсилий (Смерть у Києві, с. 147); Ізяслав ходив у походи, […] і все те 

діялося мовби в ім’я Києва, для Києва, а тим часом Київ давно вже вимкнув 

з-під влади Ізяславової, відданий був у руки Войтишича й чотирьох Микол, 

які вершили свої справи за спиною в князя, а то й просто перед його очима  

(Смерть у Києві, с. 347) тощо. Основною логіко-семантичною віссю, яка 

розділяла представників вищих соціальних верств у давньокиївському 

суспільстві, була земля, що смислово акцентовано синтаксичним сегментом  

А хто володіє землею, той керує державою. 

У концептосфері П. Загребельного актуалізовано протиставлення 

когнітивних субкодів «влада» – «народ». По-особливому загостреним воно 

поставало в той період, коли в Київській Русі набирало впливової сили 

боярство, наприклад: Дуліб промовчав, хоч кортіло йому спитати: «Невже 

ж непорушність держави і міцність її доконче вимагають ще й отакої 

безплідної, сплюндрованої землі, як у боярина Кислички, вимагають 

знедолення людей, їхньої бідності, убогості, їхніх смертей від голоду 

й нестатків? І навіщо тоді така держава, кому вона потрібна?» (Смерть 

у Києві, с. 181). 

Слововживання Гора – низ, що в романі «Смерть у Києві» набувають 

статусу концептем, найчастіше фіксують антонімічні мислеобрази 

«боярство» – «простий люд»: Горі було байдуже до того, що діється десь 

унизу, в глибинах, де в слизьких багновищах роїлася біднота, поставлена віч-
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на-віч супроти стихій, незахищена, призначена до жертов. Що більше 

страждань випадало на низ, то спокійніше почувалася Гора…(Смерть 

у Києві, с. 304); Звідусюди люд біжить до Києва, шукають тут їжі, а хіба 

воно в Києві росте? На князівській Горі не орють і не сіють, тут тільки 

жнуть та жеруть (Смерть у Києві, с. 326 – 327) тощо. Класову нерівність 

соціумів у державі метафоризовано на основі вертикальних вимірів 

реального простору: як відомо, простий люд насправді жив переважно 

в низинах, у підніжжі київських гір, які «заселили» князі та бояри (Доменицю 

поставив (Кричко) коло самої Почайни, […] почувався незалежним отут, де 

кінчався Київ, де кінчалася влада, що нею напханий був город по саме 

нікуди… (Смерть у Києві, с. 44). Контекстуальне протиставлення двох 

концептосфер у цих та інших текстових ілюстраціях вербалізовано різними 

мовними структурами. У наведених висловленнях найпомітнішим є фрагмент 

На князівській Горі не орють і не сіють, тут тільки жнуть та жеруть, 

стилізований під народне прислів’я, у структурі якого опозицію утворюють 

узуально близькозначні слововживання орють, сіють – жнуть. Крім того, 

негативно-оцінну функцію щодо характеристики можних у Києві виконують 

атрактанти жнуть та жеруть, перший з яких ужито в переносному значенні 

«оббирати людей».   

Специфічною рисою мовомислення П. Загребельного є певний вияв 

нейтралізації смислового протиставлення «князь» – «народ», що в державних 

справах є неминучим: Простий люд байдужий до влади. Вона йому ні до 

чого. Він би й державної єдності не мав, аби не князь. Тож хай буде вдячний 

князеві. Не князь дякуватиме комусь там за напитки та наїдки, а люди хай 

дякують князеві (Диво, с. 501). На відміну від наведеного контексту, у якому 

об’єктивовано аналізовану опозицію, низка інших висловлень нерідко фіксує 

демократичне ставлення владців, зокрема Ярослава та Юрія Долгорукого, до 

простих людей (див. Додаток 5.6), наприклад: Коли почався великий голод 

у всіх землях в літо шість тисяч п’ятсот тридцять друге, Ярослав заклав 

у Києві великий собор Софії, дбав про возвеличення державне, але водночас 
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і про те, щоб нагодувати голодний люд, дати йому не принизливу 

милостиню, а зароблене працею, вмінням, талантом (Смерть у Києві, с. 397). 

Отже, у мовотворчості П. Загребельного структуру розгалуженого 

когнітивного коду «внутрішня політика» найчастіше репрезентують численні  

контексти романів «Диво» та «Смерть у Києві», мовне наповнення яких 

засвідчує логіко-семантичне протиставлення низки субкодів та смислову 

значущість складників тематичного мікрополя «княжа влада». 

 

5.2.2.2.3. Когнітивний код «зовнішня політика» 

 Апарат політичної влади Руської землі постійно регулював відносини 

держави з іншими країнами. У художньому дискурсі П. Загребельного 

актуалізовано зв’язки Київської Русі з Візантією – наймогутнішою 

й найвпливовішою країною в Європі періоду раннього середньовіччя, коли 

державність у русичів лише формувалася. Про роль стосунків між сильними 

державами та їхній вплив на розвиток зовнішньополітичних умов у Європі 

йдеться у двох розлогих контекстах роману «Диво», які засвідчують 

протиставлення таких держав: Болгарія – Візантія та Візантія – Русь (див. 

Додатки 5.7; 5.8) і зі змісту яких випливає філософський висновок про 

політичну вагу великих держав у світі: В світі не може існувати тільки одна 

велика держава, потрібне суперництво, потрібне взаємне побоювання, 

постійна пересторога, інакше-бо – кінець людству. Хіба ж історія не дає 

свідчень? (Диво, с. 556). 

В історичній романістиці П. Загребельного зафіксовано лише дві 

найважливіші сфери політичних стосунків Київської Русі й Візантії  – 

«релігія» та «мистецтво». Структура когнітивно-теософського субкоду 

репрезентована тематичними мікрополями «язичництво» – «християнство», 

смислову опозицію між якими вербалізують численні наративно-художні 

описи в романах «Диво» та «Тисячолітній Миколай». Роль релігії як важеля 

політичного впливу й основного способу підкорення однієї держави іншою 
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розкриває зміст такого контексту: Брати-імператори Василій і Костянтин 

переконували сестру (Анну) святістю подвигу, коли вона всю безмежну 

землю Руську приведе до Бога і водночас вибавить свою імперію від лютої 

раті, від усіх бід, яких завдавала і грозиться завдавати ще їм Русь 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 29).  

У концептосфері письменника нерідко антонімічний зміст передають 

словоформи Бог – боги, перша з яких символізує християнську віру, друга – 

поганську. Смислове навантаження цих мовних одиниць – концептем 

мотивоване низкою висловлень, наприклад: Брат казав: наші давні боги – 

лиш тупі боввани дерев’яні, німі й дурні, а цей – весь у ранах, як відважний 

воїн, у стражданнях душі і тіла, у пишних молитвах. Тоді я (Сміянко) був 

слухняний і дурний, а тепер мав би схаменутися: чи ж не окропиться кров’ю 

нового бога і все життя наше? (Тисячолітній Миколай, І, с. 51); Ми не 

присягаємо своїм богам, і ми всі – вільні. Ви ж попихачі в свого бога. А хто 

стане попихачем у бога, буде попихачем і в людей (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 77) тощо. Наведені та інші контексти (див. Додаток 5.9) репрезентують 

ряди асоціативно зближених слів, що характеризують не лише дві віри, 

а й самі держави та їхніх громадян. На нашу думку, соціально-релігійне 

протистояння русичів і ромеїв найточніше передають контекстуальні 

антоніми вільні – попихачі, що символізують ду́ші язичників і християн: 

…душі ваші (ромеїв) спершу вкоротяться, тоді змізерніють, звинуться, як 

береста на вогні, і звугліють. А наші (руські) душі, як усміх дитяти, 

зостануться чисті, радісні і повні соків життя (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 76). 

Досліджувані тексти засвідчують, що з-поміж князів-владців лише 

Ярослав Мудрий виказував сумніви щодо правильності вибору Руссю 

християнської віри як вагомого складника політичної стратегії, спрямованої 

на зміцнення та розвій держави: Може, в піснях і віруваннях давньої Русі 

ховалася та чистота й міць, яка мала прийти на зміну тому світові, що на 

його березі конала, мов здихаюче чудо-юдо, Візантія? І, може, помилився 
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князь Володимир, а за ним ще тяжче помилився він, Ярослав, переймаючи від 

Візантії те, що, видавалося, приносило їй могуття, а насправді ж обіцяло 

лиш загибель? Ніколи-бо не запримічаєш небезпек прихованих (Диво, с. 557). 

Гнучкість і далекоглядність державотворця, його прагнення зберегти 

автентичність  Руської землі,  руських людей та їхніх не заплямованих чужою 

вірою звичаїв вербалізовано в одному з контекстів роману «Диво»: І якщо 

Ярослав допустив на якийсь час ромеїв до Києва, то всіляко противився він 

розповсюдженню їхнього впливу на інші городи́, якщо слідом за своїм отцем 

часом жорстоко боровся з богами старими заради Бога нового, то водночас 

пам’ятав і про необхідність збереження давніх звичаїв, бо жоден мудрий 

владця не повинен прагнути до викорінення всіх місцевих звичаїв, відзнак 

і схильностей: адже вони панують над людьми дужче, аніж наймогутніша 

влада (Диво, с. 562). 

 У художньому дискурсі П. Загребельного актуалізовано деякі смислові 

атрибути когнітивного субкоду «мистецтво», що так само, як і тематичне 

мікрополе «релігія», відбиває зовнішньополітичні зв’язки Київської Русі 

з Візантією. Особливості візантійського мистецтва, підпорядкованого 

жорстоким законам християнської віри та держави, постають у такому 

наративному контексті (див. Додаток 5.10): Закони були жорстокі 

й несхитні, як і церковні канони, що повелівали малювати одних святих 

у хітонах, інших – у стихарях, третіх – у скарамангіях і лорах, і для кожного 

була своя барва, і своя постава, і все це було наперед задане, навіки 

закостеніле, хизувалося своєю незмінністю, своєю несхожістю на те, що 

було, і, може, на те, що десь буде, хоч ромейське мистецтво й не допускало 

можливості, щоб десь щось з’явилося, окрім нього, бо ж вони – вершина 

всього сущого, вони просвітили всіх варварів: усі були дикі, а ромеї принесли 

їм Христа, і його вчення, і його храми, і його закони (Диво, с. 418 – 419). 

Слововживання задане, закостеніле, незмінність експлікують не лише 

канони ромейського мистецтва церковно-художнього розпису, а й передають 
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суворий, закам’янілий спосіб життя старої Візантії, її зверхнє ставлення до 

інших держав. 

  Кілька текстових ілюстрацій фіксують логіко-семантичне «накладан-

ня» поняттєвих сфер «мистецтво» – «держава»: Свої, наймані й куплені митці 

малювали апостолів, імператорів, войовничих імператорських жон і кобил, 

і цілі мальовані фаланги Візантії вирушали на здобуття світу, щоб засвідчи-

ти лад і непорушну єдність, яка, мовляв, панувала в цій державі (Диво, 

с. 414);  Агапіт  нагадував  ситу й самовдоволену Візантію, де благодать 

Божа зійшла з небес і блукає поміж людьми, і вже хто її впіймає, то 

триматиме міцно, попри всі спроби відібрати для інших (Диво, с. 417). 

У наведених контекстах митці, які «узаконеними» барвами створювали 

й закріплювали державні символи,  уособлюють усю Візантію, що 

впроваджувала зверхню й жорстоку політику щодо Русі та інших країн.   
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 Рис. 5.7. Структура лінгвокультурного концепту «Київська Русь» 

у художньому дискурсі П. Загребельного. 
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Отже, лінгвокультурний концепт «Київська Русь», який у мовомисленні 

П. Загребельного є важливою константою макроконцепту «держава», 

становить складне ієрархічне логіко-семантичне утворення, марковане 

низкою антонімічних смислових атрибутів, що послідовно конкретизують 

протиставлення поняттєвих сфер «внутрішня політика» – «зовнішня 

політика» (рис. 5.7). 

 

 

5.3. Макроконцепт «місто» в художньому дискурсі  
 
5.3.1. Логіко-семантична опозиція «місто» – «село»  

Усебічне дослідження ІМКС П. Загребельного потребує аналізу низки 

еквіполентних мисленнєвих категорій, зокрема логіко-семантичної опозиції 

«місто» – «село», яку в мові прози белетриста репрезентовано численними 

лінійними контекстами. Наразі вивчення вербалізованої константи цього 

протиставлення є важливим питанням як для лінгвостилістики, так і для 

когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, комунікативної лінгвістики та 

інших наук через те, що загалом в українській літературі кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. людина нерідко постає в межах міста-мегаполісу, яке є визначальним 

чинником у цивілізаційно-історичному розвиткові суспільства. На відміну 

від класичної літератури, у якій превалювало село в ролі первинної, 

природної форми життя, місцеперебування, «нова література, – зауважує 

В. М. Богуцький, – виводить місто на перший план як «другу природу», 

антропогенний ландшафт, урбанізований простір» [48, с. 17]. Отже, сучасний 

художній дискурс фіксує реалію й поняття «місто» у функції сильнішого 

компонента зазначеної дихотомії. В об’єктивності такого твердження 

переконують твори багатьох популярних письменників сьогодення, зокрема 

Ю. Андруховича, В. Даниленка, А. Дністрового, С. Жадана, І. Карпи, 

Г. Пагутяк та ін., у яких, на думку С. А. Негодяєвої, актуалізовано проблему 
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«жорстокої реальності українських міст у період повної руйнації попередніх 

ціннісних систем і зародження нових моральних, соціальних, 

культурологічних орієнтирів» [325, с. 340].   

Як відомо, пік мовотворчості П. Загребельного припадає на другу 

половину ХХ ст. – той період, коли це питання ще не набуло соціальної 

гостроти. Натомість унаслідок аналізу мови прози письменника виявлено 

низку контекстів, у яких порушено, зокрема, проблему наслідків негативної 

діяльності промислово-урбаністичних об’єктів, що руйнують природний 

баланс міста. Наприклад: Переліски, пожовклі від неконтрольованої 

заводської діяльності сосни, покарлючені вітрами дуби, шуліки в злинялому 

небі, бетонні загороди заводських територій, комбінатів, баз, складів, 

просто пустища, обставлені кілометровими рядами бетонних плах… 

(Розгін, с. 519). У структурі значень натурфактонімів переліски, сосни, дуби, 

шуліки, семантично трансформованих під впливом урбанолексем – 

субстантивів загороди, території, комбінати, бази, склади, пустища, плахи 

та атрибутів заводський, пожовклий, неконтрольований, покарлючений, 

злинялий, бетонний, – з’являються нові, не притаманні для назв природних 

реалій семи ‘завод’, ‘відходи виробництва’, ‘бруд’ тощо, спонукаючи 

адресатів до роздумів про невідворотну екологічну катастрофу.  

У висловленні Гей, брате мій, брате! Чи ж приймуть твою душу 

степи, ліси й пасовиська, а чи байдуже відторгнуть, як немилосердні 

заводи, вбиті хімією колишні ріки і сповнені затаєного жаху атомні 

електростанції, що висять на сумному дереві України, мов червиві груші? 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 21), крім загальномовних антонімів приймуть – 

відторгнуть,  наявні контекстуальні опозитиви  –  назви суб’єктів 

протиставлених дій: степи, ліси, пасовиська – заводи, ріки, атомні 

електростанції, які виконують роль вербальних маркерів концептосфер 

«природний простір» та «урбаністичний простір». Мовні одиниці 

ампліфікативного ряду степи, ліси, пасовиська між собою споріднюють семи 

‘природа’, ‘недоторканість’, ‘чистота’, що є первинними в їхніх значеннях.  
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Основний ЛСВ слова ріка має такі самі компоненти, однак у словосполученні 

вбиті хімією колишні ріки лексема фігурує в переносному значенні, у якому 

актуалізовано вторинні семи ‘промисловість’, ‘шкідливість’, ‘загроза’, що 

є визначальними для семантики назв заводи та атомні електростанції, які 

a priori номінують реалії, небезпечні для міського середовища.    

У романах П. Загребельного репрезентантами концептосфер «місто» – 

«село (природа)» нерідко постають назви, семантичним тлом для 

протиставлення яких є поняття «звук, звучання». Наприклад: Тепер природа 

вже не співає нам своїх пісень в містах. Вона мовчить, пригноблена гуком, 

гамором, скреготом міста (Зло, с. 190  – 191). Якщо пісня (особливо 

народна, створена й збережена протягом віків у сільському, природному для 

людини просторі  – це музичний твір, що характеризується суголосним, 

злагодженим поєднанням звуків, то гук означає «сукупність багатьох звуків 

різної частоти й сили» (2, с. 210), гамір (галас) – це «безладне голосне 

звучання багатьох голосів» (2, с. 180), а скрегіт – різкі скрипучі звуки, що 

утворюються внаслідок тертя кам’яних, залізних і інших предметів 

(2, с. 1070). Отже, метафоричні перенесення, базовані на асоціативно-

звуковому сприйнятті об’єктів, породжують у їхніх назвах відповідні – 

позитивні або негативні – семантичні відтінки: природа – «гармонія», 

«спокій»; місто – «безлад», «неспокій».  

У досліджуваних джерелах зафіксовано переважно статичний опис 

урбаністичного простору, який подекуди номінують численні субстантиви 

(див. Додаток 5.11). Наприклад:   

Місто! 

Клапті неба в проломах вулиць. Нема запаху квітів і духу трав. Не 

чути пташиного співу. Не видно зірок і місяця. Земля вкрита сірою корою 

асфальту. 
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Місто!  

 Гамір, грюкіт, гуркотнява. Ріки нечистот спливають по вузьких 

підземних трубах з-під кам’яних кубів будинків. Чад незгорілого газу. 

Вуглекислота з мільйона ротів. Мов на Юпітері. 

 Місто! 

 Шалений поспіх. Тіснява. Штовханина. Зоднаковіння людей. Напхані до 

краю трамваї, тролейбуси, автобуси. 

 Місто! 

 Істерія стадіонів. Пиха театрів. Біляче колесо редакційної метушні. 

Гірські масиви канцелярських столів. Цілі соснові і букові ліси спиляно на ці 

столи. 

 Місто! 

 Тисячі цивілізованих-перецивілізованих жіночих ніг, позбавлених жиру, 

м’язистих, масажованих від стоп до стегон. Худорляві, вузькогруді, 

вузькостегні, понівечені модою дівчата. Молодики, схожі на тих 

стародавніх греків, що бачимо їх на стінках амфор: кучеряві борідки, 

забагато волосся на голові й обличчі, обмаль одягу на тілі. 

 Місто! 

І ти втікаєш від нього в ліси й на зелені трави, ти квапишся на Дніпро, 

щоб глянути, як воскресає на ньому крига, щоб першому скупатися в його 

теплих водах, щоб побачити його осінню прозорість.  

 Центри кохання містяться в корі головного мозку. Кора атакується 

в місті радіо, телевізором, вуличним рухом, засіданнями, нервуванням на 

роботі. Почуття притуплюється, і ти намагаєшся дременути на лоно 

природи (Зло, с. 290).   

На думку С. М. Андреєва, однією з найважливіших характеристик 

таких значних за обсягом просторових сфер у художнього тексті, як    

«місто» – «село (природа)» є настанова автора на їхній статичний або 

динамічний опис. Співвідношення іменників і дієслів достовірно визначає 

відповідний стиль твору або його частини [6, с. 13]. Аналіз художнього 
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простору міста, вербалізованого в романі «Зло», який проведено з опертям на 

апробований науковцем метод, дав змогу зробити висновок про виразно 

номінальний (іменний) характер його стилю. Повторюване слово-речення 

Місто!, що виконує текстоцентричну функцію й водночас сегментує 

цілісний контекст на тематично інтегровані міні-тексти, як і численні 

субстантивні назви урбаністичних реалій, зокрема автобус, трамвай, 

тролейбус, вулиці, будинки, стадіони, театри, асфальт, чад, газ, 

вуглекислота, труби, гамір, грюкіт, гуркотнява, поспіх, тіснява, 

штовханина тощо, з одного боку, репрезентують поняття великого міста, 

а з другого – підсилюють смислове протиставлення «місто» – «природа». 

Попри відсутність лексеми село в цьому контексті, лінгвальні одиниці 

Дніпро, земля, ліс, трава, квіти, пташиний спів, зірки, місяць, на нашу думку, 

слугують тут маркерами не лише концептопростору «природа», 

а й асоціативно спорідненого з ним поняття «село».  

Місто постає в романістиці прозаїка переважно як складний 

соціокультурний організм, що паралельно співіснує із сільським, не чітко 

окресленим простором. Дихотомія «місто» – «село», наявна в художньому 

дискурсі П. Загребельного, являє собою дифузне логіко-семантичне 

утворення. Лише у вертикальному контексті простежена межа, що розділяє 

його компоненти за умови, коли вони означають локальні простори. Утім, 

у низці лінійних контекстів виявлено мовні одиниці, одні з яких вербалізують 

поняття урбаністичного простору, інші – сільського. Наприклад: …завжди 

(Карналь) остерігався нав’язувати свою селянську психологію ставлення до 

праці своїм співробітникам, яким повинен бути гарантований точно 

окреслений робочий час, тоді як селянин ніколи не знає розкладу годин… 

(Розгін, с. 434). Нерозривний духовний зв’язок героїв роману «Зло» – киян  

Кукулика, директора Інституту житла, та його помічника Жеребила – із 

селом, у якому вони народилися, символізують яблука і диня, що 

є репрезентами одоративного компонента поняття «село» в наступних 

контекстах: Пахли (яблука) так, як у моєму (Кукулика) селі. А в моєму селі 
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яблука пахли найдужче й найкраще в світі. Ніде так не пахнуть яблука (Зло, 

с. 151); Дід (Жеребила) розрізав диню. Вона пахла як… життя. Мамо рідна! 

(Зло, с. 173) та ін.  

Загалом поняття «місто» і «село» в концептосфері П. Загребельного 

являють собою розгалужені смислові конфігурації, у межах яких органічно 

поєднано інформацію суспільно-історичного, політичного, морально-

етичного характеру. Завдяки численним метафоричним трансформаціям 

первинні локуси в такий спосіб розширюють свою «територію» 

і в мовомисленні письменника перетворені на два важливі соціально-

культурні простори – макроконцепти. Вербалізована частина кожного із цих 

логіко-семантичних утворень репрезентує низку конкретніших, смислово 

диференційованих видових понять, окремі з яких є самостійними 

концептами. Наприклад, макроконцепт «місто» оприявлено в мові низки 

романів про сучасність: «Зло», «З погляду вічності», «Переходимо до 

любові», «Розгін», «Південний комфорт», «Юлія, або Запрошення до 

самовбивства», «Брухт», «Стовпо-творіння». В ІМКС прозаїка мислеобраз 

конкретизовано словесними «портретами» трьох великих міст – Києва, 

Дніпропетровська й Одеси, причому, як відомо з біографічних джерел, Київ 

та Дніпропетровськ були значущими не лише для персонажів низки творів 

письменника, а й для нього самого. Про важливість рідного міста для людини 

П. Загребельний по-філософськи висловився в одному з контекстів роману 

«Зло»: І таки ж правда: місто, в якому ти народився, в якому живеш 

і працюєш, – найкраще місто на світі! Для дніпропетровця – 

Дніпропетровськ, для одесита – Одеса, для львів’янина – Львів, а для нас – 

Київ… (Зло, с. 153).  

У процесі структурування макроконцептів «місто» і «село» 

в художньому дискурсі П. Загребельного з’ясовано, що найчіткішу 

полісегментну будову в романістиці митця має концепт «Київ». 
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5.3.2. Лінгвокультурний концепт «Київ»  

 

5.3.2.1. Ядро та приядерна зона концепту 

Місто Київ загалом у національній картині світу є саме тим культурно-

історичним феноменом, про які І. О. Голубовська, розглядаючи проблему 

співвідношення між поняттями й концептами, зауважує: «Можливість стати 

концептами надається винятково тим поняттям, які є значущими для певної 

культури, які виступають носіями концентрованої культурної пам’яті 

народу» [123, с. 154]. На її думку, у когнітивній лінгвістиці «з огляду на 

сучасний соціально-політичний контекст варто звернутися до вивчення 

українських концептосимволів онімічної природи на кшталт «Карпати», 

«Дніпро»; «Оранта»; «Запорозька Січ»; «Тарас Шевченко», «Богдан 

Хмельницький»; «Козак», «Кобзар»; «Лавра», «Хрещатик», «Межигір’я»; 

«Наталка Полтавка» тощо» [там само, с. 157]. Т. А. Космеда, досліджуючи 

потенційні можливості власних назв уміщувати певний квант етнокультурної 

інформації, так само з-поміж лінгвокультурних концептів пропонує виділяти 

групу концептів-власних назв, «що відображають історію, традиції, ширше – 

культуру певної країни, народу» [259, с. 56].  

Принагідно зауважимо, що концепт «Київ» лише частково залучено до 

широкого контексту когнітивних і лінгвокультурологічних досліджень. 

Комплексний опис його мовної репрезентації на матеріалі російськомовної 

поезії ХІХ – ХХ ст. здійснено, зокрема, у дисертаційній праці О. Г. Бураго  

[59]. На жаль, у лінгвокогнітивістиці вивченню цієї важливої проблеми 

в контексті джерел української літератури належної уваги ще не приділено.   

Отже, мислеобраз «Київ», що є важливою константою української 

національної картини світу, у художньому дискурсі П. Загребельного 

розглядатимемо як лінгвокультурний концепт-власну назву. Ословлений 

у численних контекстах романів «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія», 

«Тисячолітній Миколай», «Зло», «Розгін», «Південний комфорт», концепт 
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«Київ» постає як складне логіко-семантичне утворення, марковане низкою 

смислових атрибутів. На відміну від багатьох лінгвокультурних 

і лінгвокогнітивних концептів, у яких ядро виражене словниковими 

значеннями лексем, що їх номінують, центральну зону концепту-власної 

назви «Київ» в ІМКС П. Загребельного формує сукупність лексичних значень 

слова, зафіксованих в аналізованих романах. У мовотворчості письменника 

до контекстуально-семантичної структури лексеми Київ уналежнюємо такі 

ЛСВ: 1) місто; 2) держава; 3)  державна влада; 4) рідний край, батьківщина; 

5) жителі міста. 

За лексикографічними джерелами, значення «місто», що є первинним 

для слова Київ, формують дві релевантні диференційні семи: ‘великий 

населений пункт’ і ‘центр – адміністративний, промисловий, торговий, 

культурний’ (14, ІV, с. 751). Утім, в аналізованому художньому дискурсі 

безпосередньо про велике місто як адміністративний, промисловий 

і торговий центр не йдеться. В усіх творах Київ постає не стільки як столиця 

України, скільки як етнокультурний центр сьогодення або як найдавніше 

місто русичів з його наявними та прихованими цінностями: П’ятнадцять 

віків Києва. Хто тут жив? Про кого зосталася пам’ять? Полум’я часу 

(Південний комфорт, с. 17); І це теж Київ у його багатовіковій 

незбагненності, таємничості і страшній силі. Допоки ти не проникнув 

у загадковість цієї сили, тобі ні́чого робити в такому місті, де переплелися 

віки, пристрасті, висоти людського духу і його найбільші пониження 

(Південний комфорт, с. 172).  

Диференційна сема ‘державно-політичний центр’ є структурним 

компонентом лексичного значення слова Київ у тому випадку, коли 

топонімом названо місто, ототожнене з наймогутнішою середньовічною 

слов’янською державою, наприклад: Кажу ж тобі, князю-брате, що́ до отця 

нашого прислав того літа колишній запеклий ворог Святослав Ольгович. 

Писав: «Брата мого Всеволода бог узяв. Ігоря Ізяслав захопив. Іди в Руську 

землю, в Київ!» (Смерть у Києві, с. 124). 
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В історичних романах П. Загребельного лексему Київ подекуди 

зафіксовано як синонім до фразеосполучення київський престол, що означає 

найвищу форму державної влади в Київській Русі: За рік до цього Ізяслав 

захопив київський стіл поперед своїх стриїв Вячеслава та Юрія 

Мономаховичів… (Смерть у Києві, с. 16); Та вже коли піду (Ростислав) на 

південь, то не сяду ні в Курську, ні в Чернігові, ні в Переяславі, а вдарю на 

Київ! Здобуду тобі (Юрію Долгорукому) золотий київський стіл одним 

махом! (Смерть у Києві, с. 100). Для більшості слововживань, які 

в історичних романах функціонують у значенні «державна влада», 

релевантною постає диференційна сема ‘об’єкт володіння’: Володимир узяв 

Рогніду, мов підложницю, а потім кинув заввагонілу, подався до Києва 

відвойовувати володарювання у старшого брата свого Ярополка… (Диво, 

с. 190); Через вірних людей сповістив Святополк печенігів про те, що князь 

Володимир виступає з військом проти Новгорода, і покликав їх ударити на 

Київ, коли покине його князь з своєю дружиною (Диво, с. 366); – Іду на Київ 

[…] – князювати, – нагадав Ярослав… (Диво, с. 376) тощо. 

У романі «Євпраксія» княжна та київські люди, які прибули разом із 

Євпраксією до Саксонії, у своїй уяві, спогадах, снах асоціюють Київ 

винятково з батьківщиною, рідним краєм, що уособлює не лише землю, на 

якій вони народилися, а й усі милі серцю реалії, що вдома зігрівали душу: 

…і тоді Євпраксія молилася в душі якійсь невідомій силі, щоб щезло все, 

нічого не зосталося, а вона щоб опинилася вдома, у Києві, на Красному 

дворі, щоб повернулася туди, куди вже ніколи не повернеться (Євпраксія, 

с. 29); Його (Кирпи) дружинники сумували за Києвом. Сумувати за цілим 

го́родом чоловік не може. А згадати те чи се – ось тобі й сум. Один згадує 

жону, другий пса, третій чоботи, які зносив уже давно в Києві, а в того 

було точильце для меча, ох же ж і точильце було, тут такого не знайдеш, 

хоч каменю гибіль. Головне ж, у Києві – люд свій, нелічений, а тут їх 

восьмеро всього та дев’ятий воєвода Кирпа. І всім видно, що життя немає. 

Ще було в Києві чисте поле, а де воно тут? (Євпраксія, с. 94 – 95) тощо. 
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Логіко-семантичною віссю, що пронизує художню оповідь у романі «Смерть 

у Києві», є головне місто русичів, яке суздальський князь Юрій Долгорукий, 

з одного боку, прагне завоювати, а з другого – постійно пам’ятає про Київ як 

про рідну землю, яка подарувала йому життя, наприклад: І Дуліб відчув, як 

тужив оцей бородатий, високий чоловік (Юрій Долгорукий), що їхав поряд 

з ним на буланій київській кобилі, за далеким Києвом, як намагався перенести 

він на оці пагорби образ вічного слов’янського града, як помагали йому всі 

прості люди, надто ж ті, в кого душа рвалася до полишеної дідизни 

(Смерть у Києві, с. 110).  

Переносне значення «рідний край, батьківщина», що постає 

внутрішньою формою для лексеми Київ у наведених висловленнях, 

прогнозують ряди різнотипних, асоціативно зближених назв – 

контекстуальних синонімів, домінантну роль у яких виконує аналізоване 

слово: Київ – вдома, Красний двір; Київ – життя, свій люд, жона, пес, 

чоботи, точильне, чисте поле; Київ – прості люди, дідизна.    

Письменник ототожнює Київ з рідною землею і в романі «Диво», 

в одному з контекстів якого, осмислюючи «жорстоку істину війни» (Другої 

світової), підсумовує: місто (Київ) не твоє, собор не твій, святині не твої, 

нічого твого тут немає, а отже, немає й тебе, бо існуєш ти, тільки допоки 

володієш своєю землею, своїми містами, своїми святинями, своєю 

батьківщиною й дідизною (Диво, с. 184). Крім контекстуальних синонімів 

місто, собор, святині, земля, батьківщина, дідизна, вербальними маркерами 

поняття «батьківщина» тут постають повторювані дейктичні лексеми твій – 

свій, які утворюють прогнозовану контекстом антонімічну пару завдяки 

заперечним словам не, нічого, немає, що в поєднанні із займенником твій 

дають змогу «провести межу» в часовому просторі твору: довоєнний Київ – 

Київ, окупований фашистами.    

Якщо такі вторинні ЛСВ слова Київ, як «держава», «державна влада», 

«рідний край, батьківщина» в художньому дискурсі П. Загребельного 

є наслідком тих чи тих метафоричних трансформацій внутрішньої форми 
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топоніма, то переносне лексичне значення «жителі міста», якого набуває 

слово в контекстах переважно історичних романів, а подекуди й у творах про 

сучасність, розширює його семантичну структуру завдяки метонімії. Попри 

те, що, на думку О. О. Тараненка, поява похідних лексичних значень на 

основі суміжності в українській мові охоплює загалом різні семантичні 

процеси, у цьому ЛСВ слова Київ фіксуємо лише один різновид 

метонімічного перенесення, характерного для іменників: «вмістилище 

(населений пункт) – його вміст (жителі міста)» [446, с. 312]. Наприклад: Так 

на білих волах в’їхав востаннє князь Володимир у Київ і тої самої ночі був 

похований у церкві святої Богородиці в приділі святого Клемента, 

в мармуровій корсті, під молитви, сльози, ридання і сум усього Києва (Диво, 

с. 368–369); Київ зашелестів, зашепотів, завирував: «Долгорукий, 

Долгорукий, Долгорукий!» (Смерть у Києві, с. 306); …Київ розхо́дився, 

розбігався, розскакувався… (Смерть у Києві, с. 384); Київ зустрічав нас і на 

Почайні, і на Боричевім узвозі, і на валах (Тисячолітній Миколай, І, с. 37); 

…я бачу, як рано-вранці квапиться Київ на роботу, на великі заводи […] 

і в незліченні установи (Зло, с. 60) та багато ін. 

У художньому дискурсі П. Загребельного мислеобраз «Київ» 

вербалізовано низкою лінгвальних одиниць, що утворюють номінативне поле 

приядерної  зони  концепту. По-перше,  це  лексикалізоване  поєднання  

гіперонімів – активно вживаного в сучасній українській мові слова місто, 

архаїчної назви го́род, старослов’янізму град, які є абсолютними  

синонімами, – із гіпонімом Київ або зі словами-атрибутами: багатий 

стольний го́род, благословенний го́род, великий го́род, велике місто, великий 

слов’янський град, вічний слов’янський град, достославний Київ, золотий 

го́род русичів, Київ-град, найбільший і найславніший го́род, праслов’янський 

град, славний слов’янський град, стольний град; по-друге, це перифрази 

найбільша святиня нашої історії, «мать городов российских», що номінують 

місто Київ.  Наприклад: Бо вперше в діях цього великого го́рода вбито тут 

князя… (Смерть у Києві, с. 12); …в стольнім граді заколотилося 
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й заклекотіло… (Тисячолітній Миколай, І, с. 43); …майбутній господар 

і повелитель (Валера) цього великого слов’янського града (Південний 

комфорт, с. 249); …все зробив би (Гордій Отава) для того, щоб не віддати 

ворогові Києва, який для мене особисто є найбільшою святинею нашої 

історії… (Диво, с. 316 – 317); Хтось же […] не пускав татарських 

вершників у плавні пасти їхніх коней, а може, не пускав і на Київ, бо ж 

Батий ішов на золотий го́род русичів понад Дніпром? (Розгін, с. 332) тощо.  

 У наведених та інших висловленнях вторинні номінації Києва 

конкретизують структуру концептуального ядра значення слова, 

актуалізуючи такі логіко-семантичні ознаки узагальненого в ІМКС 

письменника поняття про місто, як «величність», «святість», «вічність», 

«значущість».  

 

 

5.3.2.2. Концептуалізація часу і простору в поняттєво-мовній сфері 

концепту 

 

5.3.2.2.1. Художній час в ієрархії периферійної зони концепту     

У структурі аналізованого концепту місто постає як: 1) фрагмент 

реальної дійсності; 2) важлива культурно-історична константа української 

етноспільноти; 3) результат авторської інтерпретації світу, окресленого 

Києвом. Тому в його периферійній зоні наявні мікрополя (когнітивні коди), 

компоненти яких – смислові атрибути, експліковані мовними одиницями, 

репрезентують два типи смислових зв’язків – синтагматичні (внутрішні) та 

ієрархічні (зовнішні). На думку В. Г. Ніконової, внутрішні зв’язки 

характеризують взаємозумовленість смислових атрибутів у межах одного 

мікрополя, а зовнішні – виникають між складниками різних мікрополів, 

а також у зв’язку з ядром концепту [335, с. 5].  
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Специфічною рисою концептосфери П. Загребельного є те, що 

численні вичленовані й синтезовані в її межах концепти, маючи різні змісти, 

характеризуються надзвичайно високим ступенем інформативного 

насичення. Обсяг аналізованого образно-смислового утворення, що 

є наслідком багатогранної мислетворчості автора, уміщує, крім основного, 

об’єктивного, кванту знань про місто, ще й метафорично трансформовану 

інформацію про світ, пов’язаний з Києвом. Смислові атрибути когнітивних 

кодів, які складають розгалужену структуру периферії концепту, – онімний, 

архітектурний, теософський, духовно-моральний, соціально-просторовий, 

вітальний, колоративний, біоморфний – підпорядковано двом 

текстоцентричним координатам – часу і простору. Ці основні логіко-

семантичні осі в художній оповіді про Київ нерідко зумовлюють наявність 

тих чи тих конкретизованих смислових зв’язків між константами того самого 

мікрополя концепту та між складниками різних мікрополів.    

Час, як і простір та рух, є однією з найважливіших форм буття 

матеріального світу, який відбивається в людській свідомості у вигляді 

темпоральних понять, що зі свого боку закріплюються в мові лексико-

граматичними одиницями. У лінгвістичній науці з огляду на діалектичний 

зв’язок дійсності, мислення й мови здебільшого виділяють такі різновиди 

категорії часу: реальний (фізичний), концептуальний і лінгвістичний. На цю 

типологію складників аналізованої логічної категорії спираються 

представники різних напрямів сучасного українського мовознавства 

(В. М. Барчук [16; 17; 18], О. І. Бондар [51], Т. М. Голосова [117], 

Ю. О. Дем’янова [144], Т. П. Павлюк [345], С. А. Романюк [375], 

С. І. Терехова [453] та ін.). У лінгвостилістиці останніх десятиліть у зв’язку з 

активним вивченням мовотворчості багатьох письменників актуалізовано, 

зокрема, поняття художнього часу, розробники якого конкретизують та 

уточнюють критерії класифікації мовних репрезентантів темпоральності 

залежно від стилю, жанру, змісту аналізованих текстів. Наприклад, 

Т. М. Голосова зауважує, що всі аспекти – фізичний, філософський, мовний – 
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категорії часу тісно пов’язані із природою художньої творчості. Їхній синтез 

формує темпоральну структуру художнього часу і «реалізується в текстовій 

системі на основі категорійних часових ситуацій» [117, с. 7]. На нашу думку, 

у межах лінгвостилістики та когнітивної лінгвістики аналіз художнього 

дискурсу будь-якого письменника потребує звернення не лише до засобів 

об’єктивно-мовної маніфестації семантики категорії часу, а й до суб’єктивно-

філософських чинників її інтерпретації у вертикальному контексті його 

мовотворчості.  

Індивідуально-мовний «часосвіт» (термін С. Я. Єрмоленко [161, с. 222]) 

П. Загребельного щодо фізично-темпорального континууму постає як 

сукупність відтинків буття, що мають власні часові характеристики 

з текстовим закріпленням численними слововживаннями, семантично 

трансформованими автором. У мовостилі письменника вербалізовано всі 

згадані компоненти категорії часу, натомість найпоказовішими для 

досліджуваних текстів є реальний і перцептуальний типи художнього часу, 

що пов’язані з об’єктивним або суб’єктивним характером відбиття зміни 

станів буття в ІМКС прозаїка.  

Унаслідок системного аналізу хронотопу Києва, означеного реальними 

часовими проміжками в низці контекстів, виявлено, що в романістиці 

П. Загребельного смислово значущим є логіко-семантичне протиставлення 

«сучасне – минуле» (пор. з філософською тріадою «минуле – сучасне – 

майбутнє»). Мовотворчість письменника найчіткіше віддзеркалює ті чи ті 

відрізки буття «праслов’янського града» періоду Київської Русі. Словесними 

маркерами фізичного часу прадавнього Києва, про який прозаїк розповідає 

у романах «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія», «Тисячолітній Миколай», 

є передусім власні назви, зокрема антропоніми, що номінують відомих 

людей, достовірну інформацію про хронологічні межі життя яких збережено 

в історичних джерелах. Наприклад, імена київських князів Володимира, 

Ярослава, Всеволода, Юрія Долгорукого (Юрія Довгої Руки), які фігурують 

у творах, засвідчують такі давні часи: Володимир Великий (Диво, 
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Тисячолітній Миколай) – кінець Х – початок ХІ ст., період, коли на Русі було 

прийнято християнство; Ярослав Мудрий (Диво), другий син Володимира 

Великого, який зміцнив і розбудував державу Київську Русь, – перша 

половина ХІ ст.; Всеволод (Євпраксія), син Ярослава Мудрого, – друга 

половина ХІ ст.; Юрій Долгорукий (Смерть у Києві), син Володимира 

Мономаха, засновник Москви в період загострення міжусобиць між 

київськими князями, що спричинили цивілізаційний спад у державі, – кінець 

ХІ – середина ХІІ ст.      

На відміну від давнього Києва, хронотоп сучасного міста не чітко 

розмежовано в аналізованій прозі. Хіба що заголовки до розділів у романі 

«Диво» повідомляють про Київ періоду Другої світової війни та в повоєнний 

час. Вони містять відомості про конкретний рік, пору року (або подію) та 

місце (місто) події, наприклад: 1941 рік. Осінь. Київ; 1966 рік. Літо. Київ 

тощо. Однак уживання різних мовних одиниць, які номінують об’єктивний 

час, ще не означає, що в художньому тексті йдеться про реальне життя міста.   

Як відомо, складну диференціацію реального часу відбивають численні 

темпоральні назви, що в мовній системі утворюють надзвичайно розгалужене 

лексико-семантичне поле. Натомість лише деякі з них є смислово значущими 

в романістиці П. Загребельного. Наприклад, в одному з висловлень роману 

«Зло» слововживання весна і зимовий створюють семантичне тло для 

функціонування лексеми Київ у ролі персонометафори: А весна йде, і Київ 

скидає з себе зимовий сум і знов стає прекрасним і чистим, і так хочеться 

й собі чогось прекрасного і теплого, як сонце на київському небі… (Зло, 

с. 291). Лексему осінь розглядаємо як родову назву, що постає основою для 

виникнення контекстуальних антонімів Київ – тут (Саксонія), які в романі 

«Євпраксія» ословлюють компоненти поняттєвого протиставлення «рідна 

земля» – «чужа земля»: Осінь у Києві – у палахкотінні листя і багать, 

у щедрих ловах, у радості від споглядання розкішних вершників, у важких 

об’їданнях дичиною. А тут осінь – суцільний смуток. Сіра, як свинець на 

покрівлях монастирських (Євпраксія, с. 88) та ін.  
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Точний (фізичний) час у сьогоденні здебільшого фіксують спеціальні 

прилади – годинники. В одному з наративних контекстів роману «Південний 

комфорт» слововживання годинник, виконуючи текстоцентричну функцію, 

набуває символьного значення, оскільки вербалізує низку реальних 

предметів, конкретні назви яких у художньому дискурсі П. Загребельного 

постають репрезентантами важливих смислових атрибутів темпорального 

й локального простору Києва, його недавньої історії: Розповідати! […] про 

годинники. Скільки в Києві годинників на вулицях? Сорок дев’ять. Це 

найголовніші. […] Найстаріший у місті сонячний годинник. Його можна 

побачити на Подолі, на території лікарні номер п’ятнадцять. […] Чотири 

циферблати спрямовані по сторонах світу, тобто на північ, південь, схід, 

захід. Стрілку тут замінює тінь від особливого клинця. Чудовий механічний 

годинник з боєм милує своїм мелодійним звучанням з дзвіниці Києво-

Печерської лаври. Годинник, який прикрашає Бессарабський критий ринок, 

почав своє життя в 1913 році. Під час Великої Вітчизняної війни його 

пошкоджено, але тепер він полагоджений і знов показує точний час. Але 

найточніший час показують годинники на центральному поштамті, на 

станції метро «Хрещатик» і на вежі Будинку профспілок. Два останні не 

схожі на старі годинники – це сучасні електронні показники часу. […] Над 

станцією «Хрещатик» електронне табло показує і температуру повітря, 

а на башті Будинку профспілок можна побачити, який сьогодні день, число, 

довідатися про час і температуру. У дні Олімпіади-80 на ньому було 

зображення п’яти символічних кілець (Південний комфорт, с. 142 – 143).  

Дослідження темпоральної константи змісту концепту «Київ» засвідчує 

тісніший її зв’язок з поняттям перцептуального часу, що відбиває 

індивідуально-авторську концептуалізацію розгортання подій у місті в певні 

проміжки його історії. Як зазначає О. М. Черевченко, перцептуальні процеси 

в художньому тексті можуть сповільнюватися, зупинятися, прискорюватися, 

а то й повертатися назад (через сон, уяву, спогади тощо) [486, с. 2]. Такі 

вербально-художні «експерименти» постійно проводить і П. Загребельний: 
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одні з витворених авторською уявою персонажів прогнозують життя 

в майбутньому Києві (див. Додаток 5.12), інші повертаються до рідного 

міста у спогадах. Зокрема, герої романів «Диво», «Євпраксія» нерідко бачать 

Київ у снах. Наприклад, у фашистському таборі для полонених Київ …був 

у його (Гордія Отави) коротких, уривчастих, страшних снах під холодними 

дощами, він був спершу великим, теплим, живим, всемогутнім 

і нерушимим, як стіна Оранти в Софійському соборі…(Диво, с. 80); Її 

(Журини) сни брели через ріки, прослизали попід зеленим віттям пущ, линули 

через долини, шукали Києва, причаєного в золотому смутку церков 

(Євпраксія, с. 107) тощо. У цих контекстах за допомогою епітетів великий, 

теплий, живий, всемогутній, нерушимий, порівняння як стіна Оранти 

в Софійському соборі, метафори золотий смуток церков вербалізовано 

позитивні асоціації, що на основі фонових знань про мирне місто, про Київ-

батьківщину закріпилися у свідомості персонажів, які опинилися 

в скрутному становищі.  

Репрезентацію суб’єктивного часу в межах концепту «Київ» здійснено 

численними мовними одиницями, які завдяки різним   семантико-

метафоричним трансформаціям набули додаткового темпорального змісту. 

Попри те, що загалом у науці «розрізняють соціальний, історичний, 

астрономічний, біологічний, психологічний, художній і філософський зміст 

простору і часу» [472, с. 140], у мовотворчості П. Загребельного найчастіше 

фіксуємо історичну, художню та філософську сутність категорії, оприявлену 

за допомогою таких філософських і художньо-стилістичних прийомів: 

1) фольклорна стилізація; 2) циклічно-часова модель; 3) хронологічно-

асоціативне зближення; 4) хронологічний паралелізм; 5)  перетин часів.   

З-поміж різних типів стилізації (історичної, соціальної, фольклорної, 

етнографічно-діалектної, поетичної [423, с. 385]) автор нерідко обирає зразки 

народної творчості для насичення власного тексту. Стилізацію як спосіб 

утілення перцептуального часу спостерігаємо у випадках, коли під впливом 

фольклорно-стильової норми, показової для слов’янського етносу, Київ 
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в одному й тому самому творі постає в трьох часових зрізах. Наприклад, 

у романі «Диво» місто змальовано в період князювання Ярослава Мудрого 

(992 – 1037), під час Другої світової війни (1941 – 1942) та в 60-і рр. (1965 –

1966) ХХ ст. У макроконтексті роману «Тисячолітній Миколай» письменник 

розповідає про такі хронологічні відрізки в житті Києва: період хрещення 

Русі, епоху козаччини та сьогодення. Події, описані в романі «Зло», 

відбуваються в сучасному Києві протягом одного дня – вранці, удень 

і ввечері. Фольклорну стилізацію вбачаємо в ототожненні понять «Київ» 

і «чеберяйчики»: Десь був Київ, десь були чеберяйчики, тепер вони 

зрівнялися в своїй невидимості й незбагненності з Києвом (Євпраксія, с. 95). 

У романі «Євпраксія» фольклорема чеберяйчики є авторською знахідкою, 

мотивованою найдавнішими традиціями язичників, які вірили в тотемізм. 

Реальний час і простір, що віддалили княжну від рідного міста, послужили 

логіко-семантичним підґрунтям для художньо-контекстуальної ідентифікації 

понять та їхніх назв. 

Суб’єктивний погляд на майбутній Київ, що відбиває сутність міфічної 

моделі циклічності часу, здавна глибоко закріпленої у свідомості людини, яка 

вірила в те, що у світі так само, як ритуальні свята, періодично повторюються 

ті чи ті події [89, с. 436], репрезентовано в одному з контекстів роману «Зло»: 

Очевидно, людство повернеться до речей, давно втрачених ним у містах. До 

протічної води й живого вогню, без яких людині важко жити. Як він це 

уявляє? Чи тектимуть через квартири майбутнього ручаї й горітимуть 

посеред кімнат вогнища? Мабуть, що ні. Але якось це влаштується, 

людство винайде щось таке, що поверне йому такі потрібні для здоров’я 

речі (Зло, с. 53). Назви найпотрібніших для людини речей в усі часи – 

протічної води, живого вогню, ручаїв, вогнищ – символізують тут не лише 

прагнення повернути міським людям здоровий спосіб життя, а й ідею 

збереження екологічної чистоти «найбільшого і найславнішого го́рода».  

Специфічною ознакою мовостилю П. Загребельного є асоціативне 

зближення лінгвальних одиниць, що репрезентують давні часи та сьогодення,  
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наприклад: Велетенські замшілі зруби багатовіконних хат, сіре колоддя 

брам, на ослінчиках коло брам – жінки в чорному. Київська Русь за півсотні 

кілометрів од Києва? (Розгін, с. 523). Загалом стилістично-образний прийом 

«ущільнення часу» є показовим для мовотворчості прозаїка, як і для 

«знакової мови» інших письменників (пор.: 161, с. 210). В аналізованому 

контексті своєрідне «стиснення часу» спричинилося до появи семантико-

синтаксичного оксиморону: у виділеному висловленні логічно не поєднувані 

поняття «Київська Русь» і «сучасний Київ», експліковані відповідними 

мовними одиницями, символізують спадковість звичаїв і культури побуту, 

про що засвідчують слововживання попереднього речення. Непоєднуваними 

є поняття «кількість жителів сучасного Києва» та «історичний вік Києва» 

і в такому контексті: Прекрасні баєчки. Надто для чоловіка (Твердохліба), 

який не має притулку в місті на два з половиною мільйона жителів 

і тисячу п’ятсот років історії (Південний комфорт, с. 70). Їхні асоціативно 

зближені репрезентанти – складні словосполучення два з половиною мільйона 

жителів і тисячу п’ятсот років історії – слугують тут стилістичним 

засобом створення мовної гри. 

Часовий паралелізм, ґрунтований на співіснуванні понять «сучасне» – 

«минуле», що є ключовими в аналізованому концепті, оприявлено в романах 

«Диво», «Зло» (див. Додатки 5.13; 5.14). Наприклад: Його (Гордія Отаву) 

погнали назад до Києва по тій самій дорозі, по якій колись князі вирушали на 

печенігів і половців і по якій, бувало, втікали до свого великого золотого 

го́рода (Диво, с. 127). Лексема дорога номінує в цьому висловленні «смугу 

землі, по якій їздять і ходять» (2, с. 249) і водночас викликає асоціації 

з подіями історичного минулого, яке маркують слововживання князі, 

печеніги, половці, великий золотий город. У романах «Смерть у Києві» 

і «Диво» експліковано події, пов’язані з важкими часами для Києва – 

періодом занепаду Київської Русі та Другою світовою війною. Лексичне 

наповнення текстів, у яких вербалізовано ці хронологічно віддалені сторінки 

історії міста, спонукає до зіставлення. Пор.: Ось тут поряд лежав у голодній 
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безнадії Київ, десь вмирали за шматок хліба люди, виснажені лихою 

зимою, затоплювані несамовитими водами Дніпра й Десни, обдерті 

дощенту боярами й воєводами (Смерть у Києві, с. 332); А Київ лишався 

голодний. Не було на торговищах нічого, не приходили княжі товари 

з хлібом і живністю день, і два, й три (Смерть у Києві, с. 398) та …ця оселя 

стала одним з осередків блаженного тепла в замерзлому, голодному, 

вмираючому Києві (Диво, с. 329); …електрики в Києві не було, як не було 

води, тепла, хліба, не було життя (Диво, с. 312). Часову паралель у цих 

висловленнях фіксуємо завдяки ключовим слововживанням, що експлікують 

ті самі антонімічні поняття: «життя» – «смерть», «тепло» – «холод», 

«ситість» – «голод», однак у межах цих та інших контекстів їх потрібно 

розглядати як репрезентанти негативного складника смислових опозицій – 

«смерть», «холод», «голод».     

Справжній, глибоко філософський смисл, який П. Загребельний 

укладає в образ Києва, закріплено в низці контекстів, у яких вічний 

слов’янський град постає центром часових перетинів – минулого, сучасного 

й майбутнього, наприклад: …на тисячолітніх пагорбах височіли пам’ятники 

й монументи – давні й нові, звідусюди лунав у цьому праслов’янському граді 

голос вічності, цей бронзовий Герольд, що звіщає майбуття на всі часи 

(Південний комфорт, с. 17). Ужиті в одному й тому самому висловленні 

різнотипні мовні одиниці, які є семантичними виразниками логічної категорії 

часу, – словосполучення праслов’янський град, на всі часи, метафори голос 

вічності, бронзовий Герольд, антоніми давні й нові, лексеми тисячолітній 

і майбуття, що у структурі своїх значень мають протилежні семи ‘давній’ 

і ‘прийдешній’, – репрезентують філософську ідею нерозривного зв’язку 

історії прадавнього Києва з його сучасним життям і перспективами на 

майбутнє.   

Мовно-метафоричне подання Києва в аналізованому художньо-

часовому просторі засвідчує суб’єктивно-філософський погляд письменника 

на місто як на духовно-культурний осередок, який є оберегом національно-
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історичної пам’яті для всіх прийдешніх поколінь: У Києві все можливе. Тут 

блукають по вулицях віки, а тисячоліття плавають у нічних небесах 

зоряними еманаціями над соборами й монументами (Розгін, с. 444).  

 

 

5.3.2.2.2. Локальний простір у структурі концепту 

Локально-просторова константа лінгвокультурного концепту-власної 

назви «Київ», омовлена в художньому дискурсі белетриста, фіксує безліч 

урбано- та натуроб’єктів, що частково відбивають надзвичайно складну 

топографічно-координатну сітку реального міста. Сукупність їхніх назв – це 

надто розгалужене утворення, систематизація якого потребує докладного 

аналізу не лише первинної семантики лінгвальних одиниць, а й дослідження 

їхніх конотацій, стилістичних функцій, а також породжуваних ними 

асоціацій і смислів, оскільки простір «являє собою також соціокультурний 

компонент як індивідуального, так і загальнолюдського життя» [470, с. 443]. 

Загалом логіко-семантичне поняття «простір» є багатовимірним. 

У Словнику української мови первинне, найзагальніше, значення лексеми 

простір, що його вербалізує, сформульовано так: «Одна з основних форм 

існування матерії, яка характеризується протяжністю і обсягом» (14, VІІІ, 

с. 298). Ці ознаки покладено в основу дослідження категорії простору 

в працях М. В. Всеволодової та Є. Ю. Владимирського [81], І. П. Довбні 

[148], О. В. Кардащук [209], О. С. Кубрякової [274], Ю. М. Лотмана [285], 

М. Г. Сенева [392], С. І. Терехової [452] та ін. О. С. Кубрякова, зокрема, 

розглядаючи простір як «вмістилище» людини, підкреслює, що таке 

тлумачення поняття є досить широким і дифузним, тому воно може 

звужуватися за умови збереження спільного компонента – зазначення 

простору як основної форми матерії або об’єктивної реальності, що 

характеризується обсягом і протяжністю [274, с. 26 – 27]. 
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Як  відомо,  протяжність  і  обсяг  постають  атрибутами  різних  

поверхонь – земної, надземної, водної, вони характеризують і реальний час. 

Тому аналіз концепту, ядром якого є Київ-місто, насправді потребує 

конкретнішого розуміння поняття простору, репрезентованого таким ЛСВ 

його мовного експлікатора: «площа чого-небудь на земній поверхні; 

територія» (14, VІІІ, с. 298). Численні слововживання, які, вербалізуючи 

внутрішньоміські об’єкти, структурують лінгвокультурний концепт-власну 

назву «Київ» у романістиці П. Загребельного, засвідчують, що наведене 

значення лексеми простір є контекстуально релевантним у художньому 

описі міста як «великого населеного пункту».  

Логіко-семантична парадигма категорії простору, розроблена в науці, 

охоплює список протиставлених категорійних значень, що зусібіч 

характеризують складне поняття. Мислеобраз «Київ» у мовотворчості 

белетриста зреалізовано в різнотипних локальних просторах, 

найактуальнішими з-поміж яких постають: конкретний – абстрактний, 

статичний – динамічний, закритий – відкритий, горизонтальний – 

вертикальний. Подекуди ті чи ті типи локального простору перетинаються 

між собою.    

Конкретний простір Києва фігурує в художньому дискурсі 

П. Загребельного найчастіше, оскільки письменник постійно номінує ті чи ті 

місця подій, наприклад: Він (Карналь) об’їхав квартал. Зупинився на тихій 

вулиці Франка, вийшов з машини, подав Людмилці руку, повів її довкола 

собору, показав таємничі, сповнені загадковості історії двері із 

зображенням князя Володимира й княгині Ольги (Розгін, с. 180); Нашестя 

іноземців на Київ. Цілі табуни іноземців на київських вулицях і площах, 

в київських музеях, на заводах, в установах, у міністерствах (Зло, с. 128) 

тощо. Такі та схожі контексти з нанизуванням численних субстантивів, які 

синхронічно вербалізують найрізноманітніші об’єкти сучасного міста, 

водночас репрезентують і його статичний простір. Абстрактного 

локативного простору, що має характер всеосяжності, у мовному «портреті» 
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Києва не спостерігаємо, однак елементи нереального простору, який 

трансформує традиційний погляд на геометричну протяжність 

урбанооб’єктів, ословлено в одному з контекстів роману «Південний 

комфорт» (див. Додаток 5.15): Але Київ на картинах цього дивного 

художника не нагадував нічого машинно-модерного, він не був скалічений 

геометрією, не знав ні вертикалей, ні горизонталей, відкидав лінії, в ньому 

всевладно панувала природа з її об’ємністю, неспокоєм, хаосом… (Південний 

комфорт, с. 178). Мабуть, найточніше ірреальність простору в цьому 

стилізованому під фантастичні твори контексті вербалізує оксиморон круглі 

кути: Зовсім не визнавав гострих і прямих кутів, вигадуючи якісь ніби круглі 

кути… (Південний комфорт, с. 179). 

Динамічний характер змін локальної протяжності та обсягу міста від 

давнини до сьогодення передано лексичним наповненням деяких наративних 

контекстів, наприклад: Коли згадаємо, на якому маленькому клаптику землі 

розташовувався «Верхній Город» Ярослава Мудрого дев’ятсот років тому; 

коли згадаємо, що сто п’ятдесят років тому на Хрещатику були тільки 

шинки і винокурні; коли згадаємо, що дев’ятнадцяте століття Київ зустрів, 

маючи лише кілька десятків кам’яних будинків і являючи собою, як зазначив 

один мандрівник, «тільки спогади та надії великого міста», – то тільки тоді 

побачимо, до яких фантастичних розмірів розрослося наше місто нині    

(Зло, с. 61). 

У працях, присвячених дослідженню художнього простору, поняття 

«місто» найчастіше кваліфікують як локус – територію, місце розгортання 

подій, що має кордони, які важко подолати персонажам творів [2, с. 13]. 

Отже, закритий простір є найважливішою ознакою міста, на відміну від 

природних обширів – степу, лісу, моря, пустелі тощо. Натомість 

П. Загребельний, концептуалізуючи образ Києва, цю художньо-стилістичну 

норму постійно порушує. Закритий простір репрезентовано лише в одному 

контексті роману «Розгін»: Вони (Карналь і Юрій) вирвалися з Києва через 

міст Патона на Бориспільське шосе, – місто довго не випускало їх зі своїх 
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кам’яних стисків, з вуличних обмежень, з зарегульованих перехресть… 

(Розгін, с. 403). Метафоросполуки кам’яні стиски, вуличні обмеження, 

зарегульовані перехрестя тут виконують роль маркерів закритого простору, 

протиставленого відкритому, який вербалізує дромонім Бориспільське шосе.   

Відкритий горизонтальний простір Києва актуалізовано в усіх 

аналізованих творах письменника. У зв’язку з цим поняттям слово простір, 

що функціонує в низці контекстів, у мовомисленні митця набуває статусу 

концептеми. Воно, як і інші лексичні репрезентанти локальності, мо́же 

означати «територію, місце»: Гора – то ще не Київ. Там від брами до брами 

легко пройде мала дитина, що тільки зіп’ялася на ноги. Простір незначний 

(Смерть у Києві, с. 46). Однак нерідко у структурі значення лексеми простір 

актуалізовано семи ‘відкритий’, ‘широкий’, що спричинило до набуття 

словом символьної функції. Наприклад: Найдорожче в Києві – простір. 

Отой, з зелених гір на Задніпров’я і Задесення, в безмежжя до Чернігова, 

Смоленська, Новгорода, а в другий бік – у степи до самого моря. Заткнути 

вулиці і обставити площі, роблячи з них кам’яні мішки, – це знищити Київ, 

вбивати його клітина за клітиною. Позбавити місто його розкиданості, 

нестримності простору однаково, що закувати людську душу в кайдани 

непотрібних обмежень і безглуздих заборон. Втрачені краєвиди те саме, що 

втрачені людські душі (Південний комфорт, с. 125). Персонообраз Київ 

у наведеному контексті постає в центрі гіпербалізованого відкритого 

горизонтального простору, що має нереальний як для населеного пункту 

обсяг, протяжність якого сягає на півночі Новгорода, а на півдні – моря. 

Похідне метафоричне значення «живий організм», якого набувають назви 

внутрішньоміського простору вулиці та площі, спрогнозоване їхнім 

семантичним зближенням з лексемою клітина, що номінує найпростішу 

одиницю будови будь-якого живого організму. Найважливіші ознаки 

київського простору – краєвиди, розкиданість, нестримність – письменник 

ототожнює з розкутістю людської душі, яку не можна закувати в кайдани. 

Отже, простір для Києва – це свобода, незалежність, розкутість тощо.  
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Узуальні антоніми простір – тіснява, у структурі значень яких 

релевантними постають диференційні семи ‘відкритий’ – ‘закритий’, 

репрезентують семантико-поняттєве протиставлення полісонімів Київ – 

Царгород у межах наступного контексту: …Царгород далеко більший за Київ, 

незмірно більший, але ж замкнений подвійним обручем страхітливих мурів, 

за якими іноді й неба не видно, оточений з трьох боків морем, задихається 

і гине від тісняви, зате ж який простір довкола нашого Києва, і які дива 

розстеляються тобі перед очима з тої зеленої гори! (Тисячолітній Миколай, 

І, с. 29). В антитетичному висловленні смислову значущість просторової 

опозиції підкреслюють слова, що виконують роль семантичних 

конкретизаторів лексеми тіснява, вступаючи з нею в родо-видові 

відношення. На нашу думку, іменники мур, обруч, море, дієслівні форми 

замкнений, оточений, задихатися, попри їхню категорійну нерівнозначність, 

потрібно кваліфікувати як гіпоніми до гіпероніма тіснява. Відкритість 

простору довкола Києва фіксує словоформа розстеляються. Усі 

слововживання, що вербалізують дві поняттєві сфери – «Київ» і «Царгород», 

уможливлюють появу додаткових смислів для ключових лексем: Київ своєю 

духовною відкритістю символізує новий, молодий світ, а Царгород – стару 

середньовічну Європу.    

Поняття відкритого простору маркує не лише концептема простір, що 

є символом волі, свободи для міста як етнокультурного осередку нації, 

а й інші численні слововживання. Наприклад:  Цей го́род видавався Дулібові, 

мов цілий світ, він навіть був мовби більший, ніж світ… (Смерть у Києві, 

с. 38);  Київ стоїть на межі поля і пущі. Ти виходиш на край пущі і стаєш, 

зачарований обширами, які тобі відкриваються, і наляканий загрозами, що 

вчуваються в безмежжі, де земля сходиться з небом (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 49); …він (Твердохліб) спробував осягнути безмежність 

Києва, але не зміг і не зумів, бо це перевершувало можливості його дитячої 

душі. Збагнув тільки, що Київ безконечний, пишний, запаморочливий, 

таємний (Південний Комфорт, с. 95) тощо. Лексеми світ, поле, пуща, обшир, 
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безмежжя, безмежність, безконечний розглядаємо як близькозначні мовні 

одиниці, що, засвідчуючи в наведених контекстах відсутність реального, 

територіально окресленого кордону між містом і необмеженим довкіллям, 

у зв’язку з іншими слововживаннями у своїх значеннях набувають низки 

конотативних сем на кшталт ‘неосяжність’, ‘велич’, ‘значущість’. 

У досліджуваних творах такі семантичні характеристики є ключовими для 

концептуально-мовного «портрета» Києва.   

Вертикальний художній простір має три рівні: небесний світ, або 

«верх» (небо, сонце), реально-матеріальний світ, або «середина» (земля, гори, 

річки, село) та підземний світ – «низ» (земні надра, підземне місто) [221, 

с. 181]. В ІМКС П. Загребельного поняття просторової вертикалі порівняно із 

традиційно-міфологічним уявленням про нього є метафорично 

трансформованим. Воно актуалізоване в низці контекстів роману «Смерть 

у Києві», у якому оприявлене як семантико-смислове протиставлення двох 

соціальних сфер, експлікованих назвами Гора (київська знать) і низ (простий 

люд). Наприклад: …Київ розокремлювався, Гора замикалася в неприступній 

пихатості, а чорний люд кинуто було до підніжжя, де мав лишатися, 

обплутаний нуждою й труднощами, мов сітями (Смерть у Києві, с. 406). 

У мовомисленні П. Загребельного локальний простір Києва загалом 

є тією важливою віссю художньої оповіді, що пронизує всі поняттєві сфери 

лінгвокультурного концепту-власної назви, пов’язуючи їх між собою. Різні 

типи простору, а також константи тих чи тих когнітивних мікрополів нерідко 

перетинаються в одному й тому самому контексті. Наприклад: Хвилясто 

здіймалися лагідні київські узвишшя, порозрізувані спадистими ярами, 

і кожен такий вигин значився дивовижною храмовою спорудою: то 

Андріївська чудо-церква на краю Старокиївської гори, то, мов повстале 

з глибини тисячоліття візантійське видиво, Денисівський монастир, то 

схована в розхилку ярів коло самих ніг професора Шнурре Кирилівська 

церква, а далі, за Подолом і Куренівкою, за покритою низькими осінніми 

хмарами стародавньою Оболонню, сталево зблискував Дніпро і вгадувалася 
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світла Десна, що зливалася з своїм древнім отцем. Яке чудо! (Диво, с. 75). 

У межах реального відкритого простору, що має горизонтальну орієнтацію 

щодо протяжності, зафіксовано низку компонентів мислеобразу Києва, назви 

яких репрезентують теонімно-архітектурний (Андріївська чудо-церква, 

Денисівський монастир, Кирилівська церква), топонімний – гідронімний 

(Дніпро, Десна), оронімний (Старокиївська гора), мікротопонімний (Поділ, 

Куренівка, Оболонь) субкоди онімного коду концепту. Апелятивними 

номенами узвишшя, яр, вигин, які вналежнюємо до біоморфного коду, 

засвідчено рельєфні особливості земної поверхні міста. 

На нашу думку, найвищого ступеня метафоризації зазнали численні 

лінгвальні одиниці, що слугують «будівельним матеріалом» для створення 

художнього образу Києва, який з опертям на поняття відкритого простору, 

співвідносного з горизонтальним або вертикальним його різновидами, 

репрезентовано в наступному контексті: Води Дніпра, київські гори, урвища, 

довколишні ліси, поля десь за виставкою, що пролягли аж до моря, – в цьому 

місті мовби зливалися образи води, гір і рівнин. Образ моря: безмежжя вод, 

ворожість глибин і вічний голос життя. Образ гір: злети, падіння, 

піднебесні верхи, тиха глибинність долин. Образ пустелі: безмежність 

смерті й сонця, розпластана на землі, як вічна запорука життя (Розгін, 

с. 444). Назви всіх неосяжних, наявних на землі відкритих поверхонь – моря, 

гори, пустелі – разом з низкою семантично залежних від них слів 

символізують складний характер Києва, ототожнюючи місто з тонко- 

й високоорганізованим живим організмом. Сукупність слововживань, 

асоціативно наближених до вербалізованих образів моря, гір і пустелі, 

зокрема лексеми життя і вічний, ужиті у складі метафор вічний голос 

життя та вічна запорука життя, як і слова гори, урвища, ліси, поля, які 

номінують реальний ландшафт міста, віддзеркалюють філософію авторського 

світобачення Києва як унікального, споконвічно українського міста, яким 

воно постає і в національно-мовній картині світу.  
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5.3.2.3. Периферійне семантико-смислове поле концепту «Київ» 

Онімний код. У мовомисленні П. Загребельного змістове наповнення 

периферійної зони лінгвокультурного концепту «Київ» оприявлює 

полісегментну структуру, що охоплює низку тісно «переплетених» між 

собою смислових сфер. «Онімний код» є найстрокатішим з-поміж усіх 

мікрополів логіко-семантичного утворення щодо його лінгвального відбиття 

в мові прози письменника. Поняття, пов’язані з найрізноманітнішими 

реаліями стародавнього й сучасного Києва, пронизують усю концептосферу 

П. Загребельного. Тому їхні мовні експлікатори – власні назви – потребують 

докладної класифікації. Попри те, що в українському мовознавстві 

розгалужену ономастичну систему почали активно досліджувати лише 

наприкінці минулого століття, спільними зусиллями науковців було виділено 

й описано понад десяток класів онімів, у межах яких здебільшого виділяють 

підкласи найменувань [365, с. 24]. Зокрема, у досліджуваних творах 

мислеобраз «Київ» вербалізують такі власні назви: 1) антропоніми (Олег, 

Святослав, Володимир, Ярослав Мудрий, Мономах, Юрій Долгорукий, 

Євпраксія, Батий, Богдан Хмельницький, Сковорода, Шевченко, Лисенко, 

Балабухи, Стрільбицькі, Сухоти, Коробки тощо); 2) топоніми – гідроніми 

(Дніпро, Десна, Киянка, Конча, Либідь, Почайна, Ручай, Стугна), ороніми 

(Володимирська гірка, Глибочицька балка, Дніпровський спуск, Київська гора, 

Старокиївська гора, Хрещатий Яр), мікротопоніми (Дарниця, Поділ, 

Печерськ, Оболонь, Солом’янка, Татарка, Приорка, Русанівка, Березняки, 

Гончарівка, Кожум’яки; 3) полісоніми (Київ, Константинополь (Царгород), 

Новгород, Ростов, Суздаль, Володимир-Волинський, Чернігів, Смоленськ 

тощо); 4) урбаноніми – урбанотеоніми (Софія Київська, Лавра, Андріївська 

церква, Видубицький монастир, Денисівський монастир, Десятинна церква, 

Кирилівська церква, Успенський собор), годоніми (Боричів узвіз, вулиці – 

Хрещатик, Велика Житомирська, Велика Підвальна, Володимиро-Либідська, 

Володимирська, Рогнідинська, Предславинська, Франка тощо), агороніми 
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(площа Богдана, Львівська площа); 5) теоніми (Перун, Євангеліє, Псалтирик); 

6) дромоніми (міст імені Патона, Бориспільське шосе, Обухівське шосе, 

Одеське шосе); 7) хороніми (Руська земля, Русь, Київська Русь, Візантія, 

Болгарія) тощо.   

У художньому дискурсі П. Загребельного всі оніми є контекстуально 

важливими (пор.: Серце здригалося од передчуття, високою обіцянкою 

радості лунали в душі загадкові імена древніх вод довкола київських: 

Почайна, Либідь, Конча, Стугна (Південний комфорт, с. 16), натомість 

лише деякі з них набувають статусу концептем у зв’язку з логіко-

семантичним поняттям «Київ»: по-перше, це сама лексема-полісонім Київ, 

що номінує досліджуваний концепт; по-друге, це антропоніми Володимир 

Великий, Ярослав Мудрий, Юрій Долгорукий, Євпраксія – назви іменитої знаті 

в Київській Русі, образи яких постають ключовими в історичних романах 

«Тисячолітній Миколай», «Диво», «Смерть у Києві», «Євпраксія» і які, на 

нашу  думку,  потрібно  розглядати  як  окремі  концепти-власні  назви;  по-

третє, – гідронім Дніпро, що є невід’ємною константою Києва, його 

смисловим ідентифікатором (пор.: Коли мені кажуть «Київ», я бачу 

Дніпро… (Зло, с. 59); по-четверте, – власні найменування кількох 

внутрішньоміських об’єктів, що в мовотворчості прозаїка функціонують як 

етнокультурні символи сучасного Києва, – Софійський собор, Лавра, 

Хрещатик, міст імені Патона.   

У романістиці письменника з усіх знакових онімів чи не 

найпомітнішою концептемою є Софія. На відбитки концептуалізації 

мислеобразу Софії Київської постійно натрапляємо в аналізованій прозі 

П. Загребельного, як і в творчості інших високоінтелектуальних 

письменників. Наприклад, В. Шевчук у романі-есе «Мисленне дерево» пише: 

«Коли ж я думаю про історію культури народу, то перші асоціації, які 

постають у мозку, – це Київ, а в ньому – Софія Київська; Київ – це те місце, 

звідки тягнуться і куди стягуються усі нитки нашого культурного буття, 

а Софія – його образ» [491, с. 3]. У такому самому сенсі репрезентовано 
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Софійський собор і в художньому дискурсі П. Загребельного. Як відомо, 

Софія виконує текстоцентричну функцію в романі «Диво», у якому навколо 

собору згущено всю художню оповідь. Мислеобраз церковної святині 

є семантико-поняттєвим тлом для створення ословленої в романі часової 

паралелі – «Софія в період князювання Ярослава Мудрого» і «Софія як 

етнокультурна пам’ятка сучасного Києва». Достовірні свідчення про історію 

Софії Київської, яких збереглося небагато, у романі «Диво» оприявлено за 

допомогою інтертекстеми з літопису Нестора: А які факти про Софію? 

В літописі Нестора один рядок: «В лето 6545 заложи Ярослав город 

великий Кыев, у него же града суть Златая врата: заложи же и церковь 

святыя Софья. митрополью…» Більше нічого. Тепер дев’ятсот років 

здивувань і здогадів (Диво, с. 264 – 265). Тому в основу мовотворення 

художнього образу (особливо в контекстах, у яких ідеться про будування 

собору) покладено авторське світобачення давньої святині слов’ян, 

наприклад: Ярославові сподобалися останні Сивоокові слова, однак висновок 

із них зробив трохи несподіваний. – Зроблю Київ суперником 

Константинополя, – сказав він, повертаючись до свого столу. – А для цього 

все зробимо, як у ромейськім стольнім городі: церкву Софії, Золоті ворота, 

монастирі, храми, грища, палати… (Диво, с. 518).   

Смислово значущою є концептема Софія в одному із прифінальних 

контекстів твору, у якому завдяки низці метафоричних схем репрезентовано 

художній образ собору, що постає центром часового перетину давнини 

й сучасності: Софія лежала у нього (Бориса Отави) перед очима. В синяві 

перших днів весни. І в теплій тихості літньої ночі. Сиві брови засніжених 

бань, а поряд – язичницька розкіш першої зелені, і все на світі має барву 

й відтіння пазелені: трави, листя на деревах, самі дерева, покрівлі собору, 

його стіни, навіть визолочені бані й шпилі. Зелене золото. А он рука 

реставратора випустила на волю з-під багатовікових нашарувань кілька 

клаптів первісної стіни. І відразу набрали рельєфності абсиди, могутня сила 

прозирнула в їхній рожевій випуклості, колись у кладці стіни стосовано 
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вапно, яке від вологи змінювало колір, ставало зовсім рожевим, тому собор 

у перші роки по збудуванню змінював свою барву при всякій погоді, вганяючи 

в подив і в захват давніх киян і всіх гостей цього праслов’янського града. 

Художник саме й прагнув, як видно, вловити ту давно вже втрачену від дії 

часу рожевість, він надав своїм абсидам такої буйнощі кольорів, яка, 

може, привиджувалася лише першому будівничому цього великого храму. Так 

через віки передається прагнення до вічної краси. Людина йде до краси, вона 

творить її, цим і відрізняється від усього сущого (Диво, с. 592).   

Текстотвірну функцію в цьому наративному описі Софії виконують 

передусім кольороназви, зокрема слововживання рожевий, що не лише 

номінує оригінальну зовнішню ознаку собору, а й символізує художню 

творчість будівничого цього великого храму, його прагнення до вічної краси. 

Філософію мистецтва відбиває в контексті логоепістема Людина йде до 

краси, вона творить її, цим і відрізняється від усього сущого.  

Культурно-історичну значущість Софії для Києва підкреслено 

й у синтаксичному сегменті роману «Смерть у Києві»: До того ж був 

переконаний (Долгорукий), що в самому Києві після Софії будувати нічого. 

Можна поставити ще десять і сто церков, теремів, дворів. Та вже нічого 

не додається до Софії. Годі й мріяти суперничати з Ярославом (Смерть 

у Києві, с. 398).  

У центрі онімного простору концепту нерідко постають назви, які 

репрезентують органічно пов’язані між собою реалії сучасного міста, 

наприклад: Отава пройшовся по кімнаті, став біля вікна. Сподівався, що 

побачить Київ, може, Хрещатик, а може, й Софію… (Диво, с. 176); Золоті 

бані Лаври, дрімотливо-велична Софія, фантастичний Русанівський масив 

над дніпровською затокою, мальовничі натовпи на Хрещатику [Зло, с. 128]; 

Темно зеленіють гори, а з-за них прискає в небо вмираюче сонце і лащиться 

до золотих бань Лаври, і око спочиває на пластичних лініях мосту імені 

Патона, цього новітньо-індустріального доповнення лагідного ландшафту 

Києва (Зло, с. 61). У романі «Розгін» оніми Лавра та міст імені Патона 
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асоціативно зближені через наявність у їхніх лексичних значеннях подібних 

конотативних сем позитивної оцінки на зразок ‘високий’, ‘осяяний’, 

‘працьовитий’, ‘життєстверджувальний’, закріплених слововживаннями над 

вогнями, над горами, сяяли, життя; висіли, двигтів, здригався, роботящо, 

технічна мисль, пор.: …на тім боці Дніпра, підсвічені прожекторами, сяяли 

золоті куполи Лаври, плавали в темному повітрі, над київськими вогнями, 

над київськими лагідними горами, все-таки життя – чудесна річ… (Розгін, 

с. 237) та …далі, за темними кущами, висіли в повітрі прольоти моста 

Патона, що двигтів і вночі від тисяч машин, роботящо здригався своїм 

потужним тілом, – ще одне свідчення величі радянської технічної мислі 

(Розгін, с. 475). 

 Головна вулиця міста …Хрещатик, що вигинається звільна, 

повторюючи звивини древнього ручаю… (Південний комфорт, с. 17), попри 

те, що має давнє походження (у наведеному прикладі це підтверджує 

словосполучення древній ручай), набуває смислової значущості переважно 

в оповідях про сучасний Київ. У мовомисленні письменника слово Хрещатик 

утратило етимологічний зв’язок з мотивувальним прикметником хрещатий, 

що найперше означає «той, який має вигляд хреста або окремі елементи 

у формі хреста» (14, ХІ, с. 142). Натомість годонім фігурує в низці контекстів 

як назва вулиці, якою найчастіше ходять кияни, наприклад: Отава пішов 

додому. Знову Хрещатиком. Цікаво: скільки разів киянин, який мешкає 

в центрі, проходить за своє життя по Хрещатику? (Диво, с. 271). Лексема 

набуває статусу концептеми в разі переосмислення її внутрішньої форми, 

у структурі якої визначальними постають семантичні компоненти ‘символ 

Києва’ та ‘оберіг міста’: Ще зовсім недавно ми захоплювалися Хрещатиком. 

Війна принесла страшні нещастя Києву. Наші втрати були дуже тяжкі. Ми 

не могли йти вперед, не повернувши втраченого. Так був відбудований 

Хрещатик (Зло, с. 60). Акумулятивно-символічну функцію слово виконує 

в одному з контекстів роману «Зло», що є фрагментом мовного портрета 

майбутнього Києва: Він (Володя) мріяв про майбутній Київ. Про Київ через 
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сто років. Зовсім нове планування. Новий транспорт. Місто коло води, коло 

Дніпра і штучних озер. Хрещатик перетворити на музей. Хай наші 

нащадки дивляться, як ми жили, ходять по наших квартирах, магазинах, 

конторах (Зло, с. 53).  

У досліджуваних текстах численні власні назви нерідко репрезентують 

ієрархічні смислові зв’язки між складниками різних когнітивних кодів – 

архітектурного, теософського, соціально-просторового та духовно-

морального. 

 Архітектурний код. Важливим сегментом периферійної сфери 

концепту «Київ» є «архітектурний код», який експлікують загальні та власні 

назви різних споруд, що їх у межах реального простору мегаполісу 

надзвичайно багато. Натомість до аналізованого тематичного мікрополя 

вналежнюємо лише кілька мовних одиниць, передусім власні назви храмових 

споруд, що в концептосфері П. Загребельного постають смислово 

найзначущішими. Крім концептем Софія Київська та Лавра, які маркують не 

лише онімний, а й архітектурний та теософський коди, ієрархічний 

смисловий зв’язок між периферійними зонами концепту репрезентує 

урбанотеонім Успенський собор, архітектурний стиль будови якого передано 

в одному з контекстів роману «Диво»: …або Успенський собор… я ще встиг 

помилуватися цим чудом… здається, кінець одинадцятого століття, срібні 

царські врата, срібні гробниці, парчеві плащаниці з дарчими написами 

руських царів і українських гетьманів, старовинні Євангелії в коштовних 

оправах, вівтар і жертовник, оздоблені різьбленими масивними срібними 

дошками, – де ще можна таке бачити! (Диво, с. 313 – 314).   

У мовостилі П. Загребельного конкретні слововживання засвідчують 

семантичний зв’язок двох антонімічних субкодів у межах архітектурного 

когнітивного коду – «храмові споруди» та «споруди для житла». 

Номінативне поле першого субкоду складають не лише оніми, а й кілька 

загальних назв, зокрема церква, собор, монастир, наприклад: …чи має 

уявлення його колега про нечувані багатства київських соборів і церков, про 
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мозаїки й фрески Софії, Успенського собору, Михайлівського монастиря 

(Диво, с. 85); Так само думав він (Дементій Хомич) тоді, коли читав довідку 

Косар-Косаревича про те, що Михайлівський собор не являє собою жодної 

архітектурної цінності. Собор зруйнували, щоб тепер згадувати його 

з жалем і скорботою (Зло, с. 191). Другий субкод експлікує здебільшого 

лексема будинок, що є родовою апелятивною назвою, яку в досліджуваному 

поняттєвому мікрополі кваліфікуємо як концептему. У прозі белетриста 

художні описи будинків Києва набувають помітної питомої ваги, наприклад: 

Правобіч зеленіли парки, а ошую громадились важкі паралелепіпеди й куби 

будинків. Там (Печерськ) були різні будинки. Були розсіяні в ранковому сонці 

і ті, що тихо сумують у вічнім затінку, були горді й прекрасні будиночки, 

що завжди хизуються своєю гармонійною досконалістю, і були такі, що 

скромно туляться подалі від вулиці, і патьоки в них на стінах – мов сліди 

давніх сліз, викликаних самотністю і нижчістю, були споруди яскраві, мов 

крик, і білоспокійні, мов тихе зітхання, були такі, що зваблювали своїми 

вікнами, прикрашеними єдиною в світі київською буйнолистою зеленню 

і квітами, а інші лякали сліпою порожнечею своїх вікон, і порожнеча в тих 

вікнах нагадувала пустоту в очах у байдужих людей (Зло, с. 43 – 44). 

У наведеному контексті ключову повторювану лексему будинок 

реалізовано двома ЛСВ, що в семантичній структурі слова співвіднесені як 

родове й видове значення: 1) споруда для житла; 2) конкретна будівля, у якій 

живуть люди. Численні слововживання – сумують, хизуються, туляться, 

зваблювали, лякали; сльози, крик, зітхання, самотність, нижчість тощо,  – 

постають різнотипними мовностилістичними засобами персоніфікації 

мислеобразу, у такий спосіб концептема будинок репрезентує асоціативне 

зближення двох концептосфер – «архітектура міста» та «жителі Києва».  

Концептуально значущою є лексема будинок у випадку, коли, 

номінуючи конкретні будівлі, зведені у ХVІІІ – ХІХ ст., вона акцентує увагу 

на архітектурно-культурній цінності помешкань відомих людей – київських 

купців, які своєю меценатською діяльністю залишили помітний слід в історії 
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Києва: – А це що за будинок? – вирвала Твердохліба з роздумів Наталка. – Це 

колишній дім Балабух. Власне, тут два будинки. Один – вісімнадцятого, 

другий – дев’ятнадцятого. Балабухи – один з відомих купецьких родів Києва, 

як і Стрільбицькі, Сухоти, Коробки. Судячи з цих будинків, вони мали не 

тільки гроші, а й смак (Південний комфорт, с. 243). 

Як відомо, слово архітектура означає «будівельне мистецтво – 

проектування, спорудження та оздоблення будов; характер, стиль будови» 

(2, с. 32). Таке тлумачення внутрішньої форми лексеми концептуалізовано 

в романах «Диво», «Зло», «Розгін». Наприклад: Архітектура – це 

мистецтво, це, коли хочете, справді поезія. Кам’яна поезія, бетонна, вічна, 

найдоступніша для всіх сущих, бо її консумують, тобто споживають, усі… 

(Зло, с. 72). Зокрема, проблему впровадження високого мистецтва, що 

спирається на першоприродні традиції русичів, порушено в одному 

з художніх описів про будівництво Софії Київської та людей, які її зводили: 

Колись на цій землі жили справжні митці, які в тяжкій творчій напрузі 

з нічого видобували барви й кшталти і прикрашали життя отак хоч би, як 

прикрашено оці княжі сіни, а тепер з’явилися тільки розповсюдники чужого 

вміння, такі, як Міщило, – а вони, виходить, і милі князям? І цей (Ярослав 

Мудрий), з розумними очима, з стриманим, людяним голосом, позбавленим 

жирної пиховитості, як у всіх можних, він теж не може відійти від 

усталеності, йому теж хочеться запозичити вже готове. 

Константинополь! Справді, великий і славний го́род, зібрано там безліч 

чудес. Але чому Київ має бути схожим на нього? Хай живе неоднаковість, 

слава відмінностям! (Диво, с. 518). Смислове протиставлення «свій» – 

«чужий», що є важливою константою когнітивного субкоду «архітектурне 

мистецтво», вербалізовано низкою контекстуальних і загальномовних 

антонімів: Київ – Константинополь; неоднаковість, відмінність – 

усталеність; творча напруга – чуже вміння; колись – тепер. 

Такі проблеми, як запозичення, недоречності в архітектурі сучасного 

Києва, віддзеркалено і в інших творах, наприклад: Мікрорайони. Не станемо 
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приховувати: не ми їх вигадали. Ми запозичили і, як завжди, погіршені взірці 

(Зло, с. 191); Я (Анастасія) живу в Михайлівському провулку, знаєте, 

кооперативний будинок журналістів? Він там доволі недоречний, 

стовбичить перед Софією, мовби нагадування про безпорадність деяких 

архітекторів. Як на мене, то я б взагалі заборонила забудовувати 

історичний центр Києва… (Розгін, с. 204). Натомість у мовотворчості 

письменника оприявлено кілька фрагментів оптимістично-мовного портрета 

міста, що репрезентують архітектурні досягнення сьогодення, наприклад: 

…а за ними (деревцями) громадяться сотні нових будинків з червоної і білої 

цегли, з бетонних панелей, вражають око незвично точні прямокутники 

кварталів, ваблять око пастельні барви, в які помальовано новобудови (Зло, 

с. 61 – 62); …панорама майбутнього мікрорайону: фантастично-прекрасні 

паруси з бетону й скла, дивне поєднання прямих ліній і несподіваних 

заокруглень, скляні ротонди, підняті над землею на міцних бетонних ногах, 

химерний ритм вертикалей, непередавана гармонійність кольорів, мовби 

запозичених з українських плахт або ж екстрагованих з багатобарвних 

композицій великих чарівниць барв Катерини Білокур і Тетяни Пати (Зло, 

с. 51) тощо. 

Крім того, у концептосфері П. Загребельного наявні елементи 

ірреальної архітектури міста, наприклад: Хтось з архітекторів вважав, що 

в Києві майбутнього буде всього лиш кілька будинків, кожен з них – по п’ять 

кілометрів завдовжки і сотні метрів заввишки. Сотні тисяч мешканців. 

Розсувні стіни, нові системи опалення, кімнати, що можуть 

трансформуватися (Зло, с. 53). Отже, складники «архітектурного коду» 

аналізованого логіко-семантичного утворення постають у щонайширшій 

часовій площині – від глибокої давнини до далекого майбуття. 

Теософський код. У периферійній зоні образно-поняттєвого поля 

лінгвокультурного концепту «Київ» виокремлюємо «теософський код», що 

його у творах П. Загребельного експлікують концептеми Бог, церква, хрест 

і гріх. Усі смислові атрибути когнітивного сегмента оприявлено в історичних 
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романах, у яких порушено проблему віросповідання та способів онтологічної 

метафоризації Бога, якого слов’яни «позичили» у Візантії: Ні, треба 

позичати. Позичили бога в ромеїв, тепер позичають усе й до бога… (Диво, 

с. 518). 

Специфічною рисою художнього дискурсу П. Загребельного 

є омовлення теософських понять низкою слововживань, що репрезентують  

асоціативне притиставлення таких складників поняттєвого мікрополя, як: 

«язичництво» – «християнство», «добро» – «зло», «Київ» – «Царгород», 

«Київ» – «Москва». Чи не найповніше їх вербалізовано в розлогому 

антитетичному контексті роману «Тисячолітній Миколай» (див. Додаток 

5.16), у якому актуалізовано гостре протиріччя двох релігійних систем 

і наслідків їхньої взаємодії: У Києві додалося жорстокості з новим богом, 

а в людях народилися лицемірство і двоєдушність. Кожен мав тепер дві 

маски – святкову й буденну, – одну надягав у себе вдома, іншу виносив на 

вулицю, до церкви, до князя; два лиця, два одяги, дві страви, два настрої – 

київський і царгородський – входили в наше життя, молитви по-

царгородськи, плачі і пляси по-київськи, їхнє лицемірство, наші хитрощі  

(Тисячолітній Миколай, І, с. 44). На відміну від вищезазначених 

екстрапольованих понять, основою для протиставлення яких постає оцінно-

смислова шкала «позитивний» – «негативний», у наведеному лінійному 

контексті мовні репрезентанти цих понять набувають переважно негативної 

семантики.  

Смислове протиставлення «добро» – «зло» ідентифікують 

контекстуальні антоніми щастя – гріх, наприклад: …і все оте: і моя єдина 

Назимка, і дорогі люди, і сонце, і Київ над зеленими пущами – все зливалося 

в золотий ланцюг щастя, де ще немає ні гріха, ні заздрощів, ні страшного 

ромейського лицемірства, де чоловік мовить так, а чинить інак, де на устах 

мед, а в душі отрута, де уповання тільки в словах, а в ділах сама вигода 

й користь (Тисячолітній Миколай, І, с. 33). У цьому висловленні лексема 

щастя набуває статусу концептеми. Виконуючи функцію гіпероніма, вона 
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асоціативно зближує різнотипні назви смислової опозиції: щастя – Назимка, 

дорогі люди, сонце, Київ. Слово гріх є компонентом синонімічного ряду 

найменувань, що в концептосфері П. Загребельного постають смисловими 

атрибутами Константинополя й ромейської віри: заздрощі, лицемірство, 

вигода, користь. Аналіз текстів засвідчує, що в мовомисленні письменника 

поняття, означене концептемою гріх, закріпилося у свідомості русичів лише 

після охрещення: Але не вірити в се – гріх, сумніватися – гріх, думати – гріх 

ще тяжчий. Гріх нависав над кожним, як меч караючий, і примушував 

ховати те, що в душі (Тисячолітній Миколай, І, с. 44).   

Крім логіко-семантичного протиставлення «Київ» – «Царгород 

(Константинополь)», у межах «теософського коду» актуалізовано опозицію 

смислових сфер «Київ» – «Москва», актуалізованих у зв’язку з історичним 

періодом козаччини: В Києві горіла земля, а Москва відлякувала суворістю 

й неправдою. На Україні духовного чину особи вважалися недоторканими, 

цінувалися за освіченість. А в Москві всі однаково були холопами суворого 

царя і ще суворішого патріарха Никона… (Тисячолітній Миколай, І, с. 100).  

Нову віру на Русі маркує й концептема церква: Князь постав дружини 

з пресвітерами у всі землі, в Новгород, Ростов, Суздаль, Володимир-

Волинський хрестити люд і утверджувати нову віру […] У Києві стали 

закладати великі церкви: церкву Василія на тому місці, де стояв Перун, 

і Десятинну церкву біля князівського терема, в стольнім граді заколотилося 

й заклекотіло… (Тисячолітній Миколай, І, с. 43).  

 Основні теософські поняття, вербалізовані в художньому дискурсі 

П. Загребельного, передусім відбивають проблеми історичного становлення 

християнської віри в Київській Русі.  

Духовно-моральний код. У мові досліджуваних творів Київ нерідко 

постає як персоніфікований мислеобраз зі своїм духовним життям і мораллю. 

Численні слововживання, що маркують «духовно-моральний код» концепту, 

вербалізують характер, душу, почуття, стиль міста, наприклад: Це місто має 

свій дух стилю, який приваблював геніїв і загарбників, задумливих 
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мислителів і великих бунтівників (Південний комфорт, с. 242); Київ лежав за 

круглими тисячолітніми горами у своїй красі й таємничості, це місто, 

захоплене власною красою, здається, ніколи не належало до міст любові, 

бо мовби саме створене було, щоб у нього закохувалися… (Розгін, с. 545). 

Подекуди місто асоційовано з людьми-трударями: Тут […] лопотіли 

залубенілими бичачими шкірами кожум’яки, бондарі з веселим перестуком 

набивали обручі на перші діжки нового дня, який ще десь підходив до Києва 

з-за далеких дніпрянських пущ і плавень, шевці десь уже сукали дратву, 

гончарі місили глину, чинбарі ставляли нові чани, пивовари й медовари 

нюхали перший смачний димок (Смерть у Києві, с. 284). У лінійному 

контексті Наші пращури відзначалися скромністю, вони не пхалися межи 

очі, то вже згодом життя примусило лізти на високі гори, споруджувати 

вали, городці, стіни, вибудовувати собори й палаци. А початки – скромність 

і лагідність, як у всіх працьовитих людей (Південний комфорт, с. 117) 

слововживання скромність, лагідність, працьовитість, у структурі значень 

яких релевантними постають семи позитивної оцінки, фіксують духовний 

світ прадавніх людей, які заснували Київ. 

 Важливою константою духовно-морального клімату Києва 

є освіченість і мудрість самих киян: Не золотом і брашном, не осетрами 

дніпровськими і вертоградами цвітистими славен був Київ ще з часів 

Володимира і Ярослава і по сю пору, а високою вченістю, мужами 

просвіщенними, тією божественною мудрістю, про яку сказано: як срібло 

в горнилі, хай іскушається і просвітляється да явиться світло її пред 

чоловіки (Тисячолітній Миколай, І, с. 97). 

 Отже, з-поміж слововживань, що в мовотворчості П. Загребельного 

слугують основним стилістичним засобом мовного «портретування» Києва, 

переважають субстантивні та атрибутивні назви, які експлікують позитивну 

оцінку аналізованого мислеобразу.   

Соціально-просторовий код. Цей код здебільшого репрезентують 

мовні одиниці, що відбивають родинні зв’язки, які мають горизонтальний 
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характер, оскільки зближують ріднокровних людей. Метафоризований 

мислеобраз «Київ» у межах такого соціального простору зафіксовано, 

зокрема, в одному з лінійних контекстів роману «Зло»: Міста теж живуть, 

як люди. Як навколо старих дідів зростають онуки, так у Києві навколо 

Софії, Золотих воріт і Лаври розростаються нові квартали (Зло, с. 191). 

Утім, у концептосфері П. Загребельного актуалізовано й вертикально-

соціальний простір міста, оприявлений у низці висловлень роману «Смерть 

у Києві», зокрема: Виїхали з Києва і в’їхали в Київ. Бо ні вали, ні брами, ні 

сонна сторожа ще не були кінцем великого го́рода, він продовжувався й тут, 

унизу… (Смерть у Києві, с. 283).  

Слова верх (синонім гора) і низ є загальномовними антонімами, що 

позначають крайні точки вертикально-фізичного простору. Первинне 

значення назв зазнало семантичного переосмислення через соціально-

ієрархічне розшарування середньовічного класового суспільства, що 

зафіксовано й у художньому дискурсі письменника: Я (Кричко) все в Києві 

знаю. Від діда-прадіда киянин. Мої предки жили тут ще тоді, як і князів не 

було. Хто старший у роду, той собі й князь. Та й сьогодні ще так у нас 

ведеться. В своєму домі киянин – пан і князь. На вулиці – вільний чоловік. 

А вже на боярськім дворі – лизогуб і лизоблюд (Смерть у Києві, с. 45). 

Як було вже зазначено, в ІМКС П. Загребельного поняттєве 

протиставлення, вербалізоване опозитивною парою Гора – низ, актуалізовано 

з опертям на історичні свідчення про стародавній Київ. У художній оповіді 

антонімічні поняття набувають додаткових відтінків, що зближують два 

смислові атрибути концепту – «соціально-просторовий» і «духовно-

моральний». Наприклад: І не шукав би я (Кричко) винних, бо тут винний 

цілий Київ, а город винний не може бути. Хіба що Гора. Гора – то ще не 

Київ. […] Лізуть один одному на плечі й на голови. Той, щоб вище зіп’ястися 

й діткнутися князівського столу, а той – дограбастися вже й до самого 

бога, вхопити його за бороду й першому чути боже слово, щоб продати те 

слово з найбільшою вигодою. Хіба ж те все може називатися Києвом? Київ 
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ось тут […] Як народився на землі під чистим небом, то так і має жити, 

слухаючи поклику землі під зорями, місяцем і сонцем. Є люди, які вміють 

чути голос землі, – то віщі люди, перед ними вклоняємося, їх слухаємо. Коли 

ж їх немає, то слухаємо своїх рук, як вони гудуть по роботі, чого вони 

просять і що велять чинити. Ось де Київ! (Смерть у Києві, с. 46 – 47). Гору, 

тобто київську знать, у розлогому контексті схарактеризовано за допомогою  

конотативних назв лізуть, дограбастатися, вигода тощо, репрезентантами 

способу життя простих людей є слововживання земля, небо, зорі, місяць, 

сонце, а також метафора поклик землі. 

 Вітальний код. Смислова опозиція «життя» – «смерть», номінована 

низкою слововживань, які формують «вітальний код» концепту, загалом 

є однією із ключових у концептосфері письменника. Тексти досліджуваних 

романів П. Загребельного засвідчують, що поняттєве мікрополе «життя» 

репрезентують назви народження, шлюб, символізуючи мир, наприклад: 

Щодня в Києві сто народжень. Кожні одинадцять хвилин – реєстрація 

шлюбу (Зло, с. 157). Реалію «смерть» відбивають художні описи Києва під 

час Другої світової війни: Найлютіший ворог не вигадав би тяжчої кари для 

Гордія Отави, аніж пропонована йому після всього прогулянка навколо 

Софії: в мертвому, сплюндрованому, потоптаному, збезчещеному місті 

(Диво, с. 184). У контексті епітети мертвий, сплюндрований, потоптаний, 

збезчещений маркують відповідний смисловий атрибут. 

Важливі узагальнення, що підтверджують софійно-філософський 

спосіб мовомислення письменника, зроблені в мові роману «Диво», у якому 

життя і смерть символізують вічний коловорот не лише в місті, а й на всій 

планеті: І ціле місто теж живе в розвитку бадьорому й молодому, тільки 

допоки окреслиться його ядро. Потім місто починає розповзатися, побічні 

нарощення поглинають колишнє ядро, яке дало наймення цьому городу, і вже 

маємо щось незграбне, кволе, хворобливе. Чи не тому погинуло так багато 

столиць? (Диво, с. 487 – 488); …в цьому великому місті не сталося ніяких 

змін за той час, поки він (Отава) нидів у скляних канцеляріях Заходу; щодня 
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народжувалися діти, щодня в палаці одружень (окрім вихідних) відбувалися 

урочисті шлюбні церемонії, щодня вмирала якась кількість мешканців – ось 

так і ми приходимо в світ і так відходимо непомітно й безслідно (Диво, 

с. 585). 

У мові роману «Зло» так само акцентовано смислове протиставлення 

«життя» – «смерть», сильнішим компонентом якого постає перше поняття: 

Уперше я (Володя) бачив, який справді прекрасний дубовий ліс по весні […], – 

і мені […] не вірилося, що тут могла колись гніздитися смерть, бо все 

дихало тут життям, вічністю, силою (Зло, с. 296); Колись тут, може, 

була смерть. Колись були, може, й народження. І будуть народження ще 

й ще. О, велика радість народжень, солодка темрява, вабляча невідомість! 

(Зло, с. 297) тощо. Репрезентанти семантико-смислового складника «життя» 

тут кількісно переважають. Лексеми життя, народження, вічність, сила 

відбивають життєстверджувальний характер як міста, так і всього сущого, 

пов’язаного з Києвом.  

 Колоративний код. У периферійно-поняттєвому просторі концепту 

виділяємо мікрополе, експліковане кольороназвами зелений, білий, золотий, 

що символізують Київ, наприклад: Твердохліб проїздив давніми вулицями 

й узвозами, довкола панували барви – зелена, біла, золота, – барви соборів 

і палаців, барви Києва (Південний комфорт, с. 17); Київ був повен лагідного 

сяйва. Воно лилося згори, із спокійного осіннього неба, високо знесеного над 

київськими горами, знизу піднімалося йому навстріч сяйво зелене, а між 

зеленим […] тихо плавало золото соборів, легко лягала поміж ними перша 

пожовклість листя… (Смерть у Києві, с. 7). 

Художньо-асоціативне осмислення мислеобразу «Київ» у зв’язку 

з поняттям «барви» вербалізовано в романі «Диво» через світосприйняття 

міста Сивооком, який від природи мав тонке чуття до кольорів: Саме слово 

«Київ» чомусь мало для хлопця барву червону, як щити князівської дружини. 

Ще вперше почуте, воно яріло червінню над зеленістю землі, а ще дужче – 

над білими снігами тихих зим. Тепер Сивоок знав, що Київ – це не білі 
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боярські доми, і не гостроверхі церкви з дерева потемнілого й восково-

чистого, і не хрести, чорні а чи золоті, і не кам’яні тереми, сірі, 

з червоними наличниками вікон, і не зелена трава захисних валів, і не жовта 

глина пагорбів, і не сріблясті піски Дніпра і Почайни, – Київ назавжди тепер 

позостанеться для нього вишнево-сизим розспіваним світом, в якому 

живуть усі барви, вичарувані колись для малого дідом Родимом (Диво, 

с. 107 – 108). 

Наведені текстові ілюстрації засвідчують послідовну актуалізацію 

«колоративного коду» в усій концептосфері мовотворчості П. Загребельного. 

Біоморфний код. Важливою константою лінгвокультурного концепту 

«Київ» є смисловий атрибут, у центрі якого постає поняття «природа»: 

Розбудовуючись, невпинно розширюючись, Київ зумів лишити живу природу 

найбільшою своєю окрасою (Зло, с. 62). 

Компонентами «біоморфного коду», оприявленого переважно у творах 

про сучасність, є два субкоди – «рослинний світ» і «рельєфний простір». 

Зокрема, у контексті з роману «Зло» (див. Додаток 5.17) слововживання 

подорожник, лобода, кульбаба, трава, каштани, клени, акації, дуби, липи, 

груші репрезентують первозданну природу на старому Київському городищі, 

яку асоційовано з мистецтвом: ...сива імла, сива, як давнина […] цих трав, які 

росли за мільйони років до нас і ростимуть ще мільйони років, ніким не сіяні, 

ніким не доглянуті, нищені всіма і не знищувані ніким, ніколи й нізащо. Як 

мистецтво (Зло, с. 190 – 191). 

Лексеми узвишшя, яр, гора, підніжжя, западина, долина, пагорб, схил 

формують структуру субкоду «рельєфний простір», наприклад: Зелені гори, 

яри, долини в золотих туманах, фантастичні будівлі на узвишшях, тихі 

ручаї серед зелених дерев, ліниві вигини Дніпра з-за Оболоні… (Південний 

комфорт, с. 95). 

Органічний зв’язок Києва із природою, що надихає, оживляє місто та 

його мешканців, підкреслюють оповідні висловлення або контексти, 

стилізовані під народну творчість (див. Додаток 5.18), наприклад: …вся 
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надія була на Київ: заховатися в його осінньому золоті, розвихреному 

сьогоднішнім диким вітром, постояти на темних паркових схилах, 

пройтисястаровинними глухими вуличками, заплетеними буйним гіллям 

дерев, мов на картинах Маневича (Розгін, с. 442). 

В одному з розділів роману «Зло», що має назву «Києве, ти щасливий» 

(див. Додаток 5.19), численними слововживаннями зафіксовано всі смислові 

атрибути концепту «Київ».  

 Отже, у мовомисленні П. Загребельного лінгвокультурний концепт-

власна назва «Київ» постає чи не найрозгалуженішим логіко-семантичним 

утворенням, польову структуру якого формують численні мислеобрази та 

їхні мовні репрезентанти,  сконцентровані навколо двох ключових понять – 

«час» і «простір» (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Структура лінгвокультурного концепту-власної назви «Київ». 
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5.3.3. Лінгвокультурний концепт «Дніпропетровськ»      

Концепт «Дніпропетровськ»  є важливим компонентом ІМКС 

П. Загребельного: його змістовий обсяг відбиває авторське світосприймання 

міста, у якому минуло студентське життя та розпочалася трудова діяльність 

письменника (1946 – 1954). Такі «ментальні утворення, –  зауважує 

В. І. Карасик, – являють собою значущі усвідомлені типізовані фрагменти 

досвіду, що зберігаються в пам’яті людини» [205, с. 59]. Спираючись на 

класифікацію складників образно-поетичної константи художньої літератури, 

розроблену Л. І. Бєлєховою, у якій дослідниця виділяє архетипні, стереотип-

ні, ідіотипні та кенотипні словесні образи [33, с. 54], поняття 

«Дніпропетровськ» у концептосфері письменника кваліфікуємо як 

ідіотипний мислеобраз. Концепт є типовим для П. Загребельного, він має 

оригінальну когнітивну структуру, оприявлену в романах «Тисячолітній 

Миколай», «Юлія», «Розгін», «З погляду вічності», «Переходимо до любові», 

у яких прозаїк по-своєму ословив і стилізував урбаністичний простір. 

У романістиці П. Загребельного мислеобраз «Дніпропетровськ» постає 

як наслідок авторського експерименту: по-перше, на відміну від інших 

концептів, ядерну сферу аналізованого логіко-семантичного утворення 

формують лексичні значення не одного номінатора, а двох контекстуальних 

полісонімів – Нижньодніпровськ і Придніпровськ: …двічі їздив я (Микола 

Сміян) до Нижньодніпровська – здавав документи, а тоді складав вступні 

екзамени до інституту… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 32); «Фрідріх 

Енгельс» шлюзувався десь по обіді, до Придніпровська він дочалапкував 

увечері… (Юлія, с. 190); У Придніпровську Анастасію ніхто не зустрічав 

(Розгін, с. 75) тощо. По-друге, топоніми Нижньодніпровськ і Придніпровськ, 

дериваційно трансформовані на основі композита Дніпропетровськ, 

у досліджуваному художньому дискурсі водночас виконують номінативну та 

конспіративну функції. Вербалізуючи великий населений пункт обласного 

значення, слова-субститути моделюють справжню його назву – 
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Дніпропетровськ, яка протягом останнього століття була домінантною 

в онімному просторі. У такий спосіб вони певною мірою «завуальовують» 

і саме́ місто та поняття про нього, що його здатні ідентифікувати адресати, 

які мають відповідні фонові знання про місто. По-третє, лексема 

Дніпропетровськ у текстах аналізованих та інших романів нерідко фіксує 

лише факт існування одного з обласних центрів України у зв’язку з тими чи 

тими подіями, пор.: …написали телеграму до Грицька в Дніпропетровськ… 

(Розгін, с. 288); Велосипед батько купив Петрові, коли той учився в п’ятому 

класі. Їздив для того до Дніпропетровська… (Розгін, с. 288); Директора не 

було, поїхав на чергову нараду до Дніпропетровська… (Юлія, с. 221) та 

…досі он дим стоїть стіною од Запоріжжя до Дніпропетровська, ніяк 

вітри не розвіють!  (Левине серце,  с. 30); У мене знайомий 

в Дніпропетровську… я вам скажу… (Зло, с. 36) та ін.  

На нашу думку, власні назви Дніпропетровськ, Нижньодніпровськ 

і Придніпровськ потрібно розглядати як абсолютні синоніми в семантичній 

площині мовостилю П. Загребельного, однак розмежовувати їх 

у лінгвокогнітивній сфері, оскільки, номінуючи той самий населений пункт, 

вони функціонально розходяться: слово Дніпропетровськ маркує ідіотипний 

образ у концептосфері письменника, викликаючи низку асоціацій з поняттям 

конкретного міста й у свідомості читачів, а лексеми Нижньодніпровськ 

і Придніпровськ репрезентують вербалізовану частину ядерної зони концепту 

у вертикальному контексті мовотворчості белетриста, їхню контекстуальну 

семантику можуть декодувати лише «підготовлені» адресати.   

Смисловий центр концепту «Дніпропетровськ» формує ядерне поняття 

«місто», що в досліджуваних текстах репрезентоване основним лексичним 

значенням відповідної родової назви місто – «великий населений пункт; 

адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр» (14, ІV, 

с. 751), яке конкретизують такі контекстуальні ЛСВ видових власних імен 

Нижньодніпровськ і Придніпровськ, як: «великий населений пункт», 

«промисловий центр» і «культурно-освітній центр».  
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Наприклад: Трамвай ішов довго-довго. З одного боку було місто, 

з другого – заводи (Розгін, с. 75); До металургійного заводу треба було 

добиратися трамваєм. Другий номер. Перший, як пояснили Анастасії, йшов 

до вузів, а вузів у Придніпровську більше, ніж у столиці. Прекрасно! (Розгін, 

с. 75) тощо. У наведених антитетичних висловленнях лексема завод, що 

вербалізує поняття «промислове виробництво», вступає в опозитивні 

відношення зі словом місто, яке в першому реченні має значення «великий 

населений пункт», та з абревіатурою вуз – репрезентантом поняття «вища 

освіта» у другому прикладі. Контекстуальні антоніми місто – завод, завод – 

вуз засвідчують тут протиставлення поняттєвих сфер «населений пункт» – 

«промисловість», «промисловість» – «заклади вищої освіти», актуалізоване 

в межах концепту «Дніпропетровськ». 

До периферійної зони аналізованого логіко-семантичного утворення 

вналежнюємо кілька когнітивних мікрополів: «промисловий центр», 

«культурно-освітній центр», «онімний код», «біоморфний код».  

Промисловий центр. Найпомітнішою константою концепту 

«Дніпропетровськ», утвореного поєднанням зазначених ментальних структур 

ніби «мозаїчне панно» (термін В. А. Маслової [300]), є фрагмент інформації 

про місто переважно повоєнних років, що в мовотворчості прозаїка постає як 

великий промисловий центр державного (того часу всесоюзного) рівня: Чому 

він (Шульга) не шукав Юлії голодною зимою в легендарному місті чавуну 

й сталі, яке запихало невситиму пельку сталінської держави 

багатотонними відливками, тупим металом, циндрою, жужелицею, димом 

і полум’ям? (Юлія, с. 149). Слововживання циндра, жужелиця, дим, полум’я, 

які номінують об’єктивно-негативні наслідки процесу виробництва або його 

відходи, у наведеному контексті семантично зближені з індивідуально-

авторською метафорою невситима пелька сталінської держави, що, 

смислово протиставляючись іншій, узуальній метафорі – голодна зима, 

виражає суб’єктивно-негативне ставлення не лише до тоталітарного 

радянського режиму, а й до міста як уособлення цього режиму.  
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Перифраза місто чавуну (заліза) і сталі, слугуючи другою його назвою 

в низці контекстів, є чи не єдиною мовною одиницею в номінативному полі 

приядерної зони концепту, наприклад: Ми (Микола й Оксана) вийшли 

з залізних нутрощів «Матіаса Ракоші», так і не побачивши ні ріки, по якій 

пливли, ні берегів, ступили на берег у місті, яке звалося «місто сталі 

і заліза»… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 47). У художньому дискурсі 

П. Загребельного фразеосполучення, констатуючи основний профіль важкої 

промисловості – металургію, що є базовою в господарському житті 

Дніпропетровська, набуває переважно знижено-аксіологійного смислового 

відтінку. Зокрема, перифраза місто чавуну і сталі по-особливому маркує 

змістовий обсяг одного з розгалужених наративних контекстів роману 

«Юлія» (див. Додаток 5.20), у межах якого постає центром перетину двох 

смислових сфер – «промисловість» і «людина». Обидві константи 

урбаністичного простору оприявлено з опертям на опозитивні відношення 

між їхніми складниками. Наприклад, місто через безперервну шкідливу 

роботу мартенів, через зорове сприйняття спалахів, світіння, 

схарактеризовано контекстуальними антонімами привабливе й страшне, 

прекрасне й жахливе. З одного боку, …люди задихалися, ходили зі 

сплющеними легенями, пласкі й темні, мов тіні… від того, що …заводи 

поглинали все повітря.., а з другого – вони пишалися своїм містом: Урочисте 

місто для урочистих громадян. Урочисто йдуть на роботу. Ще 

урочистіше повертаються з роботи. Почуття добре виконаного обов’язку 

і спільноти з так званим трудовим колективом. Надзвичайно урочисто 

святкують Перше травня і день Жовтневої революції. Урочисто живуть 

в комунальних квартирах, тісних, мов мурашники (Юлія, с. 185). Лексеми 

люди – громадяни, які в мовній системі звичайно є синонімами, набувають 

тут функції контекстуальних антонімів, що фіксують смислові атрибути 

«фізичне життя» і «громадське життя» в ментальному утворенні «людина». 

Слововживання урочистий (урочисто, урочистіше), що первинно означає 

«пов’язаний з торжеством, знаменною датою, подією, присвячений їм, 
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влаштований з їх приводу» (14, Х, с. 482), пронизуючи художню оповідь, 

постає як енантіосемант, у структурі внутрішньої форми якого диференційні 

семи ‘свято’, ‘значущість’ «поляризовано» за оцінною шкалою «позитивне» – 

«негативне», що є наслідком мовної гри, в основі якої вбачаємо художньо-

стилістичний прийом гіперболізації.  

Досліджувані тексти підтверджують, що у структурі логіко-

семантичного утворення «Дніпропетровськ» тематичне мікрополе 

«промисловий центр» репрезентують дві концептеми – залізо і завод,  

наприклад: …і знов, як у залізній каюті буксира, довкола нас (Миколи 

й Оксани) було суцільне залізо: залізні заводи, залізні пакгаузи, залізні 

вулиці. Може, й люди тут залізні, і нам з Оксаною теж доведеться злитися 

з ними або ж загинути? (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 47). Крім архісеми 

‘метал’ та диференційних сем ‘чавун’, ‘сталь’, ‘вуглець’, що водночас 

є назвами хімічних елементів, унаслідок сполучення яких насправді виникає 

залізо (14, ІІІ, с. 190), у будові значення кількаразово повторюваного слова 

залізний з’являється потенційно-оцінна сема ‘загроза’, прогнозована 

лексемою загинути та метафорою залізні люди.  

У концептосфері П. Загребельного мислеобраз «Дніпропетровськ» 

найчастіше асоційовано із заводами – «промисловими, переважно великими 

підприємствами» (14, ІІІ, с. 54), що зусібіч «населяють» реальне місто, 

постають його «візитною карткою»: …заводи. Задимлені, чорні, могутні 

кілометри товстезних трубопроводів, якісь естакади, мостові переходи, 

химерне переплетення металевих конструкцій, вагони, машини, рух 

невидимий і прихований, кінець світу й народження світу. Враження не для 

молодої жінки (Анастасії) – дух твій пригнічується й возноситься, лякаєшся 

огрому й заплутаності і водночас шкодуєш, що досі не знала про існування 

оцього життя, з яким ніщо не може зрівнятися, перед яким дрібніють не 

тільки твої власні клопоти, а й усе, що досі вважала важливим і сповненим 

високого змісту (Розгін, с. 75 – 76). У цьому наративному контексті 

спостерігаємо нанизування субстантивних найменувань заводських реалій: 
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трубопроводи, естакади, переходи, конструкції, вагони, машини, що 

репрезентують статичний тип художнього опису урбаністичного простору, 

загалом показовий для мовостилю письменника. Натомість слововживання 

рух, переплетення, заплутаність, які є віддієслівними іменниками, фіксують 

і динамічний стиль опису підприємств. Попри наявність атрибутів задимлені, 

чорні, що характеризують заводи як урбанооб’єкти, небезпечні для міського 

середовища, загальномовні та контекстуальні антоніми кінець світу – 

народження світу, пригнічується – возноситься, лякаєшся – шкодуєш, 

а також слововживання кілометри, товстезні, огром, у структурі лексичних 

значень яких наявні диференційні семи ‘величина’, ‘значний розмір’, 

засвідчують тут суспільну значущість заводів-велетнів періоду 

індустріалізації всієї «Країни Рад». 

Специфічною ознакою оприявлення концепту «Дніпропетровськ» 

в ІМКС П. Загребельного є постійне вербально-смислове акцентування на 

металургійних заводах, що символізують шалений, протиприродний 

життєвий темпоритм міста. У такому значенні актуалізовано концептему 

завод у низці контекстів роману «Юлія», наприклад: На тому боці виливали 

з мартена сталь, і над заводом горіло небо, а Шульзі здавалося, що то 

горить він сам. По залізному, недавно відбудованому після воєнного 

знищення мосту гриміли важкі поїзди, а в ньому гриміли спогади, десь там, 

за вогнедишними заводами, була станція Ігрень з сумновідомою 

божевільнею на ній… (Юлія, с. 147); По той бік Дніпра горіло небо від 

мартенів, а в нього (Шульги) горіла душа (Юлія, с. 185); Був темний вечір, 

а може, ніч, в цьому химерному місті ніхто не міг би розокремити дня 

й ночі, небо над заводами однаково горіло і кривавилося, повітря пахло не 

зеленою весною, а пекельною сіркою з доменних печей… (Юлія, с. 191) 

тощо. У наведених контекстах, крім концептеми завод, ключовим постає 

слово горіти та лексично споріднені з ним назви кривавитися, вогнедишний, 

пекельний, доменна піч, асоціативно зближені поняттям «вогонь», що являє 

собою «розжарені гази, які виділяються під час горіння й світяться сліпучим 
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світлом» (14, І, с. 715) різних відтінків червоного кольору. Перераховані 

мовні одиниці, маркуючи урбаністичний простір, перенасичений 

підприємствами важкої промисловості, які заважають розокремити день і ніч 

у місті, протиставлено назвам натуроб’єктів небо, повітря, зелена весна, що 

«страждають», «горять» від заводів так само, як і люди: повітря пахло 

пекельною сіркою, горіло небо, горіла душа, горить він (Шульга).  

Отже, лексико-семантичне наповнення контекстів, які в художньому 

дискурсі П. Загребельного маркують аналізований концепт, засвідчує, що 

в розмислах письменника Дніпропетровськ нерідко постає як місто чавуну 

і сталі, тому в межах когнітивного мікрополя «промисловий центр» 

найактуальнішим смисловим атрибутом є поняття «завод».     

Культурно-освітній центр. У концептосфері П. Загребельного 

Дніпропетровськ постає як місто, що здавна було осередком різних подій, 

важливих для краю, наприклад: Тридцять вісім років тому, 1910 року, 

в тодішньому Катеринославі влаштовано було «Південно-російську 

сільськогосподарську і промислову виставку». У виставці брали участь сім 

губерній і областей півдня Росії… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 84). Однак 

індивідуально-стильовою нормою романістики белетриста є оприявлення 

цього мислеобразу як регіонального центру вищої освіти: Наше місто гордо 

йменують вузівським – університет і чотирнадцять інститутів… 

(Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 171). Після Другої світової війни у закладах 

вищої освіти навчалися не лише юнаки й дівчата студентського віку, а й ті, 

хто пройшов пекло цієї війни. Не важко здогадатися, що в численних 

контекстах романів «Тисячолітній Миколай» і «Юлія» головні герої – 

Микола Сміян та Роман Шульга – це художнє втілення фрагментів 

автобіографії самого письменника. Лексичне наповнення творів засвідчує, 

що обидва колишні інтенданти, як і сам автор, ненадовго затримавшись 

у Німеччині після перемоги, вступають до дніпропетровських інститутів: 

…став (Микола Сміян) за цей час студентом (ура! – майбутній учений 

агроном…) (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 32); …Шульга […] спробував 
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зачепитися в Нижньодніпровському електротехнічному інституті на 

заочному… (Юлія, с. 107). Попри те, що Сміян і Шульга здобували освіту 

в різних закладах, їхнє студентське життя «споріднюють» реалії того самого 

міського простору, репрезентовані однаковими слововживаннями, зокрема 

парк Шевченка, парк імені Чкалова, базар Озьорка, лікарня Мечникова, 

перший трамвай тощо, які є назвами урбанооб’єктів, актуальних для 

студентів Дніпропетровська в усі часи. Отже, когнітивний код «культурно-

освітній центр» аналізованого логіко-семантичного утворення маркують 

лінгвальні одиниці, що вербалізують передусім смисловий атрибут «вища 

освіта» та органічно пов’язане з ним поняття «культурний осередок».  

 Декодуючи ІМКС П. Загребельного, спираємося на ідеї, розроблювані 

в межах сучасних антропоцентричних наук, зокрема когнітивної лінгвістики 

та лінгвокультурології, надзавданням для яких, зауважує В. А. Маслова, 

є реконструкція цілісної картини світу за даними мови, що «відбиває 

означений, специфічний для неї спосіб концептуалізації світу» [300, с. 156]. 

На нашу думку, слововживання, які фігурують у мовотворчості прозаїка, 

експлікують індивідуально-авторський погляд на духовно-культурні цінності 

Дніпропетровська. Зокрема, найменування деяких закладів вищої освіти, 

храмових споруд, парків тощо певною мірою вможливлюють розшифрування 

репрезентантів культурно-освітньої сфери конкретного міста в художньому 

дискурсі письменника. 

Наприклад, у романі  «Юлія»  засвідчено важливу роль 

Преображенського собору, що навіть у період сталінізму не переставав бути 

осердям православ’я в місті (див. Додаток 5.21): ...вогники пливли […] 

в тому самому напрямку, вгору від парку Шевченка до величезної площі, на 

якій стояв Преображенський собор, собор мав бути завбільшки з ту площу, 

щоб перевищувати своїми розмірами собор святого Петра в Римі, але 

Потьомкін процвиндрив гроші, виділені царською скарбницею на 

спорудження святині, і довелося, як кажуть росіяни, «довольствоваться 

малым», поставили серед просторої площі те, що поставили, та однаково 
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Преображенський собор мав вигляд доволі величний, надто ж у дні великих 

православних свят, а сьогодні, як нагадувала Шульзі мати, була Великодня 

ніч… (Юлія, с. 191 – 192). Натомість парк імені Чкалова (сьогодні парк імені 

Лазаря Глоби) – природно-культурну зону, призначену для прогулянок, 

відпочинку й розваг громадян Дніпропетровська, у кількох контекстах 

роману «Тисячолітній Миколай» описано за допомогою мовних одиниць, що 

фіксують оцінно-знижену характеристику урбанооб’єкта: …ми […] 

з Оксаною […] були поряд з височезною колонадою, що вела до міського 

парку культури й відпочинку, що носив ім’я препрославленого льотчика 

радянської епохи Валерія Чкалова (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 66); Ми 

пройдемо до кінця цього прекрасного парку культури й відпочинку, де немає 

ні культури, ні відпочинку… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 71). По-перше, 

лексичне значення власного імені Валерій Чкалов конкретизує епітет 

препрославлений, що є оказіональним словом, у структурі якого наявні дві 

семантично непоєднувані морфеми: корінь -славл- (-слав-) – репрезентант 

позитивної оцінки схвалення та префікс пре-, який уживають «на означення 

вищого ступеня та підсилення якості» (2, с. 871) атрибутів. Як відомо, 

поєднання таких компонентів у межах однієї мовної одиниці породжує 

семантичний плеоназм, що в когнітивній сфері спричиняє виникнення 

негативного смислу у зв’язку з реалією. По-друге, заперечна частка ні 

в синтаксичному сегменті де немає ні культури, ні відпочинку трансформує 

первинне значення лексеми парк, що у висловленні потрібно розглядати як 

енантіосемант. 

Культурне життя міста, пов’язане із прогресивною творчою діяльністю 

письменників, які «не вписувалися» в когорту радянських співців, символізує 

антропонім Гончар, що в романі «Тисячолітній Миколай» номінує студента 

Дніпропетровського державного університету Олеся Гончара, реальний факт 

із життя якого постає фрагментом художньої оповіді: Тоді, в сорок шостому, 

Климушняк теж отак приїхав, поторохкав з трибуни, сів у машину 

й покотив до свого кабінету, не знайшовши в нашому інституті ні 
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ахматових, ні зощенків. Щоправда, кажуть, що в університеті все 

ж знайшли поживу і вчепилися в оповідання вчорашнього фронтовика 

Гончара, вмить звинувативши його в антипатріотизмі й відступництві. 

Журнал «Україна», де надруковане було оповідання, з бібліотек зник, 

я (Сміян) не міг знайти його в усьому місті і тільки вже влітку під час 

канікул роздобув у своєму підземельному селі, прочитав, і оповідання 

перевернуло мені душу (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 94). 

 Зміст аналізованого концепту репрезентують ментальні (тематичні) 

мікрополя, складники яких нерідко асоціативно та семантично зближені 

завдяки мовним експлікаторам, що водночас можуть вербалізувати кілька 

когнітивних кодів. В. Г. Ніконова щодо цього зауважує: «Наявність 

зовнішніх зв’язків між смисловими атрибутами різних тематичних 

мікрополів смислового поля, а також між тематичними мікрополями і ядром 

свідчить про дифузність меж тематичних мікрополів» [335, с. 6]. У структурі 

концепту «Дніпропетровськ» нерідко спостерігаємо схоже «розтікання» меж 

між периферійними зонами. Воно спричинене, зокрема, тим, що деякі власні 

назви, які відбивають когнітивний код «культурно-освітній центр», разом 

з іншими власними номенами водночас виконують роль мовних маркерів 

й онімного периферійного сегмента досліджуваного логіко-семантичного 

утворення.  

Онімний код. Онімний простір концепту «Дніпропетровськ» маркують 

численні власні назви, з-поміж яких функціонально виразними є антропоніми 

Гончар,  Колбовський,  Охомуш, Туркін; гідронім Дніпро; урбаноніми – 

урбанотеонім Преображенський собор, годоніми проспект Карла Маркса, 

вулиці Барикадна, Виконкомівська, Дзержинського, Карла Лібкнехта, 

Максима Горького, Поля, Шевченка; агороніми базар Озьорка, Сінний базар; 

ергонім фабрика імені Кагановича тощо.  

Специфічною рисою мовостилю П. Загребельного є своєрідна мовна 

гра з антропонімами, базована на явищах фонетичної трансформації та 

семантичної транспозиції. Наприклад, у реченні Ми – це викладачка історії 



408 
 

землеробства Катерина Петрівна Ситник, аспірантка Ліда Фрусин… 

(Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 127) збережено імена й по батькові, але 

звуковим усіченням змінено прізвища реальних осіб, чиї імена письменник 

присвоїв героям своїх творів. Насправді Катерина Петрівна Ситникова та 

Лідія Яківна Фрусіна протягом тривалого часу працювали 

в Дніпропетровському державному університеті й були добре знайомі 

самому П. Загребельному, як і Колбовський, Охомуш, Туркін, прізвища-

дублети яких фігурують у низці контекстів у ролі літературно-художніх 

антропонімів, що в романістиці прозаїка йменують працівників 

сільськогосподарського та електротехнічного інститутів: …дві кімнати 

займає доцент Колбовський (Юлія, с. 127); – Може, присядете з нами, 

товаришу Туркін? (Юлія, с. 132); – І що переді мною замдекана 

агрономічного факультету Петро Петрович Охомуш? (Тисячолітній 

Миколай, ІІ, с. 115).  

У романі «Тисячолітній Миколай» натрапляємо на розмисли автора про 

семантику й етимологію прізвища Охомуш: Я (Сміян) спускався сходами 

і думав: що б могло означати слово «охомуш», звідки воно? Чи принесене 

колись на багатостраждальну нашу землю дикими ордами, а чи калікувато 

виплодилося в надрах прекрасної української мови, як кара за недбальство 

і нехтування нею та ще для того, щоб приліпитися до такої нікчемної 

істоти, як наш замдекана (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 116). На нашу думку, 

в основі виникнення цієї «мовознавчої» гіпотези потрібно вбачати 

метафорично-смислову схему,  реалізовану із залученням фонових знань 

письменника про людину, яка послужила прототипом для створення мовного 

портрета замдекана Охомуша. 

Попри те, що оніми є питомо вагомішими порівняно з іншими 

репрезентантами концепту «Дніпропетровськ», у художньому дискурсі 

П. Загребельного лише власні назви базар Озьорка, вулиці Шевченка, Поля та 

Дзержинського набувають статусу концептем. У структурі їхніх лексичних 

значень спостерігаємо конотативні елементи, що вможливлюють «перехід» 
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цих топонімів до групи лінгвальних одиниць, знакових для мовомислення 

письменника.   

Однією з найпродуктивніших лексем – ідентифікаторів  поняття 

«Дніпропетровськ» у романах «Тисячолітній Миколай» і «Юлія» є агоронім 

Озьорка, що фігурує винятково в розмовно-стилістичному варіанті офіційно 

й літературно кодифікованої назви центрального ринку «Озерка» цього міста. 

Досліджувані тексти підтверджують думку О. В. Суперанської про те, що 

позначувані полісонімами й урбанонімами реалії сприймають неоднаково: 

місто – як цілісний комплекс, а внутрішньоміські об’єкти – кожний сам по 

собі [426, с. 72]. Аналізований агоронім фіксує чи не найвідоміший 

урбанооб’єкт, який здавна по-своєму «живе» у великому  населеному пункті, 

тому поняття про нього набуло символічного змісту у свідомості 

дніпропетровців. Для фонетичного варіанта контекстуального оніма Озьорка 

характерна наявність у його значенні додаткових конотативних відтінків на 

кшталт ‘народний’, ‘популярний’: …перетнувши вулицю, що носить ім’я 

славетного письменника пролетарської епохи Максима Горького, опинимося 

на дрібнобуржуазному базарі Озьорці, оспіваному маловідомим 

пролетарським поетом Михайлом Голодним… (Тисячолітній Миколай, ІІ, 

с. 71); Ну, заночував у домі колгоспника на Озьорці або ще десь… (Юлія, 

с. 169) тощо. Важливу смислову ознаку описаного в романах часового 

відрізка, що охоплює кілька повоєнних років, передають ідентичні за змістом 

контексти, у яких Озьорку асоційовано з поняттям ситості, оскільки базар був 

єдиним місцем, де голодні студенти могли збути «дарований» Європою товар 

і купити для себе їжу: Тихонюк поварив воду з Шульги, але дав йому ботинки 

і якусь мало не водолазну куртку, все це було негайно продано на Озьорці, на 

виручені гроші Шульга купив […] навіть свіжого винограду в молдаванів… 

(Юлія, с. 150); Ми (Сміян і Сирота) взяли ті розпрокляті ботинки, сіли на 

трамвай, доїхали до товчка, що мав романтичну назву 

«Озьорка»…(Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 99).    
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Найчастіше складники «онімного коду» фіксують локальний простір 

міста. Якщо, наприклад, такі власні назви, як «Україна», «Асторія», наявні 

в текстових ілюстраціях У готелі «Україна» (здається, в кожному місті 

є готель з такою назвою) Анастасію зустріли (як і скрізь в обласних містах) 

без ентузіазму (Розгін, с. 75); Ви скажете: професор міг би піти до 

ресторану й там пообідати. Я (Черкас) ткнувся до нашої «Асторії», але її 

на день восьмого березня закупили спекулянти… (Тисячолітній Миколай, ІІ, 

с. 69), насправді нерідко номінують різні урбанооб’єкти не лише 

в Дніпропетровську (пор.: – Ще є симпатичне слово – «Асторія», – докинув 

лікар. – В Ленінграді ресторан «Асторія» – просто чудо. […] Астор […] 

пожертвував якісь гроші на готель чи на бібліотеку – і от пішло по всьому 

світі: асторії, асторії» (Диво, с. 14), а отже, встановити належність їх до 

групи імен – репрезентантів реалій міста вдається лише у вертикальному 

контексті (Обідали ми в ресторані «Асторія», де під час громадянської війни 

нібито був штаб самого батька Махна… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 247), 

то більшість інших власних назв однозначно постають іменами тих чи тих 

об’єктів колишнього Дніпропетровська.  У художньому дискурсі 

П. Загребельного такі оніми переважно маркують центр міста – ту частину 

його локального простору, що завжди була «своєю» для студентів. 

Наприклад: Ми з Сиротою дочалапкали вже, власне, до найцентрішого 

центру, бо по той бік проспекту була цегляна, з дореволюційними 

витребеньками будівля міськради, а тут – вильот вулиці з революційною 

назвою Барикадна і взуттєва фабрика імені Лазаря Мойсейовича 

Кагановича і перед самою фабрикою досить відома пивна, про яку в місті 

так і казали: «Ходімо вип’ємо у Кагановича»… (Тисячолітній Миколай, ІІ, 

с. 100); Знаєш: я вже був у тій фотографії… На проспекті Карла Маркса… 

(Юлія, с. 208). 

Топоніми Сінний базар, вулиця Карла Лібкнехта, вулиця 

Виконкомівська, вулиця Шевченка є важливими смисловими «вкрапленнями» 

в одній із художніх оповідей роману «Тисячолітній Миколай», де їх 
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метафоризовано як назви-мезоніми, що «знаходяться на семантичній осі між 

двома антонімами» [373, с. 305] управління (держбезпеки) – Оксана, які 

набувають контекстуального статусу, експлікуючи протиставлення 

поняттєвих сфер «державна влада» – «особисте життя» (див. Додаток 5.22). 

Зазначені годоніми зі свого боку кваліфікуємо як контекстуальні антоніми: 

назви вулиць Карла Лібкнехта та Виконкомівська символізують поняття 

революції, влади, а концептема вулиця Шевченка – народний геній: Я (Сміян) 

[…] метнувся вулицею Карла Лібкнехта, який своєю мученицькою смертю 

мовби передрік не менше мучеництво всіх дітей революції […], далі лежала 

вулиця Виконкомівська – в назві символ влади, яка покликана виконувати 

волю народу, а насправді виконує вказівки загадкової, майже містичної сили, 

і нарешті вулиця Шевченка, вгору, вгору, крутіше й крутіше, але вже легше 

на душі […], бо незримо витає над тобою дух генія, який надихає і захищає 

тебе навіть тоді, коли вже не захистить ніяка сила (Тисячолітній Миколай, 

ІІ, с. 121). Символічним є й те, що в аналізованому текстовому фрагменті 

семантику годоніма вулиця Шевченка конкретизують повторювані 

прислівники зі значенням «напрямок руху» – вгору, вгору, крутіше 

й крутіше. Крім того, у контексті актуалізовано протиставлення 

антропонімів Сталін – Шевченко, які вербалізують владу й народ. 

Семантичною основою для закріплення цієї смислової опозиції слугують 

інтертекстеми «Щоб милость душу осінила» (Т. Шевченко) та «пусть 

осенит вас победоносное знамя» (Й. Сталін), у структурі яких ключове слово 

осінити спричинює автора до роздумів про увічнення національних 

цінностей: Чи товариш Сталін читав нашого Шевченка? Тільки вічність 

зможе відповісти на це запитання… (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 121). 

У художньому дискурсі П. Загребельного неабиякої смислової 

значущості набувають назви вулиць Поля та Дзержинського. Вони 

є основним засобом концептуалізації локального простору в романі «Юлія», 

передусім окреслюючи траєкторію переміщення головного героя Романа 

Шульги: Він побіг на вулицю Поля вранці, тоді вдень, знову ввечері – все 
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марно. Заповзявшись все ж застати Олю вдома, Шульга кілька днів уперто 

ходив і ходив до глиняної хатки, вивчив майже кожен будинок на вулиці 

Дзержинського… (Юлія, с. 170). Натомість у структурі лексичних значень 

концептем убачаємо наявність важливих конотативно-смислових відтінків 

у випадках, коли оніми постають у центрі контекстуально-етимологічних 

коментарів. Наприклад, у контексті По центральному проспекту, тоді по 

вулиці Дзержинського, за парком Шевченка трохи вгору, і буде вулиця Поля. 

Якийсь буржуазний вчений, чи я (прокурор Швед) знаю!  Досі не 

перейменували вулиці, бо думали, що то не Поль, а поле, а мені однаково. 

Вуличка коротенька… (Юлія, с. 139) спостерігаємо елементи народної 

етимології щодо з’ясування історії годоніма вулиця Поля, яка спирається на 

звукову схожість слів Поль і поле. Насправді якийсь буржуазний вчений   

Поль – це відомий меценат і промисловець у галузі видобутку залізної руди, 

завдяки зусиллям якого в другій половині ХІХ ст. в місті (на той час 

Катеринославі) відродилася промисловість [365, с. 10 – 11]. У працях 

істориків і мовознавців (Н. С. Голікова [92]; М. Е. Кавун [195]; І. С. Попова, 

Н. С. Голікова, Т. В. Шевченко [365]), які досліджують онімний простір 

сучасного міста, висловлено думку про те, що під час перейменування 

годонімів передусім потрібно враховувати історико-етимологічний критерій. 

Утім, вулиці, на якій жив колись Олександр Поль і яку досі (після війни) не 

перейменували, пізніше було присвоєно ім’я Фучика, а з 2015 року – Івана 

Акінфієва (щоправда, сьогодні в Дніпрі ім’ям Поля названо колишній 

проспект Кірова). 

Об’єктом «етимологічних» розвідок у мовотворчості П. Загребельного 

постає й вулиця Дзержинського, яка звалася колись Новодворянською, бо, 

мабуть, жили на ній дворяни, так само як тепер жили дворяни радянські, 

тобто всіляке партійне й заводське начальство, яке не ходило пішки, 

а їздило машинами, тому Шульга на цій вулиці майже завжди був самотнім 

перехожим… (Юлія, с. 170). У поєднанні з атрибутивом комуністична 

(…пролинути по комуністичній вулиці Дзержинського, яка звалася колись 



413 
 

Новодворянською… (Юлія, с. 167) концептему кваліфікуємо як 

контекстуальний антонім до старої назви Новодворянська, що відзначена на 

географічній мапі міста до революції (пор.: 40, с. 34 – 35), натомість 

оксиморон дворяни радянські засвідчує тут швидше семантико-смислове 

зближення, а не протиставлення годонімів, у структурі лексичних значень 

яких наявна спільна потенційно-оцінна сема ‘вища соціальна верства’.  

Біоморфний код. У периферійній зоні концепту «Дніпропетровськ» 

актуалізовано мислеобраз «Дніпро» як домінантний компонент «біоморфного 

коду»: …Строєніє не дуже, зате садиба. […] Над самим Дніпром, вид 

божественний, природа… Сплошний рай… […] високий берег округло спадає 

вниз до Дніпра (Юлія, с. 140); …біля знайомої хатки, мовби справді 

перенесеної на дніпровську кручу з азіатських безвістей (Юлія, с. 150) тощо. 

Концептема Дніпро постає в центрі смислового протиставлення 

«природа» – «місто», вербалізованого в одному з контекстів роману «Розгін» 

(див. Додаток 5.23), зокрема: Їхали по набережній Дніпра. Безмежні розливи 

асфальту. З одного боку – блоки нових висотних будинків, з другого – білі 

піщані пляжі, тихі затоки, голуба дніпровська вода, мости, острів 

з атракціонами,  серед  яких  вирізнялося  традиційне  колесо з кабінками для  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 5.9. Структура концепту «Дніпропетровськ». 
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випробування міцності нервів (Розгін, с. 108). У межах розгалуженого 

текстового фрагмента поняття «природа» маркують лексеми Дніпро, затоки, 

вода, назви рукотворних реалій висотні будинки, мости, пляжі, атракціони 

фіксують смислові атрибути міста. Важливу функцію тут виконує 

контекстуальне протиставлення спільнокореневих слів берег – набережна: 

Але всі вони (набережні) мають спільну, сказати б, рису: створені не для 

людей, а для машин. До берега не проберешся… (Розгін, с. 109).  

Отже, у мовомисленні П. Загребельного концепт «Дніпропетровськ» 

є логіко-семантичним утворенням, польову структуру якого формують 

когнітивні коди, репрезентовані семантико-асоціативним зближенням 

(«культурно-освітній центр» – «онімний код», «онімний код» – «біоморфний 

код») або протиставленням («промисловий центр» – «культурно-освітній 

центр», «промисловий центр» – «біоморфний код») (див. рис. 5.9).  

 
Висновки до розділу 5 
 
Найвиразнішими константами концептосфери мови художньої прози 

П. Загребельного є  

Лінгвокогнітивний простір мовотворчості П. Загребельного, 

маркований низкою когнітивних субкодів концепту «земля», є надто 

складним логіко-семантичним утворенням, що в периферійній зоні 

оприявлює численні мислеобрази, асоційовані переважно з поняттям «рідна 

земля». 

У мові прози П. Загребельного конкретні слововживання окреслюють 

змістовий обсяг концепту «земля» з текстовою опозицією «рідна земля» – 

«чужа земля», у якому найактуальнішим є протиставлення поняттєвих сфер 

«свій» – «чужий». Ословлений у мовотворчості прозаїка концепт постає як 

численна система образів (когнітивних кодів) і мовних одиниць (концептем), 

що утворюють розгалужене логіко-семантичне поле. 
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В історичних романах П. Загребельного логіко-семантичне утворення 

«Київська Русь» постає як конфігурація низки смислових складників, 

маркованих найрізноманітнішими лінгвальними одиницями. Їх сукупність 

утворює розгалужену периферійну сферу досліджуваного лінгвокультурного 

концепту. 

У мовотворчості П. Загребельного структуру розгалуженого 

когнітивного коду «внутрішня політика» найчастіше репрезентують численні  

контексти романів «Диво» та «Смерть у Києві», мовне наповнення яких 

засвідчує логіко-семантичне протиставлення низки субкодів та смислову 

значущість складників тематичного мікрополя «княжа влада». 

Лінгвокультурний концепт  «Київська Русь»,  який у мовомисленні 

П. Загребельного є важливою константою макроконцепту «держава», 

становить складне ієрархічне логіко-семантичне утворення, марковане 

низкою антонімічних смислових атрибутів, що послідовно конкретизують 

протиставлення поняттєвих сфер «внутрішня політика» – «зовнішня 

політика». 

У мовомисленні П. Загребельного лінгвокультурний концепт-власна 

назва «Київ» постає чи не найрозгалуженішим логіко-семантичним 

утворенням, польову структуру якого формують численні мислеобрази та 

їхні мовні репрезентанти,  сконцентровані навколо двох ключових понять – 

«час» і «простір». 

Лінгвокультурний концепт «Дніпропетровськ» є логіко-семантичним 

утворенням, польову структуру якого формують когнітивні коди, 

репрезентовані семантико-асоціативним зближенням («культурно-освітній 

центр» – «онімний код», «онімний код» – «біоморфний код») або 

протиставленням («промисловий центр» – «культурно-освітній центр», 

«промисловий центр» – «біоморфний код»). 
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ВИСНОВКИ 
 

Художній дискурс постає внаслідок стилістичної диференціації 

найрізноманітніших дискурсів, що відбивають специфіку спілкування 

комунікантів в тих чи тих сферах суспільного буття. На відміну від інших 

дискурсів, художній дискурс, передбачає опосередковане спілкування автора 

(адресанта) з численними читачами (адресатами). До його основних 

категорійних ознак належать: 1) відсутність безпосереднього контакту між 

спілкувальками; 2) прогностична функція авторського тексту, у якому 

закладено модель впливу на читачів; 3) можливість виникнення неочікуваних 

реакцій з боку адресатів, які мають різні фонові знання і досвід, що 

впливають на відповідну рецепцію художнього тексту й перетворення його 

в дискурс.  

Складниками художнього дискурсу П. Загребельного є численні 

індивідуально-авторські слова, зокрема потенціоналізми та оказіоналізми, 

літературно-художні антропоніми, оказіональні сполучення слів; 

інтертекстеми – лінгвокультурні знаки, етномовні знаки – фольклоризми та 

міфолегеми; лінгвокультурні концепти. 

Комплесне дослідження стилістично й смислово значущих констант 

художнього дискурсу П. Загребельного потребує залучення методик різних 

мовознавчих галузей, застосованих під час аналізу мови художньої прози 

загалом й авторських текстів зокрема. Розгляд різноструктурних мовних 

одиниць, що маркують художній дискурс письменника, передбачає їх аналіз з 

опертям на основні теоретичні положення, розроблені в межах 

лінгвостилістики, лінгвопрагматики, теорії інтертекстуальності, 

етнолінгвістики, культурології, когнітивної лінгвістики, концептології. 

До виразних констант ідіолекту письменника належать такі стилістеми: 

оказіоналізми, оказіональні сполучення слів, паронімічні атрактанти, 

літературно-художні антропоніми, епітети-композити, контек-стуальні 



417 
 

антоніми та синоніми, оксиморони, кольороназви, повтори, порівняння, 

фольклоризми, інтертекстеми, символи.  

В аналізованих текстах індивідуалізми репрезентують низку 

мовностилістичних, лінгвопрагматичних, логіко-семантичних, філософських 

категорій, що дає змогу інтерпретувати їх не лише в лінгвостилістичному 

дослідницькому полі, а й у межах лінгвопрагматики, когнітивної лінгвістики 

та концептології, філософії.  

Лінгвопрагматичний аспект дослідження мовностилістичних засобів 

художнього дискурсу дає змогу поглибити аналіз не лише індивідуально-

авторського мовотворчого потенціалу, а й простежити специфіку семантико-

смислової рецепції тих чи тих лінгвальних одиниць з боку адресатів. 

Основною – інваріантною – лінгвальною одиницею, яка репрезентує 

категорію інтертекстуальності в художньому дискурсі П. Загребельного, 

є інтертекстема. Адаптуючи поняття аналізованої універсально-мовної 

одиниці до конкретних її виявів у художній літературі, визначаємо 

інтертекстему як одиницю інтертексту, що набуває статусу стилістеми, 

виконуючи низку релевантних текстотвірних – структурно-семантичних, 

комунікативно-прагматичних, когнітивних, аксіологійних тощо – функцій 

у межах лінійного або вертикального контексту мовотворчості письменника.  

Специфічною рисою концептосфери П. Загребельного є художньо-

літературна інтерпретація низки еквіполентних мисленнєвих категорій на 

зразок свій – чужий, сучасне – минуле, добро – зло, чоловік – жінка, село – 

місто, які в мові романістики зреалізовано антонімічними концептами, 

характерними для художнього дискурсу письменника. 

В основу аналізу концептів покладено метод семантико-аксіологійного 

поля, що дає змогу виділити в межах логіко-семантих утворень ядро, 

приядерну зону та периферію, яку найчастіше складають когнітивні коди. 

Як компонент мовленнєвого акту (актів), антонімічне протиставлення 

будь-якого структурно-змістового характеру виконує одне або кілька 
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комунікативних завдань, спрямованих передусім на запланований одним 

спілкувальником (або й двома, багатьма) результат. Такий прийом мовного 

спілкування, надзвичайно популярний у художній літературі, повсякчас 

використовує і П. Загребельний. Виконуючи роль адресанта, він 

скрупульозно добирає кожне слово, щоб створити оригінальний текст, який 

має викликати в читачів (адресатів) низку індивідуальних вражень та емоцій, 

не порушуючи при цьому задум автора. 

Численні потенційні іменники, які  належать  перу П. Загребельного, 

з одного боку, поки що не «вписані» до літературного стандарту,            

а з другого, – відбиваючи словотвірний характер реально вживаних 

в українській мові лексем, здебільшого відповідають дескриптивній 

і художньо-стильовій нормі, подекуди мають перспективу наближення 

до прескриптивної мовно-літературної норми.  

Потужний арсенал потенційних і власне оказіональних іменників, що 

різними способами змоделював П. Загребельний у багатьох романах, 

засвідчує не лише гіперактивну здатність письменника до словотворення, 

а й підтверджує загальнонаукове положення про те, що авторські новотвори, 

віддзеркалюючи специфіку мовомислення та особливості вербальної 

комунікації тих чи тих соціальних верств української етноспільноти, мають 

безпосередній вплив на розвиток мовно-літературного стандарту, слугують 

цінною джерельною базою для його поповнення. 

Дієслова, змодельовані письменником, подекуди нелегко 

диференціювати між потенційними і власне оказіональними утвореннями. 

Попри труднощі, які виникають під час класифікації дієслівних неолексем, 

важливо наголосити, що така диференціація допомагає виявити 

індивідуалізми, які функціонують у контекстах як потенційні неодеривати, 

наближені до граматично-дерива-ційних норм літературної мови. 

Численні потенційні дієслівні форми, що маркують художній дискурс 

П. Загребельного, засвідчують мовне чуття автора до вибору шляхів розвитку 

української мови, зокрема пізнання тенденцій активізації її граматичних 
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явищ упродовж кількох останніх десятиліть. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст., 

письменник актуалізував численні формовживання в межах граматичних 

категорій виду, стану, особовості / безособовості, що здебільшого 

відповідають сучасному мовно-літературному стандартові, істотно 

урізноманітнив мову художньої літератури стилістемами, які є потенційно 

наближеними до загальновживаних лінгвальних одиниць. 

Серед структурно-семантичних і функціональних різновидів  

літературно-художніх антропонімів стилістичну функцію індивідуалізації 

художньої оповіді виконують усі типи оказіональних ЛХА – семантико-

дериваційні, лексико-семантичні, розмовно-стильові,  мовно-

експериментальні, що увиразнюють лінійні й вертикальні контексти 

досліджуваних творів і належать до знакових складників мовостилю 

П. Загребельного. 

Виділення парних сполучень слів як одного з найпродуктивніших 

і функціонально найвагоміших типів інноваційних одиниць у мовотворчості 

П. Загребельного дає змогу значно розширити корпус досліджуваних 

індивідуалізмів, а також додати цей тип стилістем до переліку 

мовностилістичних засобів, які загалом репрезентують категорію 

оказіональності в художньому стилі. 

Різнотипні пароніми-атрактанти становлять розгалужений список 

стилістем, що пронизують вертикальний контекст усієї мовотворчості 

П. Загребельного. Такі синтагматично-цілісні утворення поповнюють групу 

численних оказіональних сполучень слів і відбивають одну з індивідуально-

мовних норм, характерних для ідіолекту письменника. 

Спроба проведення семантичного та прагматичного маркування 

контекстуальних антонімів у мовотворчості П. Загребельного переконує 

в тому, що, по-перше, антонімія в художньому дискурсі – явище поширене 

й актуалізоване, по-друге, контекстуальні антоніми ще й досі потребують 

класифікайного уточнення, по-третє, у сучасній науці існує нагальна потреба 
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у виявленні та відмежуванні різних аспектів антонімії, зокрема таких 

близьких і водночас неповторних, як семантичний і прагматичний. 

Досліджувані тексти засвідчують, що в художньому дискурсі 

П. Загребельного кольороназви виконують найрізноманітніші функції 

й можуть бути залучені до різних площин наукового аналізу. У межах 

лінгвопрагматики важлим є питання, пов’язане з виявленням комунікативно-

прагматичного потенціалу контекстуальних назв, що вступають в опозитивні 

відношення. 

Проблему виділення прагматичних компонентів у структурі загального 

значення контекстуальних синонімів, апробовану на матеріалі художньої 

прози П. Загребельного, потрібно вважати частково вирішеною, оскільки це 

актуальне питання сучасної лінгвопрагматики потребує докладних  

коментарів щодо численних стилістем у творчій спадщині письменника, що 

дозволить виявити нові прагматичні смисли в їхніх значеннях та розширити 

їхній функційний список. 

Упорядкування найрізноманітніших контекстуальних «вкраплень», які 

маркують художній дискурс П. Загребельного, потребує врахування не лише 

традиційних поглядів, а й новітніх підходів щодо їх кваліфікації та розподілу. 

Уважаємо, що в інтерсеміотичній системі художньої прози письменника 

варто виокремити два типи знаків-стилістем – лінгвокультурні та етномовні. 

Перші з них реалізують діалогічну взаємодію досліджуваних інтертекстів 

з кодом культури й літератури семіотичного універсуму, а другі 

оприявлюють перегук індивідуально-авторського слова з перлинами 

народномовної творчості.  

У художньому дискурсі П. Загребельного цитати, запозичені з різних 

сакральних текстів, мають широкий спектр функціонального призначення. 

Стилістеми такого зразка є найпоказовішими для історичних романів, 

взаємодіючи з вертикальними контекстами яких, найчастіше виконують 

культуротвірну роль, репрезентуючи тісний інтертекстуальний зв’язок 

з релігійно-культурним універсумом. 
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Цитації філософських текстів є однією з найважливіших ознак 

ідіостилю письменника, свідченням його глибоко інтелектуального 

мовомислення, засобом активної діалогічної взаємодії інтертекстів 

з найціннішими зразками лінгвокультурного універсуму.  

У художньому дискурсі П. Загребельного цитати з документально-

історичних текстів – це здебільшого знаки української лінгвокультури, що, 

маркуючи інтертексти найвідоміших історичних романів письменника, 

привертають увагу читача до тих важливих подій у минулому, які визначили 

долю України й українців на майбутні століття. 

В інтерсеміотичному просторі мовотворчості П. Загребельного цитати 

художньо-літературного походження, виконуючи основні ролі прецедем, 

створюють специфічне функціонально-інтертекстуальне поле, у межах якого 

інтегровано текстові взірці світової класики та не менш смислово значущі 

«чужі» слова із творів українських письменників. Стилістеми такого зразка 

нерідко слугують мовностилістичним засобом створення іронічно-

доскіпливої тональності, що домінує в багатьох художніх оповідях про 

сучасне життя України та її громадян. 

Цитати з естрадних пісень, що є жанровим відгалуженням у загалі 

творів масової культури, вирізняються з-поміж усіх інтертекстем своєрідною 

функціональністю. Виконуючи здебільшого характеризувальну й ігрову ролі, 

такі текстові «вкраплення» слугують важливим мовностилістичним засобом 

ідентифікації багатьох подій, пов’язаних з радянським періодом, які в ІМКС 

письменника маркують негативно-оцінний сегмент емоційно-аксіологійного 

поля художньої оповіді. 

Художній дискурс П. Загребельного маркують численні антропоніми та 

ідеоніми, що, репрезентуючи інтертекстуальну номінацію, здебільшого 

виконують функції прецедем-ремінісценцій. На відміну від інших типів 

інтертекстем, вторинні власні назви нагадують про той чи той твір, нерідко 

заохочуючи адресатів до самостійного аналізу міжтектових зв’язків та 



422 
 

визначення ролі стилістем-онімів у взаємодії текстів-реципієнтів з текстами-

донорами.   

Загальномовні, трансформовані, оказіональні ФО, які маркують 

ідіолект письменника, – це важливі виражально-зображальні лінгвальні 

одиниці, що, функціонуючи в межах конотативно-аксіологійного поля 

досліджуваної романістики, з одного боку, оприявлюють релевантні ознаки 

складників етнокультурного коду інтерсеміотичного простору, а з другого – 

репрезентують високий потенціал у текстовій площині індивідуально-

авторського мовотворення. 

Численні лінгвокультурні та етномовні знаки, які репрезентують 

різнотипні міжтекстові зв’язки в інтерсеміотичному просторі мовотворчості 

П. Загребельного, «сходяться» в його інтертекстуально-функціональному 

полі, виконуючи низку основних та додаткових ролей. 

Лінгвокогнітивний простір мовотворчості П. Загребельного, 

маркований низкою когнітивних субкодів концепту «земля», є надто 

складним логіко-семантичним утворенням, що в периферійній зоні 

оприявлює численні мислеобрази, асоційовані переважно з поняттям «рідна 

земля». 

У мові прози П. Загребельного конкретні слововживання окреслюють 

змістовий обсяг концепту «земля» з текстовою опозицією «рідна земля» – 

«чужа земля», у якому найактуальнішим є протиставлення поняттєвих сфер 

«свій» – «чужий». Ословлений у мовотворчості прозаїка концепт постає як 

численна система образів (когнітивних кодів) і мовних одиниць (концептем), 

що утворюють розгалужене логіко-семантичне поле. 

В історичних романах П. Загребельного логіко-семантичне утворення 

«Київська Русь» постає як конфігурація низки смислових складників, 

маркованих найрізноманітнішими лінгвальними одиницями. Їх сукупність 

утворює розгалужену периферійну сферу досліджуваного лінгвокультурного 

концепту. 
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У мовотворчості П. Загребельного структуру розгалуженого 

когнітивного коду «внутрішня політика» найчастіше репрезентують численні  

контексти романів «Диво» та «Смерть у Києві», мовне наповнення яких 

засвідчує логіко-семантичне протиставлення низки субкодів та смислову 

значущість складників тематичного мікрополя «княжа влада». 

Лінгвокультурний концепт  «Київська Русь»,  який у мовомисленні 

П. Загребельного є важливою константою макроконцепту «держава», 

становить складне ієрархічне логіко-семантичне утворення, марковане 

низкою антонімічних смислових атрибутів, що послідовно конкретизують 

протиставлення поняттєвих сфер «внутрішня політика» – «зовнішня 

політика». 

У мовомисленні П. Загребельного лінгвокультурний концепт-власна 

назва «Київ» постає чи не найрозгалуженішим логіко-семантичним 

утворенням, польову структуру якого формують численні мислеобрази та 

їхні мовні репрезентанти,  сконцентровані навколо двох ключових понять – 

«час» і «простір». 

У мовомисленні П. Загребельного концепт «Дніпропетровськ» є логіко-

семантичним утворенням, польову структуру якого формують когнітивні 

коди, репрезентовані семантико-асоціативним зближенням («культурно-

освітній центр» – «онімний код», «онімний код» – «біоморфний код») або 

протиставленням («промисловий центр» – «культурно-освітній центр», 

«промисловий центр» – «біоморфний код»). 
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ДОДАТОК А 

 
ДОДАТКИ ДО 2 РОЗДІЛУ 

 
Додаток 2.1 

Щоб якось виявити свою прихильність до гостя, Отава спробував 

пожартувати: 

– У нас збігаються смаки, колего. Чи не тому, що наші прізвища мають 

у собі якусь спільноту. Вони – рослинного походження. 

– Справді, – зрадів Бузина, – А от у нас у класі, коли я вчився в школі, 

було повно прізвищ тваринного походження. Коровченко, Бугаєнко, Заєць, 

Вовк, Бик. 

– Очевидно, все-таки рослинного походження – найдавніші, – висловив 

припущення професор. 

– А так, – згодився Бузина, – а вже тваринного – це друга черга. 

– І вже тільки потому маємо прізвища, похідні від професій: гончар, 

швець, стельмах, міняйло, кравець, коваль, лупій, орач. Між іншим, за цим 

принципом надавано згодом повторні імена християнським святим. Ілля-

громовержець або пустельник, Микола-чудотворець, Симеон-стовпник 

(Диво, с. 122). 

 

Додаток 2.2 

Які ж імена, які прізвища стоять у тім першім списку мого народу? 

Від занять батьківських, від походження, від норову й заслуг, майже немає 

прізвищ, що вказують на володіння місцевістю чи бодай таке-сяке 

закорінення, на тимчасову сталість. Були шевці й шевченки, гончарі 

й гончаренки, ковалі й коваленки, бондарі й бондаренки, мельники 

й мельниченки, теслі й тесленки, стельмахи й стельмашенки, кравці 

й кравченки, ткачі й ткаченки, шаповали й шаповаленки. Були від Адама 

і Єви – так і звалися: Адаменки, Євенки. Одні були бажані, другі жадані – 
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то й звалися: Бажан, Жадан. Не вміли стишувати своїх голосів, говорили 

між собою, шапок не скидаючи, були горді з панами й з самим чортом, 

отож і звано їх шумейками, крикливцями, говорунами, гордієнками, або ж на 

козацький манір: Семен Нездіймишапка (з Кременчуцької сотні 

Чигиринського полку). Більшість рвалася в битви, а були й такі, що не 

відтягнеш їх од миски, од юшки та борщу, од пирогів та каші, – тож 

і прізвиська їм почеплено: мисченки, ющенки, пироженки, кашоїди, книші, 

лемішки. 

Мали ми душі відкриті й добрі, тож приходили до нас звідусюди, од 

різних народів і зоставалися з нами, прибравши нові козацькі прізвища: 

москалі, донці, ляхи, мазури, волошини, литвини, турчини, титаренки, 

угрини, жидовчини, циганчуки. Тільки в Мартина Пушкаря в Полтавській 

полку були Микита Москаль, Іван Москаль, Гришко Москаль, Іван Донець, 

Давид Болгарин, Степан Волошин, Павло Татарин, Мілаш Донченко, Семен 

Мазуренко, Бражко Татарченко, Йоська Циган і аж три євреї: Семен 

Рубанчик, Семен Халаїмовський, Мусій Авраменко. 

Багато хто не мав прізвищ, а самі тільки імена, навіть сотники, 

хорунжі й осавули. В Роменській сотні Миргородського полку Василь сотник, 

в Полтавськім полку – Оксюта сотник, в Борзненській сотні Чернігівського 

полку – Пилип сотник. Може, не хотіли називати своїх прізвищ, бо не 

завжди були вони призвоїті, предки наші не вельми переймалися судженням 

світу про себе, виказували свій буйний норов нестримно й щедро, отримували 

за те прізвиська досить незвичні – отак і передавали їх у спадок своїм синам 

та онукам. Панство сміялося з тих прізвиськ, а полкова старшина горнулася 

до панства, отож і зрікалася спадкових своїх імен, прості ж козаки раді 

були записатися якнайповніше, щоб видно було їхній рід, їхні корені, норови 

й удачу. Так і з’явилися в реєстрі Іван Широкогополя, Федір 

Гостроговорищенко, Роман Замриборщенко, Гнат Урвисаленко, Максим 

Засядькововченко, Проць Проколикищенко, Мартин Голапотилиця, Васько 

Оридорога, Іван Кадигроб, Іван Покиньбатько, Лаврін Шабелтасненко, Іван 
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Напивайченко, Педор Куйбіда, Яцько Урвихвіст, Павло Понесикляча. 

В Мурахівській сотні Брацлавського полку був козак геть без імені. Записано 

було так: «З Рагомира» – і більше нічого. Виговський прийшов до мене 

(Богдана Хмельницького) спитати, як має тут повестися, – я знизав 

плечима: «Так чоловік записався, то що ж ти тут удієш». У Веприцькій 

сотні Полтавського полку писарем був Іван Хвостик. Чи то мав чоловік 

веселе узвичаєння, чи ображений був за своє трохи кумедне прізвисько, хоч як 

воно там, та понаписував він козакам своєї сотні чи не найрясніше отих 

наших аж надто питомих наймень. Були там Михайло Кваша, Охрім 

Пожар, Антон Сметана, та то ще й нічого, бо поряд з ними вписані Северин 

Божаямолитва, Степан Жовтавода, Іван Штаниодні, Яцько 

Уломиноженко, Грицько Дурнопхай, Іван Семибаламут (Я, Богдан, с. 569 –

570). 

 

Додаток 2.3 

Озеряни й правда вміли кожне ім’я перевернути так, що з нього 

народжувалися цілі розсипища імен-супутників, утворювалися гірлянди, 

вінки з допоміжних імен довкола, сказати б, основного, так, для прикладу, 

звичайне Карналеве ім’я Петро, що, як відомо, означало ще в греків не що 

інше, як камінь, виявляється, приховувало в собі такі багатющі поклади 

ласкавості, ніжності, лагідності, що малий хлопець аж пашів лицем, коли 

його дорослі називали кожен залежно від своєї душевної щедрості. Батько 

звав Петриком, тітки, батькові сестри, – Петюнею, сусіди – дядьки – 

Петьком, бабуся – Петею, старші за нього хлопці казали зверхньо: Петь, 

дівчата обмежувалися всього лиш двома звуками Пе, але «е» вимовляли 

протяжно, ласкаво, так ніби закутували його в той м’який звук або 

обіймали своїми ласкавими руками, люди мовби заповзялися перетворити 

твоє життя на свято, творячи зі звичайного твого імені якесь суцільне 

словохвальство: Петрусь, Петрусик, Петюник, Петюнчик, Петюлюня, 

Петюлюнчик, та, на жаль, життя має не саму лиш привабливу сторону, 
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іноді повертається до тебе й суворістю, тоді стаєш просто Петром, 

Петрякою, Петрилом, Петрунякою, Петриндею, Петярою, Петрюкою, 

Петрієм, Петриндієм (Розгін, с. 281 – 282). 

 

Додаток 2.4 

На превеликий жаль, наука не дає нам нічого вичерпного щодо 

прізвиськ, якими наділяють людей повсюди з щонайдавніших часів. Мовчить 

про це Арістотель, нічого не казав Гегель, англійський піп Мальтус, який 

лякав загрозою перенаселення, теж якось не звернув уваги на це широко 

розповсюджене явище, сучасні демографи, етнографи, структуралісти 

й катастрофісти теж чомусь мовчать, а тим часом процес називання 

людей за їхніми, сказати б, побічними ознаками, звичками, примхами, 

химерностями не припиняється, людина, мовби несвідомо борючись проти 

всемогутніх процесів знеособлення й інтегрування особистостей, якими 

загрожує цивілізація, протиставляє стихії й неокресленості світу не тільки 

своє власне, отримане від батьків ім’я, а ще й прізвисько – насмішкувате, 

добродушне, єхидне, злостиве. Сама людина не користується таким 

прізвиськом, часто вона й не знає про нього. Але для оточення воно слугує 

мовби розпізнавальним знаком, свідченням людської багатомірності 

й непересічності навіть там, де, здавалося б, маємо справу з безнадійною 

посередністю або й нікчемністю. 

Що ім’я? його дають одразу по народженні, ще не знаючи головної 

сутності цієї людини. Це своєрідний реєстраційний номер, який 

повторюється в різних людей так само, як неминуче повторюються цифри 

нашої десяткової системи в щонайбільших числах. Зате прізвисько 

неповторне, як людська особистість (Левине серце, с. 50). 

 

Додаток 2.5 

Царів та імператорів часто називають так чи інакше, скажімо: Великий, 

Хоробрий, Справедливий, але такі прізвиська походять від лизоблюдів, тому 
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історія, коли й зберігає їх згодом, ставиться до таких прізвиськ 

з відповідною долею скептицизму. Зате якщо вже вліпить прізвисько своєму 

володареві народ, то протриває воно вічно і буде вичерпніше за всі описи 

придворних літописців і славохвальства найманих істориків. Щоправда, 

прізвиська, націлювані народом, здебільшого мають характер осудливий, але 

тут уже нічого не вдієш: правда завжди жорстока. Звучать ті прізвиська 

приблизно так: Кривавий, Скупий, Паскудний, можуть найменувати короля 

Красивим, але так і знай, що то король був потворний, якщо ж назвуть 

Святим, то читай: «Диявол». Царя Романа прозвано було Скопцем, 

стосуючись, певно, не лише його зовнішності, але й характеру, яким не 

відзначався, точніше, й зовсім його не мав. І хоч іменувався царем усіх 

болгар, влада фактично була в руках відважних братів-комітопулів, які не 

шкодували життя, аби лиш визволити рідну землю від ромеїв (Диво, с. 235).  

 

   
ДОДАТКИ ДО 4 РОЗДІЛУ 

 

Додаток 4.1 

– Мій (Сміяна) батько – організатор першого колгоспу в нашому селі. 

– Теж переконаний був, що робить добре діло, так само, як оце ти 

тепер. Батько твій заганяв людей до колгоспу, ти заганяєш до сталінських 

таборів – і все з святою вірою, що творите справедливу справу, просвіщає 

темні уми. Насправді ж темрява – у ваших головах. Я (Гаврило Панасович) 

на все життя запам’ятав слова апостола про добровільність віри: 

«Никтоже может приити ко мне, аще не отец пославый мя привлечет 

его» (Іоанн, 6, 44), тобто Бог до віри не примусово «влечет», а внутрішньою 

своєю благодаттю чоловіка призиває, просвіщаючи затемнений смисл 

людський і преклоняючи ліностную його волю без всякого насильства 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 361 – 362). 
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Додаток 2.2 

Ярослав читав привезену йому за великі гроші з Болгарії книгу святого 

отця церкви Іоанна Дамаскина. «Нема нічого вищого за розум, бо розум – 

світло душі, а нерозум’я – тьма. Як позбавлення світла творить тьму, 

так і позбавлення розуму потемнює смисл. Безсмисленість властива 

тварям, людина ж без розуму – немислима. Але розум не розвивається 

сам собою, а потребує наставника. Приступимо ж до єдиного навчителя 

істини – Христа, в якому заключаються всі тайни розуму. Наблизившись 

же до дверей мудрості, не вдовольняємося цим, але, з надією на успіх, 

будемо штовхатися в них ». […] 

 «Хоча істина не потребує барвистих прикрас, але вони необхідні 

для заперечення проти тих, хто спирається на ложний розум. Істину 

треба досліджувати не марнослав’ям, а смиренням». […] 

 «Що є філософія? Філософія є страх Божий, добродітельне 

життя, уникнення гріха, удаління від миру, пізнання божественних 

і людських речей, вона вчить, як чоловік ділами своїми повинен 

наближатися до Бога» (Диво, с. 333 – 334) 

 
Додаток 4.3 

Лежала постійно на підставці в Ярослава подарована йому 

Коснятином у день шлюбу грецька книга Святого письма з коштовними 

емальованими закладками; розгорнув книгу князь десь згодом, аж тоді, як 

уже сів уперше на київськім столі, немало подивувався тому, що закладки 

зроблено було Коснятином на тих місцях «Книги царів», де йшлося про царя 

Соломона, – чи то навмисне зробив Коснятин, чи випадково вийшло, бо 

ж, здається, не вмів той по-грецькому. Тоді перечитував кількаразово 

уподобані слова: «Тож дай слузі свойому розумне серце, щоб йому правити 

народом твоїм і вміти розібрати між добром і лихом; бо хто ж зможе 

правити сим величезним народом?»  
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Але чим далі, тим більше знаходив відповідних слів до подій, які 

відбувалися навколо нього […] 

      Про Святополка: 

«І рече йому цар: зроби так, як він промовив: убий його й поховай, 

щоб зняти з мене й моєї родини кров, що Йоаб пролив безвинно. І нехай 

Господь оберне кров його на його голову, бо він убив двох таких, що були 

безвинні й лучші його…» 

 Йоаб – то Святополк, а два безвинно вбиті – Борис і Гліб. Збігається 

(Диво, с. 481 – 482).  

 

Додаток 4.4 

А ЧОМУ ТАКА НАЗВА? 

Називання книжок – справа відповідальна і небезпечна. Це не те, що 

називання дітей. Там суцільна батьківська диктатура, яка не підлягає 

оскарженню. З книжками важче. Тут назва одразу породжує всілякі 

культурно-історичні паралелі або просто примітивні натяки. Тому 

безпечніше називати книжки або ж просто іменами героїв (жіночі 

цінуються вище, в чому автор переконався на прикладі Роксолани), або 

явищами природи (вітри, дощі, сніги, пори року, дні, місяці), небесними 

тілами (сонце, місяць, зорі, сузір’я, галактики, туманності, квазари, 

пульсари, навіть чорні діри), просторово-часовими поняттями, а то й аби 

назвати…. А «Вигнання з раю» – що це? Знов біблія, бог, Адам і Єва? Ще 

одне пояснення того прадавнього юридичного акту (несправедливого, ой 

якого ж несправедливого!), що його застосував бог до перших дітей свого 

світу? 

 Автор застерігає: пояснень не буде! Хоч можна було б і пояснити. Бо 

в автора є свій погляд на те, що сталося колись у райських садах. Відомо, що 

там жили перші люди, яких звали Адамом і Євою. Бог вигнав їх звідти, 

мовляв, за те, що Єва з’їла якесь там заборонене яблуко, а тоді дала його ще 
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й Адамові. Нагадує наших скупих і жорстоких дядьків, що стріляють 

з двостволок по дітлашні, яка хоче поласувати їхньою садовиною. 

Ну, то от. Автор вважає, що бог вигнав Адама і Єву з раю не за якесь 

там червиве яблучко, а тому, що вони спали та їли, їли та спали. 

Дармоїдствували, одним словом. Він творив, а вони насміхалися. Він керував, 

а вони знай критикували. Він мислив, а вони жили, як трава. Хто б це 

стерпів? То й сказав: 

– Ага, ви так? То вкусіть же й іспитайте од тих плодів гірких і з чаш 

ще зіркіших! (Вигнання з раю, с. 268 – 269). 

 

Додаток 4.5 

ВАВИЛОНСЬКЕ СТОВПОТВОРІННЯ. 

Так зветься в Біблії (Буття, 11, 1–9) спроба збудувати у Вавилоні після 

всесвітнього потопу башту, яка б досягнула до неба. Винуватцем цього 

заповзяття був Німрод, який возгордився силою своєї держави і захотів 

заснувати всесвітню монархію всупереч волі Божій, що визначила нащадкам 

Хама (Німрод належав до них) бути рабами інших. І ось на знак свого 

могуття і як центр всесвітньої влади хаміти намірилися збудувати башту 

заввишки до неба. Ця непевна справа була не тільки безумною, але 

й суперечила божественним присудам і тому закінчилася катастрофою 

(Енциклопедичний словник «Христианство», Т. І. М., 1993) (Стовпо-творіння, 

с. 5).  

 

 Додаток 4.6 

ДЕРЕВ’ЯНА КНИЖЕЧКА ПРО КУМЕДНУ ДЕРЖАВУ1. 

Можна було б назвати і «Дубова книжечка», зважаючи на той 

патріотичний галас щодо «розбудови держави», який скінчився відомим 

з народного анекдоту пшиком і який наш зухвалий поет назвав «роздубова 

держави».  
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1 Не слід ввавжати, ніби це запізнілий (на цілих п’ятсот років!) натяк 

на славетний твір англійського гуманіста Томаса Мора «Утопія, або 

Золота книжечка про найкраще облаштовану державу». Надто, що золота 

в нас немає, та воно не дуже й потрібне, бо, як писав Пушкін, «не нужно 

золота ему, когда простой продукт имеет». А який найпростіший продукт? 

Дерево. Отож і – «дерев’яна книжечка» (Стовпо-творіння, с. 5).  

 

Додаток 4.7 

А раз я знаю про всіх Миколаїв, то що? Стрічався з ними чи ні? 

– Чим доведеш, що стрічався? […]  

– Чим доведу? – мало не зневажливо поглянув він на Мостовика. – А хоч 

би тим, що знаю всі слова святого Миколая. А де слова, там і діла. Ось цей 

чоловік попрікає мене шматком хліба. А хіба ж не сказано: «Отверзая, 

отверзи руці твої убогому, та не возопіє на тебе к богу». І пророк Даниїл 

Навуходоносору рече: «Тим же то, царю, нехай буде до вподоби тобі моя 

порада: спокутуй гріхи твої милосердієм до бідних; от чим може 

продовжитись спокій твій!» Давид же в псалмах рече: «Щасливий, хто 

про вбогих дбає! В день нещастя спасе його господь». Іов же рече: 

«Приклони вухо твоє к нищому, бо хто дає нищому, не збідніє». Апостол 

же Павло: «Хто сіє скупо, скупо й жатиме; а хто сіє щедро, той щедро 

жатиме». 

Він виповнив каплицю словами, як горохом, як піском дніпровським, 

ніхто ще в Мостищах ніколи не виповідав одразу стільки слів, та ще перед 

Воєводою, та ще таких закрутистих і темних у своїй суті (Первоміст,  

с. 451 – 453). 

 

Додаток 4.8 

Чи, може, Мостовик гадає, що не знайдеться належних слів, щоб відповісти 

на його грубощі? Таж хай послуха, щоб обіуш дзвеніло! 
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– Ісайя глаголить: «Господь дав мені язик для навчання», – загримів 

Стрижак, мовби аж наступаючи на Воєводу. – Соломон же рече: «Язик 

мудрих подає вісті, а уста безумних мелють лиш дурниці». В Псалтирі 

сказано, що слово – провісниць велика сила. Апостол же Павло повчає: 

«Слово ваше нехай буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як 

маєте кожному відповідати». 

Гарно-гарно, – сказав Воєвода, вловивши, видно, суть лише 

в останньому, а чи й просто відбувся своєю промовкою від Стрижакової 

балаканини (Первоміст, с. 511). 

 

Додаток 4.9 

– Як казали древні, nomina sunt odioza. Справа не в іменах, 

а у відповідності державному призначенню. А саме цього, на жаль, бракує 

всім нашим посадовцям інформаційної галузі. Щось там опозиція копає 

в степах – це акція прямої (тобто примітивної) дії, яку чинна влада 

спроможна припинити коли завгодно. На жаль, існують засоби 

дискредитації законної влади, боротися з якими практично неможливо. 

– І шо ж воно таке сіро-буро-волохате? 

– Слово. 

– Слово? Дак се ж хух – і нема! Як то сказано: слово не горобець – 

вилетить, і нема. 

– Є й інше слово. Написане. Римляни казали про нього – Scripta manent. 

Написане зостається (Стовпо-творіння, с. 142). 

 

Додаток 4.10 

Просто він (Стовпчук) представив присидентові, як тепер модно 

висловлюватися, свій проект, що почесно рятував би Батюню від усіх 

можливих державних скандалів (куди дивився? кому довіряв?) і обіцяв отой 

«луч света в темном царстве», про який мріяли колись російські 
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революціонери-різночинці, а з ними, може, й наша велика поетеса Леся 

Українка і її рідний дядько Михайло Драгоманов. 

Вловлюєте паралелі? Майже як у паралельних життєписах 

Плутарха. Великий Драгоманов і ще більша його небога Леся Українка. 

А що ж тепер? Нікчемний присидент і ще нікчемніша (бо валютна злодійка) 

його небога? 

Ох, історія! Яка ж вона безпощадна! (Стовпо-творіння, с. 98 – 99). 

 

Додаток 4.11 

«Шість свинок за науку його латинську, – потрясав маленькими 

кулачками отець Лісовський. – За язик слов’янський свиню одну, а за латину 

аж шість? А язик же слов’янський правдою Божою основан, збудован 

і огорожен єсть, у латинськім же тільки лжа, поганська хитрість 

і фарисейство сидить, почиває і обладає!» Але хто ж ще в Рогатині міг 

похвалитися тим, що поклав на всю науку для своєї дитини одну, а тоді аж 

шість свиней вгодованих? […] Та й виправдання було під рукою. Бо хіба 

ж проживеш із самим Часословцем? Без латини плати вини – не збагнеш ні 

судді, ні стряпчого, ні ума, ні посла (Роксолана, с. 43 – 44). 

 

Додаток 4.12 

– До речі, в нього (у Спінози) я (Череда) знайшов слова, які мені дуже 

сподобалися: «Веселий настрій до деякої міри необхідний для того, щоб 

людина могла назватися досконалою, бо смуток і туга суть ознаки 

слабкості і безсилля» (Переходимо до любові, с. 352). 

 

Додаток 4.13 

 …і так кінчився день, і проминула ніч, а в Радогості ще палало, й дим 

розповзався на довколишні пущі, і вже поповзли нові чутки про те, як учора 

згоріла в капищі Звенислава і, може, ще дехто, і як вої й дружина погнали 

увечері всіх радогощан до Яворового озера, щоб вони прийняли там хрест, 
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і як привезені князем з собою київські й грецькі священники зайшли під явори 

і наготували хрести й сосуди з свяченою водою і кропила, а люди не хотіли 

йти в воду, і був лемент, і крик, і розпач, а потім з Яворового озера 

здійнялися руки, могутні й шорсткі, як засохле явориння, що сотні літ 

стояло в водах, і вхопили священників, а за ними й декотрих дружинників 

і так з усім, що ті мали з собою: з хрестами, кропильницями, зброєю, – 

втягли їх у озеро, і води навіки зімкнулися над ними, і жах запанував там, усі 

кинулися врозтіч, аж поки довідався про все князь і повелів поставити нових 

священників і сам приїхав на берег озера, щоб простежити за хрещенням 

непокірних радогощан, а як треба буде то й стати на прю з їхніми старими 

богами (Диво, с. 169). 

 

Додаток 4.14 

МІСТ! 

З багатьох причин можемо назвати його так: Первоміст.  

Літописець записав коротко: 

 «Того же літа (6625) устрої мост через Дніпр Володимир». 

Великий київський князь Володимир Мономах, муж многоумний, змалку 

навчений багатьох мов і премудростей, володів рідкісним вгадництвом: 

знайшов спосіб, як передати далеким потомним про події свого часу  й діла 

князів передніх. Звелів літописцям зібрати все вже написане в Руській землі 

і, відкинувши дріб’язкове, неістотне, що затемнювало світ діяння великих 

предків, звести в єдину державну книгу, додавши туди й усе творене ним 

самим, Мономахом, але знову ж таки добираючи найголовніше і витрачаючи 

на дієписання якнайменше слів, атраменту й пергаменту.  

Так з’явився в Головному літописі єдиний рядок про Первоміст через 

Дніпро коло Києва, хоч події такій слід було б віддати увагу пильнішу 

(Первоміст, с. 425). 
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Додаток 4.15 

Диво! 

«Заложи же Ярослав град великий, у него же града суть врата 

златые, заложи же и церковь святыя Софии», – це літописець. 

       Може, будовано цей собор у сльозах, прокляттях і крові, може, 

з урочистим співом і радістю, – хоч як там було, але піднявся він у тій землі, 

яка не знала кам’яних споруд, у землі, яку називали землею багатьох городів, 

та були то городи дерев’яні, горіли вони так часто, що не встигала 

потемніти ще й стружка на нових будівлях; і от над цими дерев’яними 

городами, над звичною нетривалістю й тимчасовістю вознеслося рожеве 

кам’яне диво: небаченої величі й краси храм, який за розмірами поступався 

лише константинопольській Софії, а за своїм внутрішнім і зовнішнім 

убранством, за своєю пишнотою і барвистістю не мав рівних у цілому світі. 

«Украшен златом, серебром и камением драгим и сосуды честными, 

был дивен и славен всем окружным странам, якоже ин не обрящется во 

всем полунощи земном от востока до запада», – це Іларіон, при якому 

будувалася Софія, єдиний учасник, голос якого дійшов до нас крізь віки. Цей 

собор був барвистий, як душа й уява народу, що створив його. І стояв він 

посеред темряви, чвар, бідності й нещасть того часу, стояв неторканий 

сто тридцять два роки від його першого освячення, тобто з тисяча 

тридцять сьомого року, кожне покоління намагалося чимсь прикрасити 

Софію, кожен князь, мудрий чи дурний, щедрий чи скупий, прагнув виказати 

свою благочестивість і збагачував собор дорогоцінним посудом, 

коштовними ризами і рідкісними книгами.   

Вперше підняли на собор руку князі, що вийшли з тої самої 

Суздальської землі, де колись княжив творець Софії Ярослав Мудрий. У 1169 

році Андрій, якого згодом – о іронія! – названо Боголюбським, послав проти 

Києва ополчення одинадцяти північноруських князів на чолі з своїм сином 

Мстиславом. Лиш два дні тривала облога Києва, а на третій день, 

дванадцятого березня, після приступу Київ узято, чого не було до того 
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ніколи. Карамзін у своїй  «Истории государства Российского» з болем 

написав про цей день: «Победители, к стыду своему, забыли, что они 

Россияне; в течение трех дней грабили не только жителей и домы, но 

и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный, 

похитили иконы, драгоценные ризы, книги, саме колокола» (т. ІІ, 316). 

[…] Через тридцять два роки, в січні 1202 року, Київ взятий був князем 

Рюриком Ростиславовичем, який привів собі на підмогу ще й половців 

з ханами Кончаком і Данилом Кобяковичем. Гірко плакав літописець над 

долею Києва: «И сотвориша велико зло в Русской земли, якого же зла не 

было от крещения Русской земли… Митрополию святую Софии, 

и Десятинную святую Богородицу разграбиша, и монастыре все, и иконы 

одраша, и иные поимаша, и кресты честные, и сосуды священные, и книг, 

и порты блаженных первых князей, еже бяше повешали на память собе, 

то все положиша себе в полон» (Диво, с. 325 – 326). 

 

Додаток 4.16 

Цар Олексій Михайлович надіслав єпископу Чернігівському Зосимі 

грамоту з просьбою знайти таких людей (що осягнули древні мови). Згодом 

така сама грамота була надіслана й митрополиту Сильвестру Коссову, 

«чтобы он, митрополит, ему, великому государю, послужил и его 

царского жалования себе поискал и учителей, божественного писания 

сведущих и Еллинскому языку навычных, к Москве для справи Библии на 

время прислал». В грамоті вказувалося, кого з старців Київського 

Братського монастиря государь велить бачити в Москві. Се були Дамаскін 

Птицький і Арсеній Сатановський, бо вони «божественного писания 

ведущи и Еллинскому языку навычны и с Еллинского языка на Словенскую 

речь перевести умеют и латинскую речь достаточно знают» 

(Тисячолітній  Миколай, с. 100). 
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Додаток 4.17 

Справжні статті Хмельницького писано було як вимоги до царя, то 

ж і говорилося в них так: «в начале изволь твое царское величество 

подтвердить права и вольности наши…». Тепер же вони викладалися 

у формі справоздання безличного: «чтоб царское величество пожаловал 

изволил подтвердить права и вольности войсковые…» 

Друга стаття про збирання прибутків до царського скарбу, майже 

дослівно повторюючи відповідну статтю Хмельницького, має додаток, який 

одразу надає їй зловісного значення. Після слів «и доходы всякие денежные 

и хлебные збирати на царское величество и отдавати в его государеву 

казну тем людям, которых царское величество пришлет на то 

устроенных людей» додано «в Киев да в Переяславль». 

Це вже було відверте наставляння царських воєвод над Україною. До 

четвертої статті про вільне обрання гетьмана додано такі слова: «А по 

обрании гетману ездить к великому государю, царю и великому князю 

Алексею Михайловичу, всея Великая, и Малыя, и Белыя России – 

самодержцу, к Москве, и видати его государские пресветлые очи; 

и великий государь, его царское величество пожалует гетмана по чину, 

булаву и знамя на гетманство свою государеву жалованную грамоту дать 

ему велит». 

Себто за звичаєм орди їхати за ярликом до ханської ставки. Статтю 

восьму доповнено словами: «А митрополиту Киевскому, так и иным 

духовным Малыя России быть под благословением святейшего 

патриарха Московского и всея Великая, и Малыя, и Белыя России, 

а в права духовные святейший патриарх вступати не будет. 

Так без згоди самої церкви Київської, яка вже сім віків перебувала під 

благословінням вселенського патріарха Константинопольського, було 

вирішено передати її під зверхність патріарха Московського. Відібравши 

ж свободу духовну, в наступній статті, дев’ятій, відбирано й найбільшу 

свободу державну: вільно промовляти до світу і зноситися з усіма землями, 
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як сусідніми, так і дальніми, як із здруженими, так і з вороже 

наставленими. «Гетману, – сказано там, – послов и посланников и гонцов 

из окрестных и ни из которых государств к себе не принимать и против 

тех присылок в окресныя и ни в которыя государства послов же 

и посланников и гонцов от себя не посылать, для убытку денежных  

и иных всяких расходов войска Запорожского, разве о каких делах 

позволит великий государь, его царское величество, ему, гетману, 

в которое государство послать». 

Так затягнувся зашморг, який ми своєю волею накинули собі на шию, 

і вже не ми лиш у Москві, в безвіллі чернецькому, ставали заложниками 

немилосердного царства, а й уся Україна, яка ще віки цілі спливатиме ріками 

й морями крові, гомонітиме козацькою незгодою, реготатиме 

гайдамацькими пожежами, тихо плакатиме попідтинню вдовицькими 

й сирітськими слізьми (Тисячолітній Миколай, с. 127 – 129). 

 

Додаток 4.18 

– Ви не помиляєтесь, – подав нарешті голос Шмідт, – це саме так. 

Надзвичайно точно. Та, на жаль, я не просто німець, а ще й учений, 

і фаустівська недоля тяжіє наді мною, гнітить мене, і нема рятунку. 

                    Nicht darf ich dir zugleichen mich vermessen! 

                    Habich die Kraft die anzuziehen besessen, 

                    So hattich dich zuhaltenkeine Kraft1 

1Мені з тобою не дано зрівнятись. 

Мій дух слабкий: він зміг тебе дізнатись, 

А вдержати снаги не стало в нім. 

(Гете, Фауст. Перша частина. Фауст і Вагнер. Переклад Миколи Лукаша). 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 238). 
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Додаток 4.19 

Сулейман послав глашатаїв до стін Гянджі з вимогою впустити його 

в місто без спротиву, бо він прийшов, щоб вклонитися пам’яті великого 

Нізамі, який прожив усе життя в Гянджі й там був похований. 

     Гянджинці не відчинили воріт перед султаном. 

      […] він проказав рядки з Нізамі: 

           Хто наважиться стояти перед генієм твоїм? 

 Хай осліпне той під сяєвом твоїм! (Роксолана, с. 670 – 671). 

 

Додаток 4.20 

Все ж таки автор не може допустити, щоб над усіма подіями панувала 

обтяжлива напруженість конфлікту. Відпочинь сам, дай відпочити 

й людям. Гомер у шістнадцятій пісні «Іліади», показавши, як троянці 

підпалили один з ахейських кораблів, і заспокоївши читачів повідомленням, 

що мірмідоняни, могутні й хижі в бою, мов вовцюгани, готові прийти на 

допомогу, і в гадці не має мерщій кидати мірмідонян у бій! Хай собі палає 

корабель, хай тупцюють войовничі мірмідоняни, а поет спокійно оспівує 

п’ятьох їхніх вождів, розповідає про походження кожного з них, поквапливо 

перелічує імена батьків і матерів, вимальовує в усіх деталях родовід 

і Алкімедона, і Фенікса, і Пізандра, і Єврода, і Менесфія. Без такої (відверто 

кажучи, неприродної) затримки дії епос немислимий. Зухвалому ж авторові 

(не Гомеру, а Загребельному) конче кортить написати са́ме світлоярівський 

епос, хай і куценький та піддирканий, бо, кажуть, епос страшенно модний 

(Левине серце, с. 159 – 160). 

 

Додаток 4.21 

Ось тут Гриша […] звів на зрадливу дівчину змучені свої очі і дивився так 

тяжко, пильно й довго, що за цей час можна було б виголосити один 

з відомих монологів найвідомішого шекспірівського героя: «Такий ваш 

вчинок, що і рум’янець скромності поганить, цноту лукавством зве, 
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зриває рожу з ясного чола чистого кохання й болячку садить; обертає 

шлюбні обітниці на клятви картяра; такий ваш вчинок, що із тіла 

шлюбу виймає душу й робить жужмом слів святий обряд; стидом палає 

небо, лице землі в скорботі про той вчинок так засмутилось, мов 

напередодні страшного суду». 

     […] він усміхнувся. Так, так, усміхнувся! Гнав од себе всі трагедії, лиха 

й розпуку, прощався з коханням сміючись. Коли Ромео запалав любов’ю до 

Джульєтти, це ще була комедія, а не трагедія. Гриша хотів показати, що 

він утримується на тій першій стадії. Він усміхнувся до молодих і спокійно 

промовив: 

– Дякую вам за таке дороге для мене запрошення.  

     […] у хвилину найтяжчих випробувань спромігся на висловлювання майже 

королівське, так ніби були перед ним не Котя та Іван, а Трістан і Ізольда, 

Пірам і Тісьба, Лейлі і Меджнун, Ромео і Джульєтта або принаймні 

Наталка і Петро (Левине серце, с. 221).  

 

Додаток 4.22 

«Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть». Гай-гай, де 

вже воно, оте Шевченкове «вечерять ждуть». Тепер матері не ждуть ні 

дівчат, ні хлопців. Як  тільки атестат за десятирічку в руки, так і пхають 

у спину: «Їдь, поступай, щоб і ти – як людські діти!» (Левине серце, с. 93). 

 

Додаток 4.23 

– А наші рідні українські русалки? – нагадав Кнурцеві автор. – Чи ти 

забув, що в них лоскотання було головним засобом виробництва? 

– Як же. Шевченко: «Може, вийшла русалонька матері шукати, 

а може, жде козаченька, щоб залоскотати». Але це все в минулому. А що 

сьогодні? (Левине серце, 112). 

 

 



492 
 

Додаток 4.24 

Порівняння – це першопричина всіх людських заздрощів – у дитинстві 

має характер односторонній: тільки на користь того, хто порівнює; […] 

тут ще діє всемогутній запобіжний чинник душевної чистоти і вміння 

знаходити радість навіть у нещасті, подібно до шевченківської сирітки, 

яка, не знайшовши, чим похвалитися перед дітьми, сказала: «А я в попа 

обідала» (Південний комфорт, с. 95). 

 

Додаток 4.25 

…Петько відчаєно ховався в бур’яни, залягав там з «Кобзарем» 

Шевченковим, водив пальцями по рядках, пробував доторкнутися мало не до 

кожної літери, бодай у хованні серед бур’янів хотілося мати спільність 

з Шевченком, який теж малим ховався в бур’янах то від п’яного дяка, то від 

жорстокого пана Енгельгардта. А він від кого? Від своєї сварливої мачухи чи 

від Зіньки? «Не спалося, а ніч, як море». «За горами гори хмарою повиті, 

засяні горем, кровію политі…» Час відступає безсило перед вулканічним 

клекотом високих дум. Відкрилося ще тоді, хоч не могло належно зодягтися 

в думку, але неминуче мало прийти згодом, бо все життя йдеш до великих 

синів свого народу, розпочавши цю прекрасну мандрівку з повитих 

сріблястим серпанком чарівності дитячих літ. Довідаєшся про безліч марних 

спроб завоювати, підкорити людство засобами невигідними й ганебними 

(підкорення завжди ганебне!) і переконаєшся, що найвища честь – 

належати людству. Долю народів творять не самі лиш економічні умови 

життя, але й мисль, ідея, духовність. Дух багатоликий, як Протей. Є дух 

поступу, свободи, гуманізму і є дух обскурантизму, ворожості до людини, до 

свободи й краси. 

  Несила було охопити красу й велич Шевченкового бунтарського слова, 

вичерпати розсипища його сяйливих дум. «Неначе той Дніпро широкий, 

слова його лились, текли». Його поезії можна читати і з трибун 

міжнародних форумів, і наодинці з найдорожчою людиною. «По якому 
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правдивому, святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом 

торгуєте?».  

 Шевченко, як майже всі генії, не мав легкого життя. Страждав разом 

зі своїм поневоленим народом. Та велич не в стражданнях, а в перемозі над 

ними. Шевченко належить до тих, хто переміг. «Караюсь, мучусь, але не 

каюсь!» Правда вела його, світила йому, сяяла. «Ми просто йшли. У нас 

нема зерна неправди за собою». Доступний приступний кожному, хто 

прочитає бодай рядок поезії, Шевченко водночас – поет неймовірної 

мистецької досконалості. Провінціальної обмеженості, отих глухих 

задушливих бур’янів немає й сліду в його поезіях. Лірична сила його генія – 

неперевершена. Сила уяви – небачена. Чуття слова – приголомшливе. 

Природність і невимушеність стилю – дивовижна. Простота – гранично 

прекрасна. Ось відкрилася йому найвища таємниця простоти, поєднаної 

з найбільшими глибинами, і вмерла разом з ним, але водночас далі живе 

в його поезіях, які далі чарують тебе своєю відкривалістю навіть тоді 

й там, де героїзм намагаються замінити комфортом, силу духу – 

монотонністю загальної освіченості, революційні прагнення – буденним 

дбанням про підвищення продуктивності праці, шукання істини – безсилим 

борюканням з примарами нез’ясованих міжнародних конфліктів. 

Шевченко в історії свого народу був інтелігентом більшим за Ярослава 

Мудрого, Хмельницького й Сковороду. Два царі доклали немало зусиль для 

знищення цього великого генія, хотіли повернути його в первісний стан, 

у невідомість і темряву, бо, мовляв, тільки неграмотні володіють «охранним 

духом» і справді епічною мовою, перевчені ж захоплюються газетними 

теоріями і збиваються з путі істинної. Останній цар, переконавшись 

у марноті зусиль своїх попередників, які засланнями й казематами однаково 

нічого не вдіяли на з Пушкіним, на з Чернишевським, ні з Достоєвським, ні 

з Горьким, хотів звеліти Академії наук зовсім викреслити слово 

«інтелігент». На щастя, словники царям непідвладні (Розгін, с. 323 – 324).  
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Додаток 4.26 

…завертали сюди трактори з поля, заїздили навіть із сусідніх сіл 

(«Кажуть, у Світлоярську новий асфальт поклали, давай заскочимо!»), 

змагалися в швидкостях, у ревінні, в двигтінні, в димових шлейфах, 

у вихлопах, хто більше, хто дужче, хто вище пальне в світлоярську 

атмосферу. Дим-димок від машин… Гай-гай, минула пора, коли на всю 

Україну, на весь її безмежний повітряний простір пахкали димком два 

слабосилі трактори: один довженківський, другий тичинівський! (Левине 

серце, с. 143). 

 

Додаток 4.27 

Сонце здригнулося, коли побачив визволювану рідну землю. Тепер уже 

ніколи не забути мені страшного духу згарищ, тихого зойку перекалічених 

сиріт, тіней вічного страху в довгастих Оксаниних очах. А вона ж занесла 

той страх аж сюди, на Рейн. «Не на Рейні, не на Марні… в МТС пошлем 

друкарні…» Ох, Павле Григоровичу, шановний Павле Григоровичу, як же 

легко, мов польку танцюючи, писали ви цей вірш (та ще й коли – в голод 

тридцять третього!) і як на цьому Рейні тяжко вмиралося нашим людям. 

Друкарень в МТС і не спромоглося послати (бо й навіщо? – ще антирадянські 

листівки спроворяться друкувати!), а от людей наших не вберегли, 

і опинилися вони й на Рейні, і на Марні – для страждань, загибелі, проклять 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 262).  

 

Додаток 4.28 

Поети не оспівували меча правосуддя, а знаходили для нього тільки 

такі слова: «О, сколько тусклой скуки в сверкании меча!»1 (Ф. Сологуб). Не 

було і не буде в книжках героїчного образу тюремного наглядача. А судді: 

або ж гоголівський Ляпкін-Тяпкін, який бере хабарі «борзыми щенками», 

або суддя Брідуа в Рабле, що виносив вироки, метаючи гральні кості 

(Південний комфорт, с. 234). 
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Додаток 4.29 

«Красная армия всех сильней!» Ми не тільки співали це, а й мали 

тверде переконання, що ми справді найдужчі, найсправедливіші, найчистіші. 

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». А хтось там 

в Політуправлінні Червоної Армії дає команду видрукувати в бібліотечці 

журналу «Красноармеец» оповідання Мопассана «Справа пані Люно», і ми, 

захлинаючись у морях власної крові, не можемо стямитися від обурення: як 

же так – для наших чистих душ і такі брудні оповідання? (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 209). 

 

Додаток 4.30 

Жертви електрифікації і… комунізму? А може, то була лиховісна дія 

отого клятого «плюса», потавленого вождем між комунізмом 

і електрифікацією? Все в жертву. Московський поет, сидячи в затишній 

столичній квартирі, бадьоро вигукував: «Я рад, что в огне мирового 

пожара мой маленький домик горит!»1 (М. Свєтлов) А київські класики, 

забувши, що вода греблі рве, те й знали, що виписували свої захоплення 

дніпровською хвилею: «Цвіте Червона Ураїна, об берег хвиля б’є дзвінка»2 

(В. Сосюра), «Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є»3 

(А. Малишко)… (Юлія, с. 190). 

 

Додаток 4.31 

Кам’янка була просто черговим відрядженням для молодого інженера 

Шульги. Через степи, крізь степи, понад степами, ах, ах, як же поєднаними 

в своїй стихійній чорноземності з великими здобутками соціалізму (Ленін: 

«Комунізм – це радянська влада плюс електрифікація»), де «запахущі 

корені зерна вплітаються у пружність електрона», де  «йдуть по степах, 

по осінній руті високовольтні ферми куті», що «силою пружаться, 

гнуться луками понад традиціями і розлуками»1 (З віршів А. Малишка) 

(Юлія, с. 218). 
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Додаток 4.32 

В’ялі конвульсії судна, яке трощать в боки. Сп’янілий від гойдалки 

корабель, усе сп’яніле довкола, чорна сірість, методично перехлюпується 

в тебе в голові: бовть, бовть… Два кольори, два кольори… Він біг наосліп, 

падав, його котило до самого борту, він зависав уже над пучиною, але 

видряпувався з самих лабет загибелі… Трое суток не спать, трое суток   

шагать… Відчаївшись, він спробував сховатися за спокійним 

нагромадженням дроту, але вода знайшла його й там, стрибнула на нього 

згори з відьмацькою силою, вчепірилася холодними пальцями… Він рвонувся 

далі… Знову буйно квітне черемшина… Збираєш усі сили в кулак, все 

життя в кулак! І б’єш, б’єш!.. Четвертый день пурга качается над   

Диксоном… Чим далі біг, тим гнучкішим, верткішим, дужчим почував 

себе… Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є… Такою силою 

налився, таким зухвальством, що міг би втримати на собі цілий «Омірос», 

не дав би тому перевернутися. В флибустьерском дальнем синем море… 

Трап капітанського містка видався землею обітованою. Яковенко вхопився 

за поручні… Ясени, ясени… Озирнувся назад, туди, де лишив викричані 

прісні зневаги… Кинув свої пісні всім богам і дияволам… И молодость не зря 

потрачена… Молодість не вмирає, молодість вічна, молодість прекрасна!.. 

(Добрий диявол, с. 126).  

 

Додаток 4.33 

– Кожен мовить про своє. А треба як? – Стрижак підніс догори 

пальця. – Як сказано в Псалтирі: «Положиша на небо уста свои, і язик 

пройде по землі». Про якого Миколая ту мовиться? Чи про Миколая-

чудотворця, «правило віри й образ кротості», що розпочав своє 

святительство в літа царів-мучителів Діоклетіана й Максиміана, а на 

Нікейському соборі, скликаному великим царем Константином, много 

тщанія і велику ревність про благочестя показав і сотворив многая чудеса. 

Хоч перед цим правомірно можна б сказати і про Миколая – архімандрита 
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Сіонського монастиря, чоловіка святого вельми, якому Миколай-

чудотворець доводився племінником. 

      Чи, може, про Миколу Пінарського, з тої самої землі, зовимої Лікія, 

що й Миколай-чудотворець, і теж святого, бо  ходив у Єрусалим, і двері 

храму самі перед ним відчинилися? 

      А ще був отець Миколай Дамаскин, друг ірода іудейського 

й римського Августа. Може, язичник, а може, й християнин? Хто ж то 

відає? 

      Могли б ми повести й про святих римських пап Миколая Першого 

й Миколая Другого. Надто ж Миколай Перший, славний вельми дбанням за 

віру, знаний «божий атлет», прочувши про отців наших Кирила й Мефодія, 

витребував їх аж у Рим, і вони пішли туди, але не застали Миколая, бо душа 

його вже вознеслася на небо. 

      Чи міг би ти, Воєводо, мати на гадці вже й геть поблизького 

Миколая-святошу, князя чернігівського, котрий прославився в Печерській 

обителі своїми діяннями богоугодними (Первоміст, с. 451 – 452). 

 

Додаток 4.34 

«Дон-Кіхота» я (Череда) не читав. Пробував якось, але не подужав: 

здався нудним. А може, злякався, що книжка товста. Хоч деякі товсті 

книжки читав. Наприклад, «Щит і меч». Можна було б зекономити час, 

подивившись фільм, але тоді я ще не знав, що буде фільм, тим більше, що 

прекрасну можливість економити час мені й моїм одноліткам дав Сергій 

Бондарчук, поставивши свою «Війну і мир»; потім ми економили час вже не 

тільки на Толстому, але й на Достоєвському; певно, я діждуся, коли 

порядних книжок взагалі не читатимуть, ковтаючи їхній зміст на 

півторагодинних кіносеансах, зате гаятимуть час за жуванням тих 

нездарних писань, які не зможуть приваблювати навіть кінопрацівників 

(З погляду вічності, с. 188). 
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Додаток 4.35 

І на кого ж я (Сміян) натрапив у своїй роз’юшеності? Кого першого зустрів 

у цих нікчемних лабіринтах контрольної влади? Коли б трапилася там 

цариця Катерина, яка зруйнувала колись Запорозьку Січ, гоголівська 

панночка, що призвела до загибелі нещасного бурсака Хому Брута, або 

навіть полум’яна революціонерка Роза Люксембург, іменем якої названо 

вулиці буквально всіх міст Радянського Союзу, – то й тоді я б не сторопів 

так, як нині, коли на мене, щойно я переступив поріг простого штабного 

приміщення, пішла груди в груди молода висока жінка (Тисячолітній 

Миколай, І, с. 386). 

 

Додаток 4.36 

«[…] Чомусь перед очима в мене (Таї) стояв Петрарка. Був людиною 

одної ідеї. Все життя присвятив досконаленню стилю латинського 

письменства, ніколи не розлучався з Віргіліанським кодексом, над яким 

сидячи так і помер; коли Бокаччо прислав йому свій «Декамерон», писаний 

мовою італійською, Петрарка переклав на латину останню новелу й відіслав 

своєму другові, щоб показати тому, як треба було писати, на що витрачати 

життя, а тим часом, потай од усіх, складав італійською мовою свої сонети 

до Лаури, безсмертні пісні кохання, рівного якому не знає людська історія» 

(Диво, с. 593). 

 

Додаток 4.37 

В мені (Сміянові) ж зродилося все, що я вперто заганяв на саме дно 

серця: спогади, сни, туга, розлука. І фронтовий вірш Малишка, так часто 

повторюваний мною під свинцевим небом війни: «Ти ізнов мені снишся на 

стежці гіркої розлуки Синім лугом, ромашкою, птицею з канівських круч, 

Так візьми ж мою кров і візьми моє серце у руки, Тільки снами не муч 

і невипитим горем не муч» (Тисячолітній Миколай, І, с. 381). 
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Додаток 4.38 

…а сам квапишся в затишок метро, вибурмочуючи слідом за поетом 

слова вдячності його ескалаторам, мармурам, бездомності: «Спасибі, 

метро. За те, що в грудневі морози, коли закрутило снігами і крига 

спинила Дніпро, навпроти книгарні я з нею стрічався на розі, і вдовж 

Ботанічного саду ми бігли до тебе, метро. Ми бігли туди, на твій 

ескалатор, і потім, ступивши на сходинку вище, неначе зійшовши на 

трон, вона мої щоки, пошерхлі на вітрі холоднім, в долонях своїх 

зігрівала… Ти все пам’ятаєш, метро. Ну, що мені з нею було до тісного 

пасажу, блискучих кав’ярень і джазу, і навіть сумного П’єро? Ми знову 

сідали в зелені твої диліжанси, і нас, ніби давніх знайомих, ти вкотре 

приймало, метро. О, як це не вперше, й коли починалося – хтозна: 

під’їзди… тераси… вагони… Чи й просто небесне шатро. Любов, мабуть, 

завжди бездомна… Спасибі за те, що бездомне, бо, значить, не 

держиться домом. Спасибі за неї, метро»1 (Вірші В Терена) (Південний 

комфорт, с. 295 – 296). 

 

Додаток 4.39 

– Хоч нам до тих дванадцяти тисяч і по-пластунському не доповзти. 

Ти (Шульга), може, ще якось і доповзеш, а я (Супрун) – ні. Про мене сам 

Максим Рильський колись написав. Хочеш послухати? Ось послухай. «Блідий 

диявол із червоним ротом своє лице до мене нахиляє, і ввічливо,  мов 

льокай за табль-д’отом, мені отрути в кубок наливає, і сам собі. Ми 

кубки піднімемо, він скаже тост холодними устами, і кине хтось червоні 

хризантеми, политі кров’ю й п’яними сльозами, і блідий місяць у вікно 

загляне на повні кубки і зачервониться, – і серце перестане биться». Ти 

чуєш, як про смерть: «і кине хтось червоні хризантеми…»! А слова які: 

«льокаї», «табль-д’от». А тепер довкола самі лакеї, і ми з тобою сидимо не 

за табль-д’отом, а за примітивним столом з неструганих дощок, ніби 

в фронтовому бліндажі… (Юлія, с. 109). 
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Додаток 4.40 

Бо в душах їхніх (у зовсім молодій Гришиній і старшій на десять років 

Самусевій) лунали не самі лиш пісні про кохання, але могутньо гримів і марш 

механізаторів (слова Негоди, музика Пашкевича […]): «Ой прослались довгі 

гони, степ розбуджений дріма, заправляймо, хлопці, коні та й сідаймо, 

друзі, до керма. Усміхнися, земле-мати, дзвонить колосом врожай. 

Перемоги здобувати ми рушаєм на передній край. Не забудуть степ і зорі, 

ясний місяць, темний став, як ми в клекоті моторів йшли у наступ до 

нічних заграв». І приспів: «Гей, могутня, дужа сила відростила наші 

крила, запалила нас, поріднила нас!» 

З таким маршем тяжко змагатися навіть Коті. А хіба ж тут справа 

обмежується самим маршем? (Левине серце, с. 140). 

 

Додаток 4.41 

Нічого не бачила й не чула, спам’яталася на тому самому возі, але вже 

котився він не палаючими вулицями Рогатина, а Бабинцями, а тоді далі 

й далі на Волоський шлях, прозваний татарами Золотим за незліченну 

здобич, яку мали на ньому. Тумани Дністра й Пруту лишалися збоку, потоки 

й розтоки зеленого краю, води білі й чорні, дощі й пташиний щебет лісовий – 

усе лишалося позаду, назавжди, навіки. Тільки тупіт копит і посвист стріл 

у степу, трави шорсткі й земля тверда, як розпука. Білим тілом земля 

зволочена, кров’ю столочена, копитами кінськими зорана. «Із-за гори-

гори, темненького лісу татари ідуть, русиночку ведуть. У русиночки коса 

із золотого волоса – щирий бір освітила, зелену діброву і биту дорогу. А за 

нею біжить у погоню батенько її. Кивнула-махнула білою рукою: 

«Вернися, батеньку, вернися, рідненький, уже ж мене не однімеш і сам, 

старенький, загинеш. Занесеш голову на чужую сторону, занесеш очиці на 

турецькі гряниці» (Роксолана, с. 47). 
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Додаток 4.42 

Настася хлюпотіла водою, приспівувала: «Ой на горі ставочок, на 

ставочку млиночок, а в млиночку млинарка, мала ж вона три доньки. 

Одну дала до татар, другу дала до турок, третю дала до волох. Котру 

дала до татар, то тій дала весь товар, котру дала до турок, то тій дала 

сто курок, котру дала до волох, то тій дала сито блох». Може, коли вже 

не маєш не тільки власної сорочки на тілі, а й надій, то тоді ти 

найбезтурботніша людина на світі. В дитинстві часто хотіла здуру вмерти 

від щонайменшої образи. Тепер несамовито хотіла жити, коли не мала 

нічого, навіть змоги до життя не мала. Всі люди, мабуть, живуть тим, що 

ждуть: щось має статися, якась подія, якась зміна, злам у житті, щастя, 

чудо. І ради цього можна стерпіти все: голод, холод, приниження, неславу, 

бідність, несправедливість, нудьгу. А неволю? (Роксолана, с. 95). 

 

Додаток 4.43 

Назад дороги не було. На все життя була прикута до цієї землі, і її 

діти, вирісши, вважатимуть її рідною, а про її вітчизну не захочуть 

і слухати. Так само й про мову, бо що мова без вітчизни? Хіба що згадають 

коли-небудь пісні, які виспівувала над їхніми колисками, виспівувала 

тихенько, щоб ніхто не почув: «Коли турки воювали, білу челядь забирали: 

і в нашої попадоньки взяли вони три дівоньки. Єдну взяли попри коні, 

попри коні на ремені, другу взяли попри возі, попри возі на мотузі, третю 

взяли в чорні мажі. Що ю взяли попри коні, попри коні на ремені, тота 

плаче: «Ой Боже ж мой! Косо моя довгенькая! Не мати тя розчесує, 

возник бичем розтрепує!» Що ю взяли попри возі, попри возі на мотузі, 

тота плаче, тота кричить: «Ой Боже ж мій, ножки мої, ножки мої 

білесенькії! Не мати вас умиває, пісок пальці роз’їдає, кровця пуки 

заливає!» Що ю взяли в чорні мажі, тота плаче, тота кричить: «Ой 

Боже ж мій, очка мої, очка мої чорненькії! Только орсак проходили, 

а білий світ не виділи!» (Роксолана, с. 288). 
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Додаток 4.44 

Світ нагадував перерізане яблуко: випуклий, об’ємний тільки з одного 

боку, а з другого – неіснуючий. І хоч султан ходив зі своїм жахливим військом 

і на той другий бік, але їй здавалося, ніби провалюється щоразу в небуття. 

Бо життя існувало лиш там, де колись була вона, звідки прийшла сюди. Там 

життя, пам’ять, майбуття, туди летіла душа. «Ой пиймо ми мед-горілку, 

а ви, гуси, – воду, плиньте, плиньте, білі гуси, до мойого роду. Ой не 

кажіть, білі гуси, що я тут злидую, ой не кажіть, білі гуси, що 

я розкошую! Або пошлю білу утку до Дунаю хутко: «Пливи, пливи, біла 

утко, до родини хутко! Ой не кажи, сива утко, що я тут горюю, ой не 

кажи, сива утко, що я тут паную!» (Роксолана, с. 504). 

 

Додаток 4.45 

Гасан відпив трохи з чаші, кашлянув, прочищаючи горло, сумною 

скоромовкою став переказувати страшну пісню невольників: «Не ясний 

сокіл квилить-проквиляє, як син до батька, до матері з тяжкої неволі 

в городи́ християнські поклон посилає, сокола ясненького рідним братом 

називає: «Соколе ясний, брате мій рідний! Ти високо літаєш, чому в мого 

батька, у матері ніколи в гостях не буваєш? Полинь ти, соколе ясний, 

брате мій рідний, у городи́ християнські, сядь-пади у мого батька, матері 

перед воротьми, жалобненько проквили, ще моєму батькові й матері 

більшого жалю завдай. Та нехай мій батько добре дбає, ґрунти, великі 

маєтки збуває, скарби збирає, хай синів своїх з тяжкої неволі турецької 

викупає!» То брат-товариш теє зачуває, до брата-товариша промовляє: 

«Товаришу, брате мій рідний! Та не треба нам в городи́ християнські 

поклони посилати, своєму батькові й матці більшого жалю завдавати: 

бо хотя наш батько й мати будуть добре дбати, ґрунти, великі маєтки 

збувати, скарби збирати, – та не знатимуть, де, в які тяжкі неволі синів 

своїх шукати; що сюди ніхто не захожає, і люд хрещений не заїжджає, 

тільки соколи ясненькі літають, на темниці сідають, жалібненько 
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квилять, проквиляють, нас всіх бідних невольників у тяжкі неволі 

турецькі добрим здоровієм навіщають» (Роксолана, с. 512 – 513). 

 

 

ДОДАТКИ ДО 5 РОЗДІЛУ 
 

Додаток 5.1 

Ось сидять у німецькому сосновому лісі семеро бійців, і над ними одне 

сонце, і небо одне, і однакові трави схиляються до них, і ті ж самі сосни 

шумлять-нашумлюють кожному з них, та тільки кожен з них бачить своє 

сонце над головою, і небо голубіє йому не так, як іншим, і трави пахнуть 

інакше, і сосни виспівують різними голосами. 

 Михайлові Скибі уявляється його рідна Україна. Велетенські степи 

мріють під сонцем, катран зеленіє при дорозі, пшениці гомонять 

притишеним гомоном і лащаться до біленьких хаток… 

 Генрик Дулькевич бачив Польщу. Не похмурий Вавель і не камені 

варшавського Старого Мяста. Він бачив Польщу, як вона купається 

в теплому підсонні. Сонце соталося медом. Воно спливало з небес на ліси, на 

гори, на міста, на людей, що вміли так гарно сміятися, співати 

й танцювати. Сонце сліпило Генрика Дулькевича. Він заплющував очі – сонце 

не зникало. Воно сяяло, горіло, полум’яніло під склепленими повіками очей 

мільйонами вогнів, мільйонами барв, мільйонами відтінків. він п’янів од 

сонця. 

 Піппо Бенедетті лежав горілиць. Він упивався повітрям, хмільним, 

неначе вино. Він плакав од гордості за Італію. Бо хто не був у Італії, той не 

бачив справжнього неба. Залита голубим небом, – о Італіє! – ти вся голуба! 

 Дівчиною з подолом, повних троянд і винограду, сміялася з-під сонця до 

Раймонда Ріго Франція. 
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 Ходив серед нагрітих у небесному горнилі кам’яних мережив Златої 

Праги Франтішек Сливка, і давні, як сині Татри, слов’янські співання гриміли 

в його вухах… 

 Кліфтон Честер не міг пригадати жодного туману над Англією. Вони 

були, оті знамениті тумани, але коли саме? Сонце і трави, з яких визирають 

червоні цегляні будиночки, – то й була Англія. А вночі над нею сяяли, неначе 

тисячі сонць, маяки. Під час війни маяки гасять. Але сонце над його Англією 

не згасає. Воно світить йому звідти за сотні кілометрів, через моря, гори, 

через ріки й ліси, через чужі міста й села. 

 Маленьке німецьке сонце двоїлося, троїлося, ставало стократним 

в очах Юджіна Вернера. Він був упевнений, що молоде американське сонце – 

найбільше в світі, як найбільша й найбагатша його земля – Америка, земля 

піонерів з нерозтриньканими силами, земля найдовших рік, найвищих дерев, 

найгамірливіших міст. Тож розпромінюйся, скупе німецьке сонце, щоб хоч 

трохи нагадало ти Юджінові Вернерові веселе й щедре сонце його вітчизни! 

 Гейнц Корн був сумний. Бо поки триває війна, для німців не було ні 

сонця, ні неба, ні зелені трав. 

 Настав вечір – і затьмарив усім світлий настрій. 

 Сонце котилося за ліси. Голубе небо ставало ще голубішим і чистішим. 

Сосни співали колискових пісень і видзвонювали кожною гілочкою, кожною 

хвоїною (Європа 45, с. 304 – 305). 

 

Додаток 5.2 

…щоразу ранньої весни, коли з Єгипту летять на далеку Україну 

табуни лелек, стрічають їх у путі темні зграї анатолійських орлів. […] 

Лелеки знають, яка доля вготована їм над білими горами, але знають також 

і те, що десь далеко-далеко ждуть їх велетенські річки з солодкою водою, 

ждуть безмежні плавні, озера й непрохіддя боліт, усі вони – від могутніх 

лелек-ватажків до молоденьких лелечок-перволітків – народилися у тих 

далеких зелених краях і мають вертатися щоразу туди, вертатися знов 
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і знов, завжди і вічно, бо їхнє лелече перелітне життя є не що інше, як 

безупинне вертання і повертання до своїх народжень, до того, що назавжди 

лишається найріднішим. […] Тисячі років летять так лелеки, не змінюючи 

своїх шляхів, і тисячі років стрічають їх над морем похмурі орлині зграї, які 

намагаються скинути лелек назад у море, відігнати від свого материка, 

побити, пошматувати, понищити […] І поки старі лелеки-вожаї 

приймають на свої нечутливі до болю тіла перший удар, […] молоді лелечки-

перволітки, ще не стверділі ні тілом, ні духом, […] віддаляються від місця 

битви, заглиблюючись у материк далі й далі, недосяжні для орлів, які не 

вміють літати при землі, перемагаючи старих хижаків коли й не силою та 

міццю, то розумом і спритністю, якої навчили їх старі лелеки (Роксолана, 

с. 152 – 153). 

 
Додаток 5.3 

Йти треба на Київ. Не знаю (Долгорукий) ще, коли саме йти і як, але відаю: 

треба. Для цього живу. Поки не з’єднаємо всієї нашої землі, ніхто не 

знатиме, що тут треба робити. Повторюватиму завжди, до самої смерті, 

заповідатиму синам своїм і нащадкам, що земля наша найперше гідна 

єдиного: об’єднання. Тоді вона буде не просто багата, а й стане щедро-

багата для всіх людей, які на ній живуть, а могутністю своєю перевершить 

все, що можна собі уявити й відшукати в щонайдальшій історії. Для цього 

хочу йти на Київ. Скажуть про мене: шукаю слави. Хай кажуть. Скажуть: 

обіцяв суздальцям, що жде їх у Києві хліб, мед і просо. Хай кажуть і це. Ще 

звинуватять, ніби запрагнув приєднати достославний Київ до невідомих 

країв суздальських. Хай. Мрію не про приєднання, а про об’єднання. Немає 

суздальців і киян, є браття. Нема медоплинних земель і пустошніх країв, 

а є наша єдина земля, що з нею по багатству не зрівняється ніяка земля на 

світі! (Смерть у Києві, с. 228). 
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Додаток 5.4 

Так думаю (Долгорукий) про Ізяслава. Терзає він землю й терзатиме, поки 

й сидітиме в Києві. Покласти край цьому терзанню можна лиш в один 

спосіб: іти нам туди всім і зробити з усіх земель наших одне ціле. Чи то 

я стану великим князем, чи син мій, чи інший хтось, та знаю одне: мир 

потрібен землі і цілість. Прожив я багато літ у цій землі, яку населяли 

спервовіку різні племена. Не мали ми з ними жодної сутички. Звик я до цього, 

звикли й довкола мене. Злагідніли ми до краю. Може, й слабкі через це. 

Миролюбні завжди слабші від забіяк. У мері, воді та й в інших наших народів 

панує переконання, що все на світі можна перемогти піснею. А нам би 

співати пісень у Києві! Не князеві Юрію співати. Бо що таке князь? Дорога, 

по якій котяться всі колеса, біжать усі пси, топчуться всі люди й коні  

(Смерть у Києві, с. 230 – 231). 

 

Додаток 5.5 

Долгорукий неодмінно прийде – недовго й ждати. Він прийде, щоб поєднати 

землю, так грізно й безглуздо роз’єднану, довершити почате дідами 

й прадідами, довести до кінця, бо ж вийшло чомусь так, що люди живуть 

у тому самому домі, а в думках роз’єднані і далекі один від одного, коли не 

місцем і не так місцем, як серцем (Смерть у Києві, с. 325). 

 

Додаток 5.6 

…щоразу ставиш (Юрій Долгорукий) під загрозу все своє князівство. Бо коли 

все залежить від одного чоловіка, то воно не може бути міцне і тривале. Як 

тільки розумний князь змінюється обмеженим або й нездарним, то все 

валиться, бо народ, звиклий до відданості, йде за кожним, хто його веде, не 

задумуючись, і слухатиме нездару так само, як слухав великого чоловіка. 

Коли ж люд втручається, піддає сумнівам, перевіряє кожен крок правителя, 

тоді він може мати спокійний побут і навіть за геть нерозумного володаря  

(Смерть у Києві, с. 160). 
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Додаток 5.7 

Повелося вже здавна, що в світі завжди є дві найбільші з-поміж усіх 

держави, і головне почуття, яке панує між ними, – це глибоке недовір’я 

і тяжка ворожнеча, мов між тими біблейськими братами Каїном і Авелем. 

[…] Болгарія і Візантія довгий час були саме такими двома вогорогуючими 

велетнями. Ромеї ще в сьомому віці при імператорі Костянтині Погонаті 

були ганебно прогнані з берегів Дунаю, успадкованого Візантією від римлян, 

і навіть змушені були платити данину болгарському царю. Коли двоє 

б’ються, майже завсігди з’являється третій, який спершу приглядається 

бійці, щоб згодом виступити в ролі торжествуючого пожинача плодів 

перемоги. Так у час майже трьохсотлітнього змагання між Візантією 

й Болгарією за морем виникла нова могутня держава – Руська… (Диво, 

с. 233). 

 

Додаток 5.8 

Та справи державні, раз розпочаті, вже не даються зупинити. Велика 

держава вимагала великого й го́рода. А Русь була тепер великою державою 

і мала бути ще більшою. Візантія самим тільки своїм існуванням повинна 

була покликати до життя ще бодай одну так само велику й могутню землю. 

В світі не може існувати тільки одна велика держава, потрібне 

суперництво, потрібне взаємне побоювання, постійна пересторога, інакше-

бо – кінець людству. Хіба ж історія не дає свідчень? (Диво, с. 556). 

 

Додаток 5.9 

Твій бог один, а наших багато. Твій на небі, а наші на землі. В кожній 

діброві, в кожнім гаю, на галявинах, біля струмків і озер, на пустищах 

і в полі, біля диму і колодязя. Твій бог, казав ти, пожертвував собою за 

людей, тепер він вимагатиме відплати за цю пожертву і буде жорстокий 

і невблаганний. А наші боги добрі, слухняні, мовчазні, покірливі. Не ми їм, 

а вони нам служать. Ми посилаємо своїх богів за здобиччю, за врожаєм, за 
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погодою, за добром і щастям. А твій бог сам сидить на небі, а посилає 

людей, жене їх немилосердно по всіх усюдах, і не буде клаптя землі, де б він 

не утвердив своєї всемогутньої влади. Тому душі ваші спершу вкоротяться, 

тоді змізерніють, звинуться, як береста на вогні, і звугліють. А наші душі, 

як усміх дитяти, зостануться чисті, радісні і повні соків життя 

(Тисячолітній Миколай, І, с. 76). 

 

Додаток 5.10 

 Закони були жорстокі й несхитні, як і церковні канони, що повелівали 

малювати одних святих у хітонах, інших – у стихарях, третіх – 

у скарамангіях і лорах, і для кожного була своя барва, і своя постава, і все це 

було наперед задане, навіки закостеніле, хизувалося своєю незмінністю, 

своєю несхожістю на те, що було, і, може, на те, що десь буде, хоч 

ромейське мистецтво й не допускало можливості, щоб десь щось з’явилося, 

окрім нього, бо ж вони – вершина всього сущого, вони просвітили всіх 

варварів: усі були дикі, а ромеї принесли їм Христа, і його вчення, і його 

храми, і його закони. 

 Отак воно, мабуть, і ведеться в історії. Всі були дикі, а хтось 

приходив і просвіщав їх. І ті племена Малої Азії, що будували кораблі, 

визначали хід небесних світил, відкрили заблуканиці1 (планети), були дикі, 

а прийшли ассірійці, і їх просвітили. 

  І ті, хто населяв Єгипет, були дикі, а фараони їх просвітили 

й примусили будувати для себе камінні гробниці. 

  І етруски були дикі, а римляни їх просвітили, укравши в них і жон, 

і мистецтво, і городи́. 

 Чи то не велика брехня історії? Може, під тиском примітивних 

головорізів згинули безцінні скарби людського духу, а нащадкам лишилася 

тільки хвала й слава, якою оточили себе завойовники; що ж було колись, так 

ніхто й не знає. 
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 Хто були ті люди, що пиляли над Нілом твердий камінь Мокатама, 

тягали його через ріку і складали в рукотворні гори-піраміди? Може, то 

їхній відчай, і їхнє горе, і їхня пам’ять на землі – оті піраміди? Може, то 

знак наступним поколінням, які повинні відчитати все, сховане в строгих 

лініях поставлених на краю пустині мовчазних кам’яних гробниць?.. (Диво, 

с. 418 – 419). 

 

Додаток 5.11 

Він (Володя) думає про Чандігарх, місто, спроектоване славнозвісним 

Корбюзьє як втілення в життя всіх його багаторічних бетонно-машинних 

химер. Думає про місто Бразіліа, яке лежить десь на далекому 

бразильському плато, на фантастичній червоній землі, мов велетенський 

літак або альбатрос. Будинки склоблискливі, білі, мов грудки цукру. 

Президентський палац з бетонними колонами-парусами, він стоїть над 

озером і мовби пливе по ньому, збираючи вітри з джунглів і плоскогір’їв 

у свої новітні паруси. Восьмирядові бетонні автостради. Мости, віадуки, 

троянди роз’їздів, перехресть. Вуличний рух підпорядковано не поліції, 

а естетиці… (Зло, с. 38).   

 

Додаток 5.12 

 Він (Володя) мріяв про майбутній Київ. Про Київ через сто років. 

Зовсім нове планування. Новий транспорт. Місто коло води, коло Дніпра 

і штучних озер. Хрещатик перетворити на музей. Хай наші нащадки 

дивляться, як ми жили, ходять по наших квартирах, магазинах, конторах. 

Квартири майбутнього? Хтозна, які вони будуть. Очевидно, людство 

повернеться до речей, давно втрачених ним у містах. До протічної води 

й живого вогню, без яких людині важко жити. Як він це уявляє? Чи 

тектимуть через квартири майбутнього ручаї й горітимуть посеред 

кімнат вогнища? Мабуть, що ні. Але якось це влаштується, людство 

винайде щось таке, що поверне йому такі потрібні для здоров’я речі. 
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 Хтось з архітекторів вважав, що в Києві майбутнього буде всього лиш 

кілька будинків, кожен з них – по п’ять кілометрів завдовжки і сотні метрів 

заввишки. Сотні тисяч мешканців. Розсувні стіни, нові системи опалення, 

кімнати, що можуть трансформуватися (Зло, с. 53). 

 

Додаток 5.13 

Ще згадав: початок війни в Києві. Чомусь найбільше запам’яталося, як 

вивозили звідусюди, вантажили на машини сейфи. Їх виносили з великими 

зусиллями, товпилися коло них завжди багато чоловіків, але підступитися не 

могли, бо сталеві скрині буди занадто малі. Так колись обтікали хвилі 

людського муравлиська будовану Софію в Києві. Кожному хочеться 

доступитися, а місця не вистачає. Але чому ті люди так прагнули вивезти 

з Києва передовсім сейфи, малий Борис тоді не міг збагнути. Лишали Київ, 

лишали собори, музеї, пам’ятники, Богдана й Шевченка лишали, а тягли 

якісь незграбні, вугласті залізні скрині. Мабуть, і ті люди тоді гаразд не 

знали в запамороченні, що діяли, везли що-небудь, аби лиш везти, а потім, 

повернувшись до рідного міста і побачивши в ньому уцілілі собори 

й пам’ятники, зраділи їм, як рідним людям, і тільки тоді збагнули, що 

є цінністю найвищою, і то було святе почуття в їхніх душах. Бо хіба ж у час 

війни не звернули погляд усього народу в глибину століть і не нагадали йому 

великих імен, щоб зміцнити всіх у почутті патріотизму, яке виростає 

й формується в серцях поколінь протягом віків і віків, а не прищеплюється за 

одним махом, як віспа (Диво, с. 595). 

 

Додаток 5.14 

Отак ми трохи поговорили про Татарку, цей район Києва, який і досі 

зберіг у собі всі риси патріархальності; поселення, де ще й досі хлопці 

й дівчата «ходять на вулицю», як ходили колись у селах; зелений закуток, де 

мешкають люди, що вміють зробити все на світі – від дитячої цяцьки до 

океанського лайнера; старовинне поселення, в яке прийшли перші мешканці 
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з-під княжого го́рода, оті перші київські пушкарі, чинбарі, комум’яки, 

кушніри, медовари й гончарі (Зло, с. 33).  

 

Додаток 5.15 

Художник жив у Києві і писав тільки Київ. […] Але Київ на картинах 

цього дивного художника не нагадував нічого машинно-модерного, він не був 

скалічений геометрією, не знав ні вертикалей, ні горизонталей, відкидав лінії, 

в ньому всевладно панувала природа з її об’ємністю, неспокоєм, хаосом. 

Художник підсвідомо відчував, що це місто створене мовби й не людьми, 

а самою природою, на його картинках навіть нові кострубаті масиви 

огорталися буйним зелом, він прагнув проникнути в душу свого міста, 

відкрити її приманливі таємниці, передати й поєднати на цих полакованих 

картонних чотирикутниках подвійний час цього праслов’янського города – 

колишніх страждань і новітнього самовдоволення. […] 

 Твердохліб переходив од картинки до картинки, впізнавав і не впізнавав 

Києва, приймав і не приймав його таким, як уявляв художник, дивувався 

вмілій сміливості цього чоловіка, що, може, й не знав про свою незвичайну 

майстерність, але вже був майстром і неабияким. Обмежувався всього 

трьома барвами: синьою (з бірюзовими відтінками), червоною і жовтою. 

Зовсім не визнавав гострих і прямих кутів, вигадуючи якісь ніби круглі кути, 

я у того поета: «И клена зубчатая лапа купается в круглых углах, и можно 

из бабочек крапа рисунки слагать на стенах». 

 Три кольори всього, але насичені, як у перських килимах, відсутність 

прямих ліній і мовби зовсім немає руху в цьому місті, але завдяки отим 

круглим кутам, якійсь ніби розтанцьованості будинків, скверів, мостів, 

трамваїв усе пливе й летить з чарівливою нестримністю, як журавлі над 

київськими соборами на картині-автопортреті художника, як ковзанярі на 

печорських дворових ковзанках, як віолончелістка перед оцим же незграбним 

Будинком художника, як п’яні коти на бруківці Андріївського узвозу біля 



512 
 

будиночка Булгакова, як лавочки в Золотоворітському сквері, такі вигинисті 

й м’які, неначе прагнуть набути людських форм (с. 178 – 179). 

 

 Додаток 5.16 

Ой, біда, біда! Люди народжуються і помирають, і ніхто їх не 

порятує. Може, тому й поводяться, мов неживі? Обіцяють не порушувати 

клятви – і ламають її щокроку. Твердять, що гріх губити душі людські – 

і палять села й города, не лишаючи в них ні челядина, ні скотини. Розум 

замінюють вірою в марні надії, що зі зла може народитися добро, а завдяки 

брехні можна дійти до правди. У Києві додалося жорстокості з новим 

богом, а в людях народилися лицемірство і двоєдушність. Кожен мав тепер 

дві маски – святкову й буденну, – одну надягав у себе вдома, іншу виносив на 

вулицю, до церкви, до князя; два лиця, два одяги, дві страви, два настрої – 

київський і царгородський – входили в наше життя, молитви по-

царгородськи, плачі і пляси по-київськи, їхнє лицемірство, наші хитрощі. 

Нова віра – мов золота сіть, мов медвяна ріка з кисільними берегами, – ось 

ляже на землю, і все зацвіте, заспіває, і люди житимуть, як птиці небесні, 

що не орють і не сіють, і хліб щоденний заміниться солодкою їжею богів. Во 

ім’я Отця і Сина і Святого Духа!.. старих богів було багато, і кожен мав 

своє лице, тепер бог був один, поставав у трьох іпостасях, єдиний у трьох 

лицях, і цього несила було збагнути. Але не вірити в се – гріх, сумніватися – 

гріх, думати – гріх ще тяжчий. Гріх нависав над кожним, як меч караючий, 

і примушував ховати те, що в душі (Тисячолітній Миколай, І, с. 44).  

  

Додаток 5.17 

 Сірими гранітними сходами він (Дементій Хомич) піднімався на старе 

Київське городище. Рожеві камені фундаментів Десятинної церкви омиті 

дощем. Виполоскані чистою літньою водою жилаві листки подорожника. 

Краплинки води звисають з гострих листочків лободи. Жовтіє кульбаба – 

цей найневибагливіший поселенець і весняний першоцвіт київських схилів. За 
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Дніпром, над Десною, над лісами і луками – сива імла, сива, як давнина цього 

пагорба, цих каменів і цих трав, які росли за мільйони років до нас 

і ростимуть ще мільйони років, ніким не сіяні, ніким не доглянуті, нищені 

всіма і не знищувані ніким, ніколи й нізащо. Як мистецтво. 

 На Володимирській і на Десятинній і в скверику, де спліталися ці дві 

найстарші київські вулиці (на колишньому Бабиному торжку), росли 

каштани, клени, трохи акацій. Колись тут, мабуть, росли дуби. Та ще дикі 

липи.  Мабуть, груші також. І над липами та грушами – золотисті кульки 

бджіл, диких, неляканих, невизискуваних бджіл (Зло, с. 190 – 191). 

 

Додаток 5.18 

А десь у моєму (Вероніки) серці народжувалася […] дивна молитва 

[…]: «Поведи мене! Поведи мене в парки над рікою, і ми дивитимемося на 

далеке Задніпров’я, і пароплави пропливатимуть у нас коло ніг маленькі 

й смішні перед тим широким світом, що розкривається нашим очам 

з високих круч. 

Поведи мене в ліси, в соснові ліси за Дарницю, і в дубові ліси за 

Куренівку […]. А потім ми вийдемо в чисте поле за дубові ліси […]! 

Поведи мене в луки за Конча-Заспою, за весняні молоді, соковиті луки, 

де трави ласкаві, мов малі діти, і на осінні луки з стеклими дзвінкими 

травами, гірко-солодкими від літніх вітрів, мокрими від теплих київських 

дощів, шорстко-приємними, мов твої (Володині) натруджені руки. 

Поведи мене, ох, поведи!» (Зло, с. 254). 

 

Додаток 5.19 

КИЄВЕ, ТИ ЩАСЛИВИЙ! 

 Коли мені кажуть «Київ», я бачу Дніпро, стоячи на Володимирській 

гірці, я схиляюся над неосяжним простором, що відкривається моїм очам 

унизу, і в мене таке відчуття, неначе я – птах, мовби лечу я, розпластавши 

руки-крила, заточую великі кола над тим чарівним світом, який лежить 



514 
 

унизу. Колись наш пращур теж отак зупинився на Київській горі над 

Боричевим узвозом і теж зазнав, певне, отакого почуття падіння-польоту 

і навіки сподобав це місце. А може, вибрав він Київську гору тому, що з неї 

найдальше було видно, найліпше було виглядати червоні ладьї, що йшли по 

Дніпру «з варяг», і чорні човники древлян, які спускалися по Десні. Хай там 

хоч що, а то був геніальний предок, і ми повинні належно оцінити його 

мудрість.  

 Коли мені кажуть «Київ», я бачу кам’яні маси будинків і зелені 

скверики коло них, горбаті вулички і широкі промивини площ, Володимира 

і стародавні узвози, кам’янисто-безладну площину Подолу і затінені липами 

вулиці Печерська, чарівливо-химерну Солом’янку і Татарку, віддалену від 

міста Глибочицькою балкою, повною зеленої, сизої імли, таємничості. 

  Коли мені кажуть «Київ», я бачу, як рано-вранці квапиться Київ на 

роботу, на великі заводи, розташовані на околицях, і в незліченні установи – 

цю неодмінну належність столиці, я бачу, який молодий наш Київ, який він 

бадьорий, веселий і життєрадісний. 

 Коли ходиш по землі пішки, до всього придивляєшся, багато бачиш, 

вивчаєш світ у найменших його подробицях. Вік машин відібрав у людей цю 

можливість. Тепер ми часто невразливі на скромну красу, наші почуття 

реагують лише на подразники найгостріші. Алюмінієво-скляний куб Палацу 

спорту? О, так, це прекрасно! Новий автовокзал – скло, пластмаси, химерне 

поєднання прямих ліній і карколомних заокруглень? О, так, це надзвичайно. 

Метро? Ах, надто традиційні станції, надто нагадують поменше ні копії 

московських. От хіба що «Дніпро» – це трохи романтично, а головне – 

зовсім незвично. 

  Ще зовсім недавно ми захоплювалися Хрещатиком. Війна принесла 

страшні нещастя Києву. Наші втрати були дуже тяжкі. Ми не могли йти  

вперед, не повернувши втраченого. Так був відбудований Хрещатик. У марній 

пишноті, в сентиментах, у романтизмі. Тепер ми прагнемо насамперед 



515 
 

простоти. Простота, що перевершує будь-яку уяву, – от символ нашого 

міста. Ясна річ, простота не повинна переходити в примітивізм.  

 Є міста, в яких минуле – більше, значиміше, ніж нинішність; є міста, 

що лише ждуть свого майбутнього, перебуваючи, так би мовити, в зародку; 

Київ вічно молодий, він у вічному русі, в невпинних змінах. Великі історичні 

міста великі не тому, що завжди були незмінними, а тому, що змінювалися, 

оновлювалися, зростали.  

 Коли згадаємо, на якому маленькому клаптику землі розташовувався 

«Верхній Город» Ярослава Мудрого дев’ятсот років тому; коли згадаємо, що 

сто п’ятдесят років тому на Хрещатику були тільки шинки і винокурні; 

коли згадаємо, що дев’ятнадцяте століття Київ зустрів, маючи лише кілька 

десятків кам’яних будинків і являючи собою, як зазначив один мандрівник, 

«тільки спогади та надії великого міста», – то тільки тоді побачимо, до 

яких фантастичних розмірів розрослося наше місто нині. 

 Згадай, киянине, скільки разів в’їздив ти до свого рідного міста при 

заході сонця, повертаючись з далекої дороги! 

 Оті кілька будинків на узгір’ї перед самим лісом. Пригорщами своїх 

шибок вони беруть бризки червоного сонця і вихлюпують його на ліси, на 

шосе, на машини. 

 Це – Приорка. 

 Темно зеленіють гори, а з-за них прискає в небо вмираюче сонце 

і лащиться до золотих бань Лаври, і око спочиває на пластичних лініях 

мосту імені Патона, цього новітньо-індустріального доповнення лагідного 

ландшафту Києва. 

 Це – коли їдеш по Обухівському шосе повз Видубицький монастир. 

 Шосе мовби наліплене на поверхні зелених полів, і по ньому сковзають 

промені, наче хочуть зіпхнути машину туди, до старезних далеких дубів, до 

струнких тополь, що марно намагаються затулити радісно-білі споруди 

Виставки. 

 Це – Одеське шосе. 
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 Сонце б’є просто в осі, і все червоне навколо: і сотні нових будинків, 

і піски, на яких виростають ще й ще будинки, і зірчаста Ленінградська 

площа, на яку сходяться шляхи і з Донбасу та Придоння, і з Москви та 

Білорусії. 

 Це – Дарниця. 

 Поїзд тихо прокрадається попід високими буграми. Ще вчора тут 

було порожньо, як на далекій планеті, ще вчора тут росли тільки дикі 

трави. А сьогодні підійшли до самого краю урвищ молоденькі тендітні 

деревця, а за ними громадяться сотні нових будинків з червоної і білої цегли, 

з бетонних панелей, вражають око незвично точні прямокутники кварталів, 

ваблять око пастельні барви, в які помальовано новобудови. 

 Це – Першотравневий масив. 

 Протягом своєї тисячолітньої історії Київ багато страждав, але 

часто був і щасливий. Сьогодні щастя Києва – в його невпинній розбудові, 

в кипінні праці на його заводах, в нестримній ході нового. 

 Розбудовуючись, невпинно розширюючись, Київ зумів лишити живу 

природу найбільшою своєю окрасою. Київ зачаровує своїми мостами, своїми 

пагорбами й падолами, своїм вечірнім світлом. Але краса Києва не тільки 

в його зовнішніх рисах. Краса Києва ще й у тому, що він опирається на 

історію. 

 Як западуть вологі сутінки у вильоті колишнього Хрещатого Яру, 

спустимося вниз до Дніпра, пройдемо повз пішохідний міст, нереальний 

і хиткий, мов дитяча гойдалка, станьмо на пустельній тепер набережній, 

покладімо руки на старі камені парапету й подивимося на тиху воду. Вона 

тече невпинно, мов життя нашого міста. Голуби летять з-за Десни і з-за 

Дарницьких лісів, квапляться до своїх затишних кам’яних домівок 

у гостинному Києві і, втомлені, сідають на мостових фермах. Темний міст 

уночі, а голуби білі. 
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 Будемо стояти, аж поки всі голуби перелетять через Дніпро, аж поки 

вони спочинуть на темнім мості, затріпотять крилами і пролинуть поза 

парки, понад кручами, до міста. 

Довго проводжатимемо поглядом невидимих у темряві легких птахів. 

Шепотітимемо: «Нестомно літайте над нашим Києвом, голуби! Літайте!» 

(Зло, с. 59 – 62).  

 

Додаток 5.20 

По той бік Дніпра горіло небо від мартенів, а в нього горіла душа. Чи думав 

тоді, в темному азіатському місті, де безслідно загубилася його любов, що 

віднайде її через багато років серед оцих вогнів, у місті привабливому 

й страшному, прекрасному й жахливому, в місті, де на деревах замість 

листя тріпотіли горобці, а заводи поглинали все повітря і люди задихалися, 

ходили зі сплющеними легенями, пласкі й темні, мов тіні. Місто чавуну 

і сталі. Урочисте місто для урочистих громадян. Урочисто йдуть на 

роботу. Ще урочистіше повертаються з роботи. Почуття добре 

виконаного обов’язку і спільноти з так званим трудовим колективом. 

Надзвичайно урочисто святкують Перше травня і день Жовтневої 

революції. Урочисто живуть в комунальних квартирах, тісних, мов 

мурашники. Де вони там сплять, як харчуються, як розмножуються, навіщо 

живуть. Хіба це має якесь значення для суцільної електрифікації? (Юлія, 

с. 185). 

 

Додаток 5.21 

Шульга поплив і приплив. Був темний вечір, а може, ніч, в цьому 

химерному місті ніхто не міг би розокремити дня й ночі, небо над заводами 

однаково горіло і кривавилося, повітря пахло не зеленою весною, а пекельною 

сіркою з доменних печей, роздзенькані трамваї несонно товклися по вулицях, 

мов домовики в запічках, щось велике, незграбне, безформне затаєно гуло, 

двигтіло і мовби зітхало, та Шульга чув і не чув те все, бачив і не бачив, 
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помічав і не помічав, бо весь був розкритий тільки до того високого правого 

берега, що перед арками залізничного мосту, темна гора м’яко, чарівно 

круглилася, мов райський сад, і пахла Шульзі, як райський сад, розкошами 

і жінкою. 

 Вийшовши з пристані, Шульга не вагав жодної хвилі. Стрибнув 

у перший трамвай, який ішов проспектом у нагірну частину міста, де вулиця 

Поля, де глиняна хатка на курячих ніжках, де Оля-Юля-юл… […] 

 Безлюдна о такій порі Дзержинська і геть пустельна тиха вулиця Поля 

сьогодні були невпізнанні: їхні сховані під круглими кронами дерев хідники 

повнилися безшелесними темними постатями, над кожною з яких золотився 

тихий вогник, вогники пливли в просторі побіля Шульги, повз нього, далі й 

далі, всі в тому самому напрямку, вгору від парку Шевченка до величезної 

площі, на якій стояв Преображенський собор, собор мав бути завбільшки 

з ту площу, щоб перевищувати своїми розмірами собор святого Петра 

в Римі, але Потьомкін процвиндрив гроші, виділені царською скарбницею на 

спорудження святині, і довелося, як кажуть росіяни, «довольствоваться 

малым», поставили серед просторої площі те, що поставили, та однаково 

Преображенський собор мав вигляд доволі величний, надто ж у дні великих 

православних свят, а сьогодні, як нагадувала Шульзі мати, була Великодня 

ніч… (Юлія, с. 191 – 192).  

 

Додаток 5.22 

До управління мене везли, звідти довелося добиратися додому на 

власних ногах. Я (Сміян) біг навпростець через Сінний базар, відчуваючи на 

спині холодний погляд темних шибок округлого фронтону управлінської 

споруди, тоді метнувся вулицею Карла Лібкнехта, який своєю мученицькою 

смертю мовби передрік не менше мучеництво всіх дітей революції навіть 

після її остаточної перемоги, далі лежала вулиця Виконкомівська – в назві 

символ влади, яка покликана виконувати волю народу, а насправді виконує 

вказівки загадкової, майже містичної сили, і нарешті вулиця Шевченка, 



519 
 

вгору, вгору, крутіше й крутіше, але вже легше на душі, вже ти не 

спотикаєшся на горбатій бруківці, вже не зауважуєш незграбних цегляних 

будинків обабіч, бо незримо витає над тобою дух генія, який надихає 

і захищає тебе навіть тоді, коли вже не захистить ніяка сила. «Щоб 

милость душу осінила». Ще від Шевченка це слово, а я в дурощах своїх 

офіцерських пояснював малому Маркові сталінське «пусть осенит вас 

победоносное знамя» так, ніби слово «осенит» вигадав сам товариш Сталін, 

а до нього ніхто такого слова й не чув. Чи товариш Сталін читав нашого 

Шевченка? Тільки вічність зможе відповісти на це запитання, а я того 

тривожного досвітку був надто далекий від вічності, бо рвався всім серцем 

туди, де була моя Оксана (Тисячолітній Миколай, ІІ, с. 121). 

 

 Додаток 5.23  

Їхали по набережній Дніпра. Безмежні розливи асфальту. З одного 

боку – блоки нових висотних будинків, з другого – білі піщані пляжі, тихі 

затоки, голуба дніпровська вода, мости, острів з атракціонами, серед яких 

вирізнялося традиційне колесо з кабінками для випробування міцності нервів. 

– Ви бували в Придніпровську, Петре Андрійовичу? – спитав Совинський. 

– Бував, хоч і нечасто. 

– А як вам наша набережна? Це зробив Пронченко, коли був тут 

секретарем обкому. Його ідея. Давніше берег був забудований 

халупами, а он там на схилах росла дереза й лазили корови. Тепер новий 

район, головне ж – ця траса. Гордість нашого міста! 

– Я не люблю таких набережних, – сказав Карналь. 

– Дозвольте поцікавитися, чому? – здивувався директор. 

– І не тільки тут, у вас. Бачив набережні Ленінграда, був колись 

у Єгипті – там в Александрії набережна, мабуть, кілометрів двісті вздовж 

моря. У Києві приблизно така, як у вас, уздовж Дніпра, хоч там шосе 

коротке й набагато вужче. Але всі вони мають спільну, сказати б, рису: 

створені не для людей, а для машин. До берега не проберешся, не проб’єшся, 
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хіба що проскочиш, як заєць, але й тоді тебе оглушить гуркотом моторів, 

і ти задихнешся від вихлопів газів. Моє переконання: до води треба давати 

доступ насамперед людям, а не машинам (Розгін, с. 108 – 109). 
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ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ТА АПРОБАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 
Монографія  

 
1. Голікова Н. С. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова 

до концепту : монографія. Дніпро : Акцент ПП, 2018. 432 с. 

 

Рецензія: Єрмоленко С. Під лінгвостилістичним мікроскопом – 

художній дискурс Павла Загребельного. Рецензія на монографію: 

Голікова Н. С. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до 

концепту : монографія. Дніпро : Акцент ПП, 2018. 432 с. Українська мова. 

2018. № 4. С. 125 – 128. 

Рецензія: Голобородько К. Ю. Художня мова Павла Загребельного 

в сучасній лінгвістичній інтерпретації (Голікова Н. С. Мова художньої прози 

Павла Загребельного: від слова до концепту : Монографія. Дніпро : Акцент 

ПП, 2018. 432 с.). Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. Харків, 2018. Вип. 49. С.102 – 104. 
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