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АНОТАЦІЯ 

 

Сюта Г. М. Цитата в українському поетичному тексті ХХ століття: 

джерела, прагматика, рецепція. — 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.  

Виконана дисертація — це комплексне дослідження феномену цитати 

як мовно-писемного знака, що фіксує тяглість лінгвокультурних традицій в 

українському поетичному тексті ХХ століття.  

Уперше в українському мовознавстві запропоновано інтегративну 

рецептивно-стилістичну концепцію вивчення поетичного тексту, в якій 

ураховано когнітивно-психологічні й соціокультурні чинники його 

створення та функціонування. Застосований інтегративний підхід поєднує 

теоретико-методологічні засади лінгвопоетики, лінгвопрецедентності, 

лінгвосинергетики, а також методи суміжних гуманітарних наук, об’єктом 

вивчення у яких є текст (літературознавства, семіотики, феноменології, 

рецептивної естетики та поетики тощо). Їх синтезування сформувало 

розуміння активної природи твору, комунікативно-прагматичних умов його 

розвитку як тексту, а також закцентувало креативну функцію читача, який 

моделює зміст твору безпосередньо в процесі читання через власну 

інтерпретацію, відповідно до рівня свого інтелектуального та емоційного 

досвіду, глибини культурної пам’яті.  

Визначено, що для лінгвістики основною одиницею вербалізації 

мовно-культурної пам’яті є цитата. У поетичному тексті цитата функціонує 

як мовно-писемний знак, що засвідчує історично сформований зв’язок мови 

художньої літератури та української літературної мови, фіксує тяглість 

лінгвокультурних традицій, акумулює, зберігає та ретранслює 

інтелектуально-почуттєвий зміст прецедентних текстів і набуває статусу 
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мовно-естетичного знака, носія культурних знань. Потребою осмислення 

названих епістемологічних статусів зумовлена актуальність дослідження. 

Спростовано поширену думку про зв’язок явища цитатності лише з 

новітньою (переважно постмодерною) культурою текстотворення. 

Умотивовано іманентний характер цитатності як понадчасової, 

універсальної властивості когнітивно-мовної діяльності людини, що пов’язана 

з механізмами словесно-логічної, образної, емоційної, асоціативно-мовної 

пам’яті.   

Уточнено лінгвістичний зміст терміна цитата, аргументовано його 

родовий статус у парадигмі номінацій “чужого слова” й одиниць реалізації 

діалогічності в поетичному тексті. Схарактеризовано когнітивно-

прагматичні умови формування, реактуалізації та рецепції цитат.  

У контексті з’ясування когнітивних механізмів і чинників упізнавання 

цитати схарактеризовано графічні, лексичні та лексико-синтаксичні 

метаоператори, що полегшують її ідентифікацію в лінійній структурі нового 

авторського тексту.  

Обґрунтовано і введено в науковий обіг поняття “цитатний тезаурус”. 

Цим терміном означено сформований у процесі пізнання текстів культури, 

зафіксований у свідомості мовців, апробований різностильовою, 

різножанровою і різночасовою усною та писемною мовною практикою 

корпус цитатних висловлень, надслівних образно-смислових єдностей як 

вербальних акумуляторів знань про ці тексти.  

Поглиблення знань про цитатний тезаурус забезпечили: а) опис джерел 

його формування; б) характеристика чинників розвитку, збереження 

стабільності чи спричинення змінності; в) систематизація одиниць, які 

наповнюють ЦТ, простеження динаміки їхнього соціокультурного змісту й 

оцінності.  

Визначено, що наповнення цитатного тезаурусу, а також його 

стабільність чи змінність пов’язані з такими соціокультурними чинниками: 

а) актуалізація / периферизація в лінгвокультурному та інтелектуальному 
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обігові соціуму певних текстів, які стають прецедентними джерелами 

цитатності; б) тип панівної ідеології, яка регулює цей обіг; в) загальний 

культурно-освітній рівень мовців; г) мода, яка часто визначає суспільний 

попит на твори; д) індивідуальні смаки й естетичні та ціннісні орієнтації 

авторів і читачів.    

Структурну типологію цитат створено за такими критеріями: тип і 

спосіб контекстної експлікованості (цитата явна чи прихована; її 

супроводжують чи не супроводжують текстові маркери цитатності); формат 

відтворення (цитата точна, трансформована, семантична); позиція в 

метатексті (цитата епітекстова чи внутрішньотекстова); мовно-структурний 

рівень (цитата фоностилістична, словотвірна, лексична); належність до 

прецедентного джерела (до якого тексту, дискурсу генетично належить 

цитата); контекстне функціональне навантаження. 

Здійснено жанрово-джерельну характеристику цитатних висловлень. 

Установлено, що основні прецедентні площини, в які рефлексує культурна 

пам’ять поетичної мови, це: а) Біблія, б) світова література, в) українська 

література (фольклор, класична, сучасна), г) інтермедіальні сфери (пісенні, 

кінематографічні, анімаційні, рекламні тексти, офіційно-ідеологічний 

дискурс).  

Систематизація інформації про актуальні для українського поетичного 

тексту ХХ століття джерела цитатності дала змогу: а) опредметнити 

лінгвокультурний розвиток української поетичної мови в тісному й 

неперервному зв’язку з національною словесною традицією; 

б) продемонструвати максимальну відкритість сучасного поетичного 

мовомислення до різночасових і різножанрових пластів української і світової 

культури; в) констатувати інтенсифікацію наповнення мови української 

поезії ХХ ст. інтермедіальними цитатними одиницями.  

Досліджено контекстну прагматику цитатних висловлень. Детально 

схарактеризовано основні функції цитати у поетичному тексті: номінативну, 

діалогізаційну, ідентифікаційну, композиційно-текстотвірну, змістотвірну  
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(у підтверджувальному й заперечному виявах), експресивно-оцінну та 

ігрову. Виявлено неізоморфність поетичної функціональної моделі 

цитатності та її функціональних моделей в інших жанрово-стильових 

різновидах української літературної мови. 

Узагальнено, що створена на підставі формально-структурних, 

генетичних, функціонально-прагматичних критеріїв типологія цитат 

забезпечує формулювання нових положень, які розвивають теорію цитатності 

й становлять методологічне підґрунтя для дослідження цитатних висловлень 

як одиниць загальномовного і стильових цитатних тезаурусів.  

І загальномовний, і стильовий поетичний цитатні тезауруси — це 

репрезентативні лінгвоінтелектуальні зрізи й різновиди етнокультури. 

Дослідження змістово-оцінної динаміки цитатних міні-текстів, які 

наповнюють ці тезауруси, — новий аспект вивчення історії літературної 

мови та художнього стилю.  

Відзначено евристичну цінність матеріалу, систематизованого в 

покажчику “Цитата в українській поетичній мові ХХ століття: джерела і 

тексти”: він фіксує інформацію про авторів, творчість яких є джерелом 

активного цитування, і водночас унаочнює тексти поетів, для яких уживання 

“чужих слів” стало ідіостильовою нормою.  

Увага до історії літературної мови як до історії розвитку 

лінгвокультури відкриває перспективу досліджень загальномовного і 

стильових цитатних тезаурусів. Їхні складники — цитати є маркерами 

історичного, цивілізаційного й соціально-культурного часу в мові. 

Ключові слова: діалогічність, мовно-культурна пам’ять, цитатність, 

цитата, “чуже слово”, цитатний тезаурус, поетичний текст, рецепція. 
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SUMMARY 

Syuta H. М. The quote in Ukrainian poetic text of the ХХ century: 

sources, pragmatics, reception. — Qualififying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis submitted for the scientific degree of Doctor in Philology. Speciality 

10.02.01. — the Ukrainian language. — Institute of Ukrainian language оf the 

National Academy of Sciences of Ukraine. — Kyiv, 2018. 

The thesis is a comprehensive study of the quotation phenomenon as 

a lingual-and-written sign that fixes the continuity of linguo-cultural traditions in 

the Ukrainian poetic text of the XX century. 

 For the first time in Ukrainian linguistics an integrative receptive-stylistic 

concept of the poetic text study has been proposed. In the above mentioned 

concept the cognitive-psychological and socio-cultural factors of text's creation 

and functioning have been taken into account. The applied integrative approach 

combines theoretical and methodological principles of linguo-poetics, linguo-

precedentness, linguo-synergetics, as well as methods of adjacent humanities, 

which consider the text as a subject of their study (literary studies, semiotics, 

phenomenology, receptive aesthetics and poetics, etc.). Their synthesis formed the 

understanding of the active nature of the poetic work, the communicative-and-

pragmatic conditions of its development as a text. It also emphasized the creative 

function of the reader, who models the content of the work directly in the process 

of reading through his own interpretations, according to the level of his intellectual 

and emotional experience, the depth of his cultural memory, etc. 

 It has been determined that a quotation is the main unit of verbalization of 

linguo-cultural memory. In the poetic text, the quotation functions as a lingual-

written sign, which testifies to the historically formed connection between the 

language of fiction and the Ukrainian literary language. It fixes the continuity of 

linguo-cultural traditions, accumulates, preserves and retransmits the intellectual 

and emotional content of precedent texts and acquires the status of a lingual-and-
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aesthetic sign, the bearer of cultural knowledge. The relevance of the study is due 

to the need for comprehension of these epistemological statuses of a quotation.  

 The widespread opinion about the connection of the phenomenon of the 

quotation with the modern (predominantly postmodern) culture of text formation 

has been simplified. The immanent character of the quotation as the overtime, 

universal feature of the cognitive-linguistic activity of a man, which is connected 

with the mechanisms of verbal-and-logical, artistic, emotional, associative-

linguistic memory has been motivated. 

 The linguistic content of the term quotation has been specified. Its generic 

status in the paradigm of nominations of "someone else's word" and units of  

dialogue implementation into poetic text have been argued. The cognitive-and-

pragmatic conditions of the formation, re-actualization and reception of the 

quotation have been described. 

 In the context of finding out the cognitive mechanisms and factors of the 

quote recognition, different graphic, lexical, and lexical-syntactic meta-operators 

have been characterized. They facilitate its identification in the linear structure of 

a new author's text. 

 The concept of "quotation thesaurus" has been substantiated and 

introduced into the scientific circulation. This term is used to denote the body of 

quotational statements and figurative-and-semantic accords as verbal accumulators 

of knowledge about these texts. This body was formed in the process of text 

cognition; was fixed in people's minds; was tested by the different-style, different-

genre and different-time oral and written language practice. 

 The deepening of knowledge about the quote thesaurus has provided the 

following: a) description of the sources of its formation; b) characterization of the 

factors of its development, preservation of stability or causation of variability; 

c) systematization of units that fill the quotation thesaurus, tracing the dynamics of 

their socio-cultural content and evaluation. 

 It has been determined that the filling of a quotation thesaurus, as well as 

its stability or variability, are connected with the following socio-cultural factors: 
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a) actualization / peripherization (in linguo-cultural and intellectual socium 

circulations) of the certain  texts, which become precedent sources of quotation; 

b) type of dominant ideology that regulates this circulations; c) general cultural 

and educational level of people; d) fashion that often determines the public 

demand for works; e) individual tastes, aesthetic and value orientations of authors 

and readers. 

 The structural typology of quotes is based on the following criteria: the 

type and method of context explicitness (the quote is explicit or implicit; it is 

accompanied or not accompanied by text markers of quotation); reproduction 

format (the quote is exact, transformed or semantic); position in the meta-text (the 

quote is epi-text or in-text); linguistic-and-structural level (the quote is phono-

stylistic, word-building, lexical); belonging to a precedent source (to which text or 

discourse the quote genetically belongs); context functional load. 

 The genre-and-source characterization of quotations has been carried out. 

It has been found out that the main precedent planes, into which the cultural 

memory of the poetic language reflexes, are the following: a) the Bible; b) world 

literature; c) Ukrainian literature (folklore, classical, modern); d) inter-medial 

spheres (song, cinema, animation, advertising texts, official-ideological 

discourse). 

 The systematization of information on the sources of quotations, topical 

for the Ukrainian poetic text of the twentieth century, has made it possible: a) to 

describe the linguo-cultural development of the Ukrainian poetic language in close 

and continuous connection with the national artistic tradition; b) to demonstrate 

the maximum openness of contemporary poetic thinking to the different-time and 

different-genre levels of the Ukrainian and world culture; c) to state intensification 

of the filling of the XX century Ukrainian poetic language with inter-medial 

quotation units. 

 Contextual pragmatics of quotation statements has been analyzed. 

The main functions of the quote in poetic texts have been described in detail: 

nominative, dialogical, identificational, compositional and text-building, content-
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forming (in confirmatory and negatory manifestations), expressive-evaluative etc. 

Non-isomorphism of the poetic functional model of the quotation and its 

functional models in the other genre-and-style varieties of the Ukrainian literary 

language has been revealed. 

 It has been generalized that the typology of quotes, created on the basis of 

formal-and-structural, genetic, functional-and-pragmatic criteria, provides a 

formulation of new principles that develop the theory of quotations and form 

methodological grounds for the study of quotes as units of general lingual and 

style quotation thesauri. 

 Both — the general lingual and the style poetic quotation thesauri are 

representational linguo-intellectual varieties of ethno-culture. The study of the 

content-evaluative dynamics of the quotation mini-texts that fill the above 

mentioned thesauri, opens a new aspect of studying the history of literary language 

and artistic style. 

 The heuristic value of the material, systematized in the index "The quote 

in the Ukrainian poetic language of the XX century: sources and texts" has been 

pointed out.  It contains the information about the authors, whose creative work is 

the source of active citation, and at the same time it provides the texts of poets, for 

whom the use of "someone else's words" has become their idiostyle norm. 

 Attention to the history of literary language as to the history of the 

development of linguo-culture opens the prospect of general lingual and style 

quotation thesauri research. Their components — quotes — are the markers 

of historical, civilizational and socio-cultural time in the language. 

 Key words: dialogicity, linguo-cultural memory, quotation, "someone 

else's words", quotation thesaurus, poetic text, reception. 

Key words: linguoculture, receptive stylistics, poetic text, language and 

cultural memory, reception, dialogicity, quotation, quote, quotation thesaurus. 
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Основні  положення дисертації викладено в таких публікаціях: 

 

Індивідуальні монографії 

 

1. Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ 

століття. Київ: КММ, 2017. 384 с.  

Рецензія: Голобородько К. Ю. Від поетичного словника цитат до 

словника культури. Рецензія на монографію: Сюта Г. М.  Цитатний тезаурус 

української поетичної мови ХХ століття. Київ: КММ, 2017. 384 с.  Вивчаємо 

українську мову та літературу: Всеукраїнський науково-методичний 

журнал. 2018. № 22 – 24 (530 – 532). С. 94 – 95. 

Рецензія: Струганець Л. В. Цитатний вимір пізнання лінгвокультури. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Філологія. 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 198 – 199. 

 

Розділи в колективних монографіях 

 

2. Сюта Г. М. Художній стиль (мова поезії). Українська лінгвостилістика 

ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела. Київ: 

Грамота, 2007. С. 114 – 204. 

3. Сюта Г. М. Художній стиль — складник національної лінгвокультури. 

Літературна норма і мовна практика. Ніжин: ТОВ “Аспект-

поліграф”, 2013. С. 41 – 64.  

4. Сюта Г. М. Цитатний тезаурус сучасної української мови: визначення і 

стратифікація, джерела формування, динамічність розвитку. ХХ – 

ХХІ ст.: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській 

мові та літературі. Оломоуць, 2016. С. 151 – 168. 

5. Сюта Г. М. Цитата у мові Шевченка і Шевченкова цитата в сучасній 

поетичній мові. Територія мови Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім 

Дмитра Бураго, 2016. С. 167 – 212. 
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6. Сюта Г. М. Цитата в українській поетичній мові ХХ століття: джерела, 

рецепція, інтерпретація. Інтертекстуальність та інтермедіальність: 
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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження зумовлена потребою нового осмислення 

епістемологічного статусу цитати як мовно-писемного знака, що: 

а) засвідчує історично сформований зв’язок мови художньої літератури 

та української літературної мови; б) фіксує тяглість лінгвокультурних 

традицій в українському поетичному тексті; в) завдяки акумулюванню, 

зберіганню та ретрансляції інтелектуально-почуттєвого змісту прецедентних 

текстів набуває статусу носія культурних знань.  

Істотного перегляду потребує поширене, однак методологічно не 

коректне, спрощувальне щодо розуміння закономірностей еволюції 

поетичної мови твердження про те, що явище цитатності є прерогативою 

новітнього мовомислення, передусім постмодерністського. Справді, сучасна 

постмодерна література щонайширше орієнтована на свідоме “нове 

переживання”  текстових цінностей попередніх епох та інших культур, тому 

наповнена різноманітно експлікованими фрагментами “чужих текстів”. 

Однак цитатність — не часово маркована, а універсальна, понадчасова 

властивість художнього мовомислення. Вона онтологічно не пов’язана із 

жодним літературним напрямом чи культурною епохою. Найдавніші тексти 

світової і національної культур також насичені цитатами. Факти цитування 

Старого Заповіту в Євангелії (Дж. Фрезер), апеляції до усної народної 

творчості в “Слові о полку Iгоревiм” (Д. С. Лихачов, А. Є. Супрун), прямі 

й непрямі покликання на Святе Письмо в літописах (В. В. Німчук, 

М. М. Пещак), у проповідницьких текстах І. Галятовського, 

З. Копистенського, П. Могили (О. Ю. Зелінська), у творах К. Зіновієва, 

І. Орновського, Г. Cковороди (Ю. В. Шевельов, І. П. Чепіга, Л. П. Гнатюк, 

О. C. Переломова) переконливо відбивають традицію ментального 

повернення до попередніх текстів, а в ширшому витлумаченні — до мовної 

пам’яті культури.   
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Сьогодні проблема цитатності продуктивно екстрапольована на тексти 

різних жанрів і стилів — художнього (Н. О. Фатєєва, Н. А. Кузьміна, 

І. В. Арнольд, Ю. О. Сорокін, Г. В. Денисова, І. П. Смирнов, І. В. Фоменко, 

К. О. Козицька, Н. В. Семенова, С. Я. Єрмоленко, О. О. Маленко, 

В. В. Калашник, Н. В. Кондратенко, В. В. Корольова, Н. С. Голікова, 

І. О. Дегтярьова, М. В. Шаповал, Т. В. Кальченко), наукового (М. М. Кожина, 

М. П. Котюрова, В. О. Салімовський, Н. В. Данилевська, 

Л. В. Славгородська, Л. В. Красильникова, В. Є. Чернявська, І. А. Синиця), 

публіцистичного (О. А. Земська, В. М. Мокієнко, Л. Р. Дускаєва, 

А. М. Архангельська, О. П. Левченко, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган, 

М. В. Мамич, О. А. Ільченко, М. Б. Булах, М. М. Пономаренко, 

О. О. Калякіна), на мову політичної риторики (М. І. Степаненко, 

Н. В. Кондратенко, І. Я. Завальнюк, І. І. Брага, Н. В. Деренчук). Апробовані 

підходи до вивчення явища цитатності й феномену цитати фактично 

репрезентують три пізнавальні парадигми: структурно-текстову (цитата — 

одиниця структурно-композиційної організації тексту), комунікативну 

(семантико-аксіологічні характеристики цитат узгоджені з комунікативно-

прагматичними обставинами спілкування), лінгвокультурологічну (цитата — 

носій мовно-культурної, мовно-естетичної інформації).  

Особливий статус має цитата в поетичному тексті, який чутливий до 

“чужого” потенційно афористичного й естетично маркованого слова. Адже 

“тільки в поезії мова розкриває всі свої можливості, бо вимоги тут до неї 

максимальні, [..] мова перевищує тут сама себе” [Бахтин 1974: 278]. Отже, 

лексично-образна й ритмомелодійна організація мови поезії створює 

оптимальні комунікативно-прагматичні умови для “народження”, 

реактуалізації та рецепції цитат.  

Вирізнення цитати в лінійній структурі тексту — лише перший, 

структурно-мовний ступінь її ідентифікації. Складнішими є психолінгвальні 

механізми рецепції цитат як мовомисленнєвих одиниць, носіїв мовно-

культурної пам’яті, репрезентантів прецедентних текстів.  
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Традиційні методики вивчення цитат в аспекті лексико-семантичної 

системи поетичної мови і поетичного словника орієнтують на методологічно 

звужене, одновимірне тлумачення цитати: “дослівно наведений у мовленні 

уривок якогось тексту чи точно відтворений вислів якоїсь особи” [Баранник 

2007: 816]. Натомість сучасне лінгвокультурологічне трактування мовно-

мисленнєвого феномену цитати потребує застосування комплексного, 

інтегративного підходу. Постулюючи ідею синтезування 

різнопарадигмальних знань, такий підхід поєднує теоретичні засади сучасної 

текстолінгвістики, психолінгвістики, рецептивної стилістики, а також 

суміжних мовознавчих (лінгвопрагматика, лінгвосинергетика, теорія 

лінгвопрецедентності) та гуманітарних (літературознавство, естетика, 

психологія творчості, феноменологія, рецептивна поетика) дисциплін, що 

безпосередньо пов’язані з теоретико-методологічним поглибленням 

досліджень “чужого слова”. Гносеологічно така різновекторність пізнання 

того самого об’єкта суголосна з думкою В. І. Вернадського про розвиток 

наукового знання у ХХ столітті, що “швидко стирає межі між окремими 

науками. Ми щораз більше спеціалізуємося не за науками, а за проблемами” 

[Вернадский 1938]. 

Інтегративний підхід широко орієнтований на врахування 

індивідуально-інтелектуальних та соціокультурних прагматичних умов, 

у яких реалізується чи не реалізується художня комунікація, тобто “чуже 

слово” впізнається й змістово розгерметизовується чи залишається в стані 

“лінгвоментального анабіозу”.  

Отже, актуальність дослідження пов’язана з новим поглядом на 

феномен цитатності як іманентну властивість людського мовомислення і на 

цитату як одиницю мовно-культурної свідомості сучасної людини, активну 

одиницю комунікації, мовний знак зв’язку з літературно-історичним 

контекстом минулого й сучасності.  

Зв’язок праці з науковими планами, програмами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексного наукового дослідження відділу 
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стилістики, культури мови та соціолінгвістики “Сучасна лінгвостилістика 

в інтегративній науковій парадигмі” (державний реєстраційний номер 

0113U1489) та “Лінгвософія українських текстів ХХІ ст.” (державний 

реєстраційний номер  0118U002069). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Наукової ради “Українська 

мова” Інституту української мови НАН України (протокол №74 від 29 червня 

2016 р.). 

Мета дисертаційної праці — установити конститутивні ознаки 

цитатності як іманентної властивості українських поетичних текстів; за 

структурно-текстовими, джерельно-жанровими, комунікативно-

прагматичними критеріями створити типологію цитат, що формують 

цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття.   

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− синтезувати актуальні теорії вивчення поетичного тексту, які 

висвітлюють його образно-естетичну природу, психолінгвальні 

процеси та прагматичні умови рецепції; 

− аргументувати концептуальний характер цитатності як іманентної 

властивості поетичного мовомислення; 

− умотивувати родовий статус поняття “цитата” в ієрархії 

термінопозначень “чужого слова”; 

− обґрунтувати зміст поняття “цитатний тезаурус української поетичної 

мови ХХ ст.”;  

− з’ясувати лінгвокогнітивні механізми “народження”, реактуалізації 

та рецепції цитат;  

− визначити релевантні для поетичного тексту критерії типологізації цитат; 

− зафіксувати й описати способи та засоби структурно-семантичної 

адаптації цитат у поетичних текстах;    

− схарактеризувати за джерельно-жанровими ознаками висловлення, що 

формують цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ ст.; 
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− дослідити функції цитати в українському поетичному тексті 

ХХ століття; 

− укласти  покажчик прецедентних висловлень (інваріантів) та текстових 

реактуалізацій (варіантів) як орієнтовну модель цитатного тезаурусу 

поетичної мови ХХ століття. 

Теоретичне підґрунтя для дослідження сформували праці з філософії 

та естетики мови, зокрема герменевтики та феноменології (О. О. Потебня, 

І. Я. Франко, Р. Інґарден, Г. Яусс, В. Ізер), теорії діалогічності — 

інтертекстуальності (М. М. Бахтін, Ю. Кристева, Ж. Дерріда, М. Ріффатер, 

Ж. Женетт, Г. Блум, Р. Барт, Н. О. Фатєєва, Н. А. Кузьміна, Г. В. Денисова, 

І. П. Смирнов, І. П.  Ільїн, К. О. Козицька, М. Б. Ямпольський, О. О. Маленко, 

О. С. Переломова, В. С. Калашник, Н. В. Кондратенко), формальної 

(структурної) поетики (П. X. Тороп, Ю. М. Лотман, Б. В. Томашевський, 

З. Г. Мінц), теорії структурно-семантичної організації художньої мови і 

поетичного тексту зокрема (В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко, 

Л. О. Ставицька, Л. О. Пустовіт, Л. А. Лисиченко, Л. І. Мацько, 

А. К. Мойсієнко, Т. В. Радзієвська, Л. В. Кравець, В. П. Григор’єв, 

М. Л. Гаспаров, Н. Д. Арутюнова), лінгвосинергетики (Н. А. Кузьміна, 

О. О. Семенець, Л. І. Мацько), лінгвопрецедентності (Ю. М. Караулов, 

Г. Г. Слишкін, Д. Б. Гудков, В. В. Красних, Ю. О. Cорокін, І. В. Захаренко, 

В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвікова, О. О. Cеліванова, О. О. Маленко, 

Т. Ю. Кальченко). Для осмислення механізмів рецепції поетичного тексту 

цінними стали також літературознавчі студії Т. І. Гундорової, Г. Д. Клочека, 

Р. Т. Гром’яка, В. Т. Бондар. 

Об’єкт дослідження — українські поетичні тексти XX століття як 

дискурс фіксації, реактуалізації, реінтерпретації літературних та 

інтермедіальних цитат. 

Предмет дослідження — когнітивні, комунікативно-прагматичні, 

лінгвопрецедентні та рецептивні параметри цитат, виявлених в українських 

поетичних текстах ХХ століття.    
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Джерельну базу дослідження становлять українські поетичні тексти 

ХХ століття. Вони релевантно відбивають естетико-стилістичну 

неоднорідність національного поетичного дискурсу, зокрема належність 

авторів до різних літературних течій, угруповань, естетичних платформ, 

творчих поколінь (П. Тичина, Є. Маланюк, Юрій Клен, М. Рильський, 

М. Драй-Хмара, Б.-І. Антонич, Є. Плужник, А. Малишко, М. Бажан, 

В. Сосюра, Л. Костенко, В. Симоненко, В. Cтус, І. Гнатюк, 

М. Вінграновський, Б. Олійник, Д. Павличко, І. Драч, І. Калинець, 

М. Руденко, І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Василашко, П. Перебийніс, 

І. Жиленко, В. Вовк, Б. Бойчук, Ю. Тарнавський, В. Простопчук, 

В. Голобородько, Н. Білоцерківець, А. Мойсієнко, В. Кордун, І. Низовий, 

В. Герасим’юк, Ю. Андрухович, О. Забужко, І. Римарук, О. Ірванець, 

В. Неборак, І. Андрусяк, С. Жадан, В. Махно, Н. Федорак, М. Савка, 

Людмила Ромен, Г. Cеменчук, Г. Дементьєва, Арсен Ій, Г. Осадко).  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в українській 

лінгвостилістиці запропоновано інтегративну (із поєднанням функціонально-

стилістичного, лінгворецептивного, лінгвопрагматичного, лінгвопрецедентного 

підходів) концепцію аналізу сучасного українського поетичного тексту як 

дискурсу “народження”, відтворення і перетворення цитат; аргументовано 

іманентний характер цитатності як властивості поетичного мовомислення; 

установлено родовий статус цитати щодо видових одиниць вияву 

діалогічності в художньому тексті; обґрунтовано рецептивно-стилістичний і 

лінгвокультурологічний зміст понять “цитата” і “цитатний тезаурус”; 

вибудувано типологічно-класифікаційні схеми, що систематизують 

інформацію про лінгвокогнітивні, генетичні, комунікативно-прагматичні 

(семантичні, структурні, аксіологічні, функціональні) параметри цитат, 

реактуалізованих у поетичних текстах ХХ ст.; стверджено неізоморфність 

загальномовного і поетичного цитатних тезаурусів; схарактеризовано 

специфіку реінтерпретації цитат у мовотворчості представників різних творчих 

поколінь та естетичних платформ.  
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Теоретичне значення праці визначають: а) лінгвокультурологічний 

підхід до пізнання художнього стилю, що відбиває соціокультурний та 

мовно-естетичний досвід різних поколінь, зберігає й нарощує культурно-

інтелектуальну пам’ять нації; б) обґрунтування родового статусу цитати 

щодо видових виявів “чужого” слова; в) умотивування лінгвокогнітивної 

природи цитати — репрезентанта прецедентного тексту й основної 

операційної одиниці міжтекстового (текст — текст) і міжсуб’єктного 

(автор  — автор; автор — читач) культурного діалогу; г) створення 

структурно-функціональної й джерельної типології цитат; д) представлення 

цитатного тезаурусу як сформованого в процесі пізнання текстів культури 

корпусу висловлень — вербальних “згустків” знань про ці тексти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані теоретичні положення та інтерпретований цитатний матеріал 

можуть бути використані: а) для написання нових праць з історії української 

літературної мови, стилістики, фразеології, лінгвокогнітології, 

лінгвопрагматики; б) для опрацювання проблем цитатності в проекції на 

жанрово-стильові варіанти усних і писемних текстів; в) для поглибленого 

вивчення лексико-фразеологічних, передусім афористичних засобів 

поетичної мови; г) для укладання словників поетичної мови та поетичної 

фразеології; д) для написання підручників і навчальних посібників, 

джерельно-фактографічне наповнення яких цитатним матеріалом 

спрямоване на формування україноцентричної інтелектуальної мовної 

особистості; е) у викладанні курсів історії української літературної мови, 

стилістики, когнітивної та комунікативної лінгвістики в аспекті 

лінгвокультурології. 

Евристичну цінність зроблених висновків та узагальнень визначає те, 

що вони вмотивовують доцільність виокремлення теорії цитатності як 

самодостатнього напрямку рецептивної стилістики. Запропонований 

інтегративний підхід до пізнання художнього тексту з погляду цитатності 

сприятиме вдосконаленню діалогічно-інтертекстуального аналізу поетичних 
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творів, а також творів інших жанрів і стилів, для яких цитатність є 

диференційною властивістю. 

Базовою для дослідження стала методика рецептивного аналізу, що 

вможливила розгляд поетичного тексту й цитат як одиниць цитатного 

тезаурусу і — ширше — поетичного словника в контексті: а) загальних 

закономірностей розвитку української мови та культури упродовж ХХ ст.; 

б) інтелектуально-естетичної змінності українського художнього тексту у 

ХХ столітті; в) сумірності інтелектуально-естетичного досвіду авторів і 

читачів у процесі художньої комунікації. 

Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечило 

використання загальнолінгвістичних та рецептивно-стилістичних методів: 

методу кореляцій (для вмотивування родового статусу цитати щодо 

суміжних видових одиниць вияву діалогічності в художньому тексті, 

для обґрунтування змісту поняття “цитатний тезаурус”), методу текстової 

ідентифікації цитатних висловлень (для фіксації цитатних одиниць 

у поетичних текстах), компонентно-варіативного аналізу (для семного 

структурування цитатних інваріантів i сформованих у процесі реактуалізації 

їхніх лексико-семантичних варіантів), інтерпретаційно-текстового аналізу 

(для вивчення контекстної семантики й прагматики цитат), типологічного 

(для типологізації цитат за генетичними, комунікативно-прагматичними, 

структурно-функціональними критеріями), методу моделювання (для 

визначення ядерної та периферійної зони цитатного тезаурусу), 

семіотичного (для встановлення типів взаємодії поетичного тексту із 

семіотичним універсумом культури), лінгвокультурологічного (для 

з’ясування змісту й оцінності цитат залежно від соціокультурних умов 

їх формування й реактуалізації, від лінгвокультурної традиції). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати та публікації одноосібні.  

Апробація результатів дисертації. Концепцію та результати 

дослідження обговорено на засіданні відділу стилістики, культури мови та 
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соціолінгвістики  Інституту української мови НАН України (протокол №5 

від 24 квітня 2018 р.). 

Основні положення дисертації представлено в доповідях на таких 

наукових заходах:  

− міжнародні наукові та науково-практичні конференції: “Етнос. 

Культура. Нація” (Дрогобич, 2000, 2008, 2010), “Майбутня перспектива 

українсько-польського співробітництва у ХХІ ст.” (Київ, 2001), “Гуманізація 

освіти у вищих технічних закладах України” (Київ, 2001, 2003, 2004), 

“Проблеми загальномовної та ареальної семантики” (Луганськ, 2003), 

“Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2003), “Концепції культури в 

історії української гуманітарної думки ХІХ — ХХ ст.” (Київ, 2006), “Леся 

Українка і європейська культура” (Луцьк, 2006), “Слов’янське слово і 

культура в контексті світового розвитку” (Київ, 2007), “Формування 

культуромовної особистості вчителя: реалії та перспективи” (Глухів, 2008), 

“Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 2009, 2017), “Наукова 

спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки 

XIX–XXI ст.” (Харків, 2010), “Stylistyka 2010 — bilans і perspektywy” (Opole, 

2010), “Человек в пространстве языка” (Каунас, 2010), “У слові — вічність” 

(Київ, 2011), “Мова і міжкультурна комунікація” (Полтава, 2012, 2014, 2016), 

“Мова як світ світів” (Київ, 2012), “Граматичні та семантичні аспекти 

функціонування мовних одиниць” (Ніжин, 2013, 2016), “Сучасна славістика: 

ключові проблеми та тенденції розвитку” (Київ, 2013), “Лінгвалізація світу” 

(Черкаси, 2014), “Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через 

століття і кордони” (Київ, 2014), “Українська термінологія і сучасність” 

(Київ, 2015), “Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти” (Київ, 

2015), “Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції 

розвитку” (Київ, 2015), “Мир языков: ракурс и перспектива” (Мінськ, 2015), 

VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 

(Оломоуць, 2016), “Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті 

сучасного ВНЗ” (Київ, 2016), “Людина і право у мові сучасних засобів 
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масової інформації” (Одеса, 2017, 2018), ІV Міжнародна науково-практична 

конференція “Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного 

ВНЗ” (Київ, 2018), XI Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і 

Східної Європи (Оломоуць, 2018);  

− всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції: “Етнос. 

Культура. Нація” (Дрогобич, 2000), “Українська термінологія і сучасність” 

(Київ, 2003),  “Українська лінгвостилістика в сучасній науковій парадигмі” 

(Київ, 2007), “Українська мова в просторі і часі” (Київ, 2009), “Міжмовна 

взаємодія в культурному житті соціуму” (Київ, 2009), “Мова і соціум 

у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 2009), “Сучасні 

орієнтири філологічної науки” (Херсон, 2009, 2010), “Мова. Культура. 

Взаєморозуміння” (Дрогобич, 2011, 2012), “Шевченкове слово в 

українському мовному просторі” (Ніжин, 2014), “Комунікативний дискурс: 

наукова рецепція і стратегії дослідження” (Київ, 2015), “Актуальні тенденції 

сучасного гуманітарного дискурсу” (Дрогобич, 2018);  

− наукові читання: “Діалектна мова: сучасний стан і перспективи 

дослідження” (Чернівці, 2011), “Здобутки і перспективи сучасної 

лінгвоукраїністики” (Рівне, 2013); 

− Міжнародні семінари молодих славістів “Актуальні явища в сучасних 

слов’янських мовах і літературах” (Оломоуць, 2011, 2014); 

ХІV Міжнародний науковий семінар  “Тарас Шевченко и его петербургское 

окружение” (Санкт-Петербург, 2014),  

− наукові та науково-практичні семінари: “Актуальні проблеми 

української неографії” (Рівне, Острог, 2013), “Тарас Шевченко в сучасному 

міжкультурному просторі” (Київ, 2014), “Мови Європи в стані оновлення” 

(Київ, 2016);  

− круглі столи: “Сьогодення українського мовного середовища” (Київ, 

2007), “Культуромовні орієнтири сучасного українського соціуму” (Київ, 

2008), “Мовосвіт Ліни Костенко” (Київ, 2010), “Мова підручників для 
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загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє” 

(Київ, 2014), “Українська мова (за професійним спрямуванням) у виші: 

формування мовних і комунікативних умінь студента” (Одеса, 2015);  

− пленум “Українська мова як державна” (Київ, 2014). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в монографії 

“Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття” (Київ, 2017; 

24 друк. арк.) та в 59 статтях, опублікованих у наукових виданнях (із них 

36 — у фахових виданнях України, 13 — у закордонних виданнях). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та їх умовних скорочень 

(86 позицій), списку використаної літератури (409 позицій), додатка А 

(Цитата в українській поетичній мові ХХ століття: джерела і тексти) та 

Додатка Б (Список публікацій за темою дисертації. Апробація результатів 

дослідження). Загальний обсяг праці — 544 с. Обсяг основного тексту — 

396 с.  
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Розділ 1. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ 

ЯК ФЕНОМЕНУ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ 

 

1.1. Художні тексти vs національна лінгвокультура 

 

1.1.1. Художній стиль — чинник розвитку літературної мови 

 

Загальновідомо, що літературна мова не тотожна мові художньої 

літератури. Попри цілий ряд інтегративних рис, які об’єднують, 

взаємопов’язують ці феномени, дають підставу стверджувати, що поетична 

мова — один із визначальних компонентів творення національної 

лінгвокультури, основа формування літературної мови, ставити знак рівності 

між ними — методологічно не коректно. Водночас нетотожність цих понять 

не означає їх взаємозаперечення, а навпаки, передбачає обов’язкові точки 

перетину на тому чи тому хронологічному відтинку в розвитку літературної 

мови. Насамперед різниця полягає в тому, що “літературна мова в своїй 

релевантній ознаці — наявності усталеної норми (фонологічної, лексичної, 

словотвірної, морфологічної, синтаксичної) — прагне до стандартизації, 

уодноманітнення, збереження традицій” [Єрмоленко 2013а: 8], натомість 

мова художньої літератури тяжіє до індивідуалізації висловлення, 

до використання нетрадиційних, новаторських засобів мововираження. 

Розмежовуючи літературну мову і мову художньої літератури 

(за іншими визначеннями — поетичну мову, мову художнього стилю, мову 

художньо-белетристичного стилю), маємо враховувати два аспекти — 

типологічний та історичний.  

Типологічно це поняття гетерогенні: позначувані ними феномени 

мають різні сфери поширення, виконують різні соціально-комунікативні 

функції. Зокрема, як “система мовно-виражальних засобів, орієнтованих 
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на досягнення ефекту високого стилю, незвичного для буденного 

спілкування” [Єрмоленко 2007а: 521] мова художньої літератури має, крім 

комунікативного, інформативного, також естетичне спрямування, яке 

домінує над іншими й становить її диференційну стильову ознаку. Більш 

того, в мові художньої літератури на “естетичну функцію загальної 

літературної мови ніби накладається друга естетична функція мови 

художньої літератури. Вона часто порушує межі загальноприйнятих норм і 

забарвлюється в індивідуальні тони авторської мовної манери, в якій суто 

мовні елементи часто перетворюються в елементи художнього стилю. [..] 

Таке розмежування суттєве для літератури нового і новітнього часу, коли 

авторська манера застосування мови виконує важливу художню функцію 

і  нерідко впливає на стан і загальний рівень розвитку літературної мови” 

[Будагов 1967: 50]. 

Принципові типологічні ознаки мови художньої літератури — її 

політематичність (художнє зображення охоплює всі сфери життя і діяльності 

людини — побутову, виробничу, громадсько-політичну, офіційно-ділову, 

наукову, освітню, релігійну, культурну тощо) та “багатостильовий” 

характер, здатність активно освоювати, естетизувати одиниці інших 

функціональних сфер: “вже те очевидне твердження, що мова художньої 

літератури не тільки спирається на всі стилі, але й широко використовує 

просторіччя і діалектні елементи, відрізняє її від літературної мови” [Будагов 

1967: 44]. Як базова для теорії художнього стилю ця теза акцептована 

в  українській стилістиці: “художній стиль кожної літературної мови 

багатостильовий за своєю природою [..]. Тим більше це стосується 

художнього стилю української літературної мови, який став колискою усіх 

інших її функціональних стилів. На тісні зв’язки з публіцистичним стилем 

вказує існування такого поняття, як публіцистичність кращих, ідейно 

вагомих творів художньої літератури. Вихід на терени наукового стилю 

забезпечується використанням наукової термінології та слів, що втягуються 

в термінологічну систему текстуально, наявністю жанрів виробничих творів, 
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белетризованих біографій вчених, історій окремих винаходів і відкриттів” 

[Стиль і час: 18]. 

У сучасній теоретичній стилістиці політематичність, “всеохопність” 

залишається одним із стрижневих аргументів у дискусіях щодо статусу 

художнього стилю. Відбитому в шестикомпонентній класифікації стилів 

аксіоматичному постулатові про окремішність, самостійність художнього 

стилю (М. М. Пилинський, В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко, 

О. Г. Муромцева, Л. І. Мацько, С. Ґайда, М. Чаркич, М. М. Кожина, 

О. Б. Сиротініна) іноді все-таки опонує думка про недоцільність його 

виокремлення як самодостатнього сегмента функціональної системи. 

Прихильники цієї позиції (Д. М. Шмельов, В. Д. Бондалетов) серед основних 

аргументів наводять такі ознаки художньої мови, які сьогодні визнані її 

диференційними типологічними рисами: 1) наявність особливої естетичної 

функції та 2) використання мовних засобів різних стилів. Останнє 

твердження є методологічно не коректним, оскільки “мовні засоби інших 

стилів (наприклад, наукові терміни, фразеологія ділового стилю) 

використовуються в художній мові не в їх основній, а в зміненій функції 

(відповідно до мети й завдань спілкування в естетичній сфері), тобто 

зображально-виражальній, в естетичній функції [..]. Отже, в художній мові 

можуть використовуватися мовні засоби інших стилів, а не сам стиль із 

властивою йому мовною системністю і, головне, не в тій функції” [Кожина, 

Баженова 2003: 594 – 595]. 

З історичного погляду художній стиль вважають джерелом 

формування літературної мови (В. В. Виноградов, Р. О. Будагов, 

Г. О. Винокур, В. М. Русанівський, М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко, 

О. Г. Муромцева), а художні тексти визнають одним із важливих критеріїв 

становлення літературної норми і водночас засобом формування мовно-

естетичних смаків та інтелектуально-культурного досвіду соціуму й окремих 

мовних особистостей (С. Я. Єрмоленко, В. С. Калашник, О. Г. Муромцева, 

Л. О. Пустовіт, Л. І. Мацько, Н. М. Сологуб, А. К. Мойсієнко, 
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Л. О. Ставицька, О. О. Маленко, Л. В. Кравець, С. П. Бибик, Н. С. Голікова, 

А. Ю. Ганжа, Т. А. Коць). У сучасній теорії літературної мови ця думка 

й  досі залишається аксіоматичною, хоч показове для сьогодення розмивання 

традиційної системи функціональних стилів і пов’язана з ним перебудова 

ієрархії їхнього суспільно-культуротворчого статусу засвідчує 

периферизацію художнього стилю на користь публіцистичного, мас-

медійного. Він сприйнятливіший до часових і соціокультурних змін 

середовища та більш мобільний з погляду реагування на ці зміни, а тому 

інтенсивніше впливає на формування мовної свідомості українців і процеси 

стабільного розвитку (чи навпаки — дестабілізації) літературної мови. Пор.: 

“Життєздатність і суспільне значення літературного стандарту сьогодні 

перевіряється не лише художньою мовою, а насамперед іншими 

функціональними стилями літературної мови” [Єрмоленко 2013б: 36].  

Для обґрунтування визначальної ролі художнього стилю у формуванні 

національної літературної мови, а також для осмислення відчутності, 

інтенсивності цієї ролі в різні періоди розвитку мови необхідно осмислити 

історично- й соціокультурні чинники, що детермінують здатність мови 

художньої літератури бути виразником, ідентифікатором національної 

культури, виконувати націєтворчу й інтелектуально-культуротворчу функції. 

Одним із ключових в осмисленні цього процесу є поняття мовної 

свідомості — і нації, й окремих її представників. Адже “коли нація досягає 

самоусвідомлення [..], у неї з’являється потреба виразити свій внутрішній 

світ: історію, уподобання, культурні набутки. Цьому завданню служить 

література [..]. Якщо ця література твориться мовою більшості населення, 

вона стає загальнонародним культурним вогнищем, що освітлює своєму 

носієві шлях у майбутнє, в коло інших цивілізованих народів. Коли ж 

література втілюється в слова і форми іншої мови, вона є лише спогадом про 

минуле свого народу” [Русанівський 2002: 3]. Саме в художньому стилі 

українська мова стала виразником національної свідомості, засобом 

творення й експонування актуальних для українців інтелектуально-
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естетичних цінностей. Іншими словами, ретроспективно художній стиль став 

тією цариною, в якій повною мірою зреалізувалася сутність мови як 

духовного коду нації, як форми буття думки, способу збереження 

історичного досвіду народу: “кожна мова виявляє своїми кращими 

представниками слова певну властиву даній нації звичку думати, що 

витворилась як на даних з оточення, так і на суб’єктивних авторових рисах 

у мові” [Курило 2004: 15]. 

Найяскравішим прикладом цього є мовотворчість Тараса Шевченка — 

з нею пов’язаний визначальний для українського народу етап усвідомлення 

мови як знаряддя творення культури, формування етнічної свідомості: 

“Авторитет Шевченкового слова був високий не тільки завдяки його 

політичній вагомості, а ще й тому, що, позбавлений права на власну історію 

і  національну свідомість, український народ сприймав твори свого поета 

не  лише як красне письменство, а й як фактор розвитку всього культурного 

життя в Україні” [Русанівський 2002: 236]. С. Я. Єрмоленко концептуально 

доповнює це твердження постулатом про естетичне сприйняття широкими 

народними верствами як один із чинників, що уможливлюють вивищення 

художньої мови до рівня мови загальнонародної і літературної: “Чому ми 

стверджуємо, що Тарас Шевченко — основоположник української 

літературної мови? [..] Естетична вартість його слова була вищою від усіх, 

хто тоді писав. Нормативність фактично була результатом естетичного 

сприймання, естетичного впливу глибоко національної за змістом творчості. 

[..] Соціальна ідея була так тісно переплетена з національною, і в такій 

естетичній формі, що вона нормувала мову — і словник, і фразеологію, 

і морфологію, й синтаксис, і лексику [..] Народ побачив себе у його мові, 

як  у дзеркалі, тобто поет дійшов до душі народу через естетично довершене 

слово. А через естетику приходить норма [курсив наш — Г. С.]” [Цит. за: 

Пономаренко 2012: 51 – 52]. Тому цілковито органічними для сучасної 

стилістики й лінгвістики загалом є узагальнення про рубіжність 

мовотворчості Тараса Шевченка в історичному процесі становлення 
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й  розвитку української мови (П. Ю. Гриценко, О. Г. Муромцева, 

Л. І. Мацько, А. К. Мойсієнко, Л. П. Гнатюк, О. О. Маленко, Л. В. Кравець, 

Т. А. Коць, А. Ю. Ганжа). Пор.: “мовотворчість Шевченка від середини 

ХІХ ст. справедливо оцінювали як своєрідний рубікон у розвитку 

української літературної мови, формуванні її нової якості та нового простору 

функціонування” [Гриценко 2013: 5].    

Концептуально-мовотворча роль письменників особливо помітна 

в переломні епохи формування національної культури, з якими пов’язані 

кульмінаційні періоди вияву етносвідомості, що з ними безпосередньо 

корелюють етапи становлення й інтенсивного розвитку національної мови. 

В  українській лінгвокультурі визначальна з цього погляду творчість 

І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, 

а в Галичині — І. Франка. Оновлюючи, розвиваючи часову й локальну 

традицію мовного вжитку, письменники були не тільки творцями літератури, 

а й мовотворцями, творцями літературної мови в її новому естетичному 

та соціокультурному вимірі.  

Знакова для історії і поетичної, й літературної мови також творчість 

Г. Квітки-Основ’яненка, П. Тичини, В. Сосюри, Б.-І. Антонича, 

М. Рильського, О. Довженка, О. Гончара, А. Малишка, Л. Костенко, 

Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, В. Симоненка, Б. Олійника, 

Ю. Андруховича, С. Жадана. Перелік цей доповнюють імена авторів, твори 

яких були еліміновані з пізнавального й національно-культурного процесу 

і  стали об’єктом вивчення щойно наприкінці ХХ століття (Юрій Клен, 

Михайль Семенко, В. Підмогильний, Улас Самчук, Тодось Осьмачка, 

Є. Плужник, автори Празької поетичної школи та Нью-Йоркської групи). 

Cинтезоване, цілісне бачення ідіостильових домінант їхньої мовотворчості 

дає змогу вибудувати коректну, евристично вартісну модель розвитку 

національної художньої мови. Накладання цієї моделі на матрицю розвитку 

літературної мови виявляє часову й ідейну ізоморфність, ментальну 

сумірність їхньої еволюційної динаміки. 
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У більшості сучасних досліджень з історії літературної мови 

застосовано рівневий підхід до оцінювання ролі письменника в еволюційно-

історичних мовних процесах [див., наприклад: Курс 1958; Жанри 1989; 

Русанівський 2001; Муромцева 2008]. Він орієнтований на пізнання 

характерних для ідіостилю письменника фонетичних, словотвірних, лексико-

фразеологічних, синтаксичних, стилістичних одиниць та явищ передусім 

із  погляду їхньої наближеності до літературної норми. Синтезований опис 

таких одиниць засвідчує рівень нормалізаційного потенціалу мовотворчості 

того чи того автора.   

Евристичну сутність названого підходу, на нашу думку, 

сконцентровують висновки про два типи впливу індивідуальної мовотворчої 

практики на літературну мову — огранювальний (спрямований на 

естетизацію актуальних для конкретно-історичного часу мовних засобів) 

та  концептуально-розширювальний (спрямований на глибинне оновлення 

різнорівневих мовних ресурсів, на формування нового бачення мовно-

естетичного канону). 

Наприклад, Леся Українка, М. Коцюбинський, М. Рильський є 

яскравими репрезентантами того типу письменників, які “підхоплюючи 

чимало елементів літературної та літературно-мовної традиції, починають 

використовувати їх по-новому, збагачують їх мовними елементами, надають 

їм зовсім нового резонансу і тим закладають підвалини для нової якості 

літератури та літературної мови” [Шевельов 1998: 7]. Органічно відчуваючи 

внутрішню гармонію мови, її здатність до послідовного й умотивованого 

саморозвитку, такі письменники не суперечать мовній традиції, а 

вдосконалюють її, досягають максимальної виразності вислову, оперуючи 

тими засобами мововираження, які актуальні для їхнього часу. Тому 

їхні  ідіолекти послідовно  еволюціонують в межах огранення, естетизації 

літературної мови.  
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Натомість творчість модерністів, футуристів, авангардистів, 

постмодерністів має іншу настанову — не огранювати, удосконалювати 

норму, а формувати нове її розуміння, нове бачення мовно-естетичного 

канону в ракурсі індивідуальних уподобань, а також залежно від тих завдань, 

які ставить перед собою і сам автор, і стильовий напрямок, течія, до якої 

він належить. Такі письменники креативно експериментують у царині 

оказіонального словотвору, розбудовують поетичний словник, актуалізують 

нетипові синтаксичні конструкції тощо (П. Тичина, Михайль Семенко, 

Юрій Клен, М. Зеров, М. Драй-Хмара, І. Калинець, І. Драч, Е. Андієвська). 

Пор.: арко-дужний, безхліб’яно, кровитися, веселобровий, вперехитку, 

гіркомовний, дощоросно, заблагодатитися, кадильність, 

машиноборствувати, мільйонносильний (П. Тичина); алмазити, весновій, 

дняний, жайворонити, обмилувати, позаздростити, похмуристий, 

розгардіяшений, рубінити (М. Драй-Хмара); безужитний, вчервонити, 

димоносний, здобичництво, змолитвувати, краєсвіття, неубутний, 

одебелілий, річетворний (М. Зеров); білочадий, зграйник, кілометрити, 

лагідь (Юрій Клен), дівозгуба, любіль, ласкавенятко, уочувати (І. Калинець); 

птахоокунь, комахопівень, крилозябровий, зотаритися, отарно, вловно 

(Е. Андієвська). Більшість із цих неолексем хоч і не прижилися в 

національній мовно-поетичній практиці і не зафіксовані у словниках (крім 

спеціалізованих індексів та покажчиків авторського слововживання), однак 

є знаковими з погляду креативних шукань авторів.  

Також письменники кінця ХХ — початку ХХІ ст. ст. мають інше 

бачення естетики мови (зокрема її діалектних, розмовних, просторічних 

елементів), ніж у першій третині ХХ століття. Вони по-іншому сприймають 

і трактують, освоюють і відтворюють національну словесну традицію, 

ніж шістдесятники, для яких опертя на попередній лінгвокультурний досвід, 

послідовне звернення до нього — одна з визначальних засад естетичної 

концепції художнього мововираження.  
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1.1.2. Літературна норма і стильова художня (поетична) норма 

 

Актуальний параметр, за яким визначають рівень скорельованості 

мови художньої літератури та літературної мови, — поняття норми. Так 

само, як літературна мова не дорівнює мові художньої літератури, 

не тотожними, хоч і такими, що перебувають у постійній кореляції та 

взаємодії, є літературна та стильова художня (поетична) норма.  

На відміну від літературної мови, яка тяжіє до максимальної 

кодифікованості норми, сфера поетичної мови більш суб’єктивна, тут 

виразніше реалізовано індивідуально-авторське, виявляється мовна 

особистість письменника як прихильника естетичної парадигми, носія 

традицій, соціально-культурних орієнтацій. Тому в обґрунтуванні норми 

поетичної мови поняття відповідність мовній системі втрачає статус 

домінантного критерію, коли йдеться про те, що автор актуалізує близькі 

йому мовні традиції (наприклад, діалектного оточення, в якому 

сформувалася його лінгвокультурна компетенція). 

Одним із перших категорійний статус поетичної норми (як норми 

художнього стилю) умотивував, відмежувавши її від норми літературної, 

Р. О. Будагов. Він переконливо аргументував методологічну важливість цих 

понять для розуміння внутрішніх механізмів розвитку літературної мови 

як  естетично сублімованої форми мови художньої літератури, наголошував, 

що їх нетотожність означає не конкурування чи взаємозаперечення, 

а  навпаки, обов’язкову взаємодію: “на тлі багатої і різноманітної художньої 

літератури, представленої видатними письменниками, літературна мова стає 

багатшою, виразнішою, різноманітнішою. У цьому сенсі між літературною 

мовою та мовою художньої літератури існує постійна і неперервна 

взаємодія” [Будагов 1967: 21]. Специфіку й еволюційні можливості цієї 

взаємодії визначає саме неізоморфність взаємодіючих феноменів: 
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мовотворчість письменників хоч орієнтована на літературний стандарт, 

однак вона максимально відкрита до інновацій.   

Ідея стильової художньої (поетичної) норми у різних її 

термінологічних окресленнях набула продуктивного розвитку наприкінці 

1970-х років у працях Н. Г. Михайловської (стилістична норма), 

В. П. Григор’єва (поетична норма, белетристична норма, внутрішня норма 

висловлювання), Т. Г. Винокур (норми художньої мови), Я. Мукаржовського 

(естетична норма). Однак хвилю інтенсивного зацікавлення змінив період 

автоматичного послуговування поняттям поетична норма без його 

теоретичного осучаснення, уведення у новітні лінгвістичні парадигми. 

Тим  часом поглиблене розроблення цього поняття відкриває перспективи 

синхронійно-діахронійного осмислення процесів і явищ, що відбуваються в 

художньому дискурсі та є знаковими з погляду історії літературної мови, 

історичної стилістики, оскільки часові, просторові й ідіостильові параметри 

поетичної норми підтверджують тезу Т. Г. Винокур про те, що норми 

художньої мови мають персоніфіковану живу хронологію. 

У сучасній українській лінгвостилістиці норма — активна метамовна 

одиниця досліджень, пов’язаних із визначенням дистрибутивних рис 

слововживання, образотворення, текстотворення у мові поезії та прози 

визначених літературних епох чи течій, соціально й культурно значущих 

періодів, жанрових спрямувань тощо. Вільно оперуючи цим поняттям 

для  аналізу художнього тексту, дослідники вказують на норми розвитку 

поетичного словника (С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб, Л. А. Лисиченко, 

Л. О. Ставицька, Л. О. Пустовіт, А. К. Мойсієнко, В. С. Калашник, 

Л. В. Кравець, О. О. Маленко, К. Ю. Голобородько, Л. Г. Савченко), 

естетичну норму (С. Я. Єрмоленко, Л. О. Ставицька, Л. І. Мацько, 

О. О. Маленко), неологічну норму (Ж. В. Колоїз, Г. М. Вокальчук, 

А. А. Калєтнік, Н. А. Адах, Н. В. Гаврилюк, О. В. Кирилюк, 

В. В. Максимчук), фоностилістичну норму (Н. Л. Дащенко, 

Ю. Л. Маленовський, Н. С. Голікова, Г. М. Сюта, О. О. Бірюкова), 
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фразеологічну норму (Ж. В. Колоїз), синтаксичну норму (С. Я. Єрмоленко, 

Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко) тощо. При цьому послідовно акцентують 

увагу на тому, що лінгвоестетична сутність художньої норми виявляється 

на  тлі вже сформованих канонів, передусім мовної, літературної норми: 

“для  того, щоб глибоко вивчити мовно-естетичне явище, його треба 

порівняти з іншими, розглянути на тлі однотипних естетичних утворень, 

співвіднести з мовною нормою” [Ставицька 2000: 19]. Отже, мовна 

норма — пізнавальний орієнтир для наукової параметризації стильової 

норми художнього дискурсу. 

Поняття поетична (стильова художня) норма, її співвідношення з 

літературною нормою розглядають з урахуванням зовнішньолінгвальних 

(специфіка доби, культурні, морально-ціннісні пріоритети соціуму) та 

внутрішньолінгвальних (норми слововживання, стан розвитку літературної 

мови тощо) чинників, з опертям на ідіолектні норми: “Художня норма — 

категорія історична, мінлива, вона модифікується залежно від літературних 

традицій, течій, напрямків, мистецьких шкіл та індивідуальних стилів” 

[Єрмоленко 1999: 301]. На діахронному й почасти синхронному рівнях вона 

реалізується як “лексично-образне та семантичне тло, що хронологічно 

передує розглядуваним у рамках певної художньо-белетристичної норми 

естетичним утворенням” [Ставицька 2000: 22].  

Диференційні ознаки літературної та стильової художньої 

(поетичної) норми умотивовують їх розмежування і подальшу категоризацію 

поетичної норми. Передусім відзначимо, що істотна відмінність між 

названими типами норм — у мірі їх імперативності // диспозитивності, 

соціально-культурної значущості й усвідомленості для соціуму. На цьому, 

дискутуючи про онтологію норми, наголошує Я. Мукаржовський: 

“Хоч норма має тенденцію до обов’язковості [..], вона ніколи не може 

досягти сили закону природи, інакше вона стала б законом і втратила  б 

значення норми” [Мукаржовский 1975: 257]. Зіставляючи норми мови та 

мистецтва, дослідник проілюстрував різницю реалізації норм літературної 
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мови як площини відносної гнучкості та норм у мистецтві (зокрема в 

поетичній мові як одному із жанрових виявів мистецтва), де вони 

“працюють” як максимально гнучкий регулятивний принцип: “норми 

існують для того, щоб від них відступати” [Мукаржовский 1975: 366]. 

Цю  думку концептуально розвиває В. П. Григор’єв, стверджуючи, що 

“існує  глибинна подібність у принципах будь-якої художньої творчості 

щодо мовотворчості: (1) норми літературної мови не можуть не 

"порушуватися", якщо художник хоче сказати "нове слово"; (2) тільки 

"порушувати" їх він не може; результатом стало б "дир бул щил" або всього-

на-всього лінгвістичні експерименти. Але відмінності в мірі таких 

"порушень" — це реальні відмінності, які мають і якісні, й кількісні 

характеристики” [Григорьев 1979: 85 – 86]. При цьому дотримання  / 

недотримання актуальної стильової норми може бути вмотивовано 

визначене як один із методологічних напрямків дослідження мови художньої 

літератури: “Тільки уявивши кожен елемент структури поетичного твору 

одночасно як виконання і невиконання системи норм поетичної організації, 

матимемо функціональний опис, що розкриває художню значущість твору” 

[Лотман 1971: 106]. 

Різними є також механізми усталення літературної та стильової 

художньої норми, які залежать від рівня культурного досвіду і свідомості: 

− автора — наприклад, не усталилася на рівні індивідуальної норми 

апробована в збірці Е. Андієвської “Каварня” практика 

гіпертрофованого вживання тире, які графічно маркують семантичні 

паузи;  

− читача — він може сприйняти актуальні для тексту стилістичні засоби, 

залишитися до них байдужим або категорично відкинути їх (ментально 

й естетично неприйнятною для українського читача стала 

колоквіалізація поетичного словника й деестетизація мовних знаків 

національної культури в поезії постмодерністів);  
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− інтерпретатора, дослідника — він оцінює твір на тлі найближчого до 

нього літературного середовища і водночас на тлі чинних норм 

загальнонаціональної мови. 

Тріада автор — читач — інтерпретатор репрезентує цілісність 

процесу співтворення стильової художньої норми. Функція автора й читача 

в  цьому процесі — креативна, дослідника — операційно-констатувальна. 

Тільки за умови взаємодії і взаємонакладання цих стратегій можемо 

говорити про актуалізацію й усталення тієї чи тієї норми художнього стилю. 

Скажімо, неприйняття значною частиною читачів і дослідників креативних 

шукань футуристів зумовило периферизацію цієї поезії і в мовно-культурній 

свідомості українського соціуму, і в науковій парадигмі, а отже, відповідний 

матеріал не був належно врахований при визначенні тенденцій розвитку 

поетичного дискурсу відповідного періоду. 

Своєрідною зв’язною ланкою взаємодії двох типів норм (літературної 

та стильової художньої) виступає важливе з погляду фіксації в літературній 

мові й конкретизувальне щодо норм художнього стилю поняття 

белетристична норма — “спільне для всієї поетичної мови (мови художньої 

літератури) поле нейтральних норм, які особливо тісно пов’язують 

літературну мову та мову художньої літератури” [Григорьев 1979: 86]. 

Визначення рівня й типу представленості белетристичних норм у 

художньому стилі конкретного періоду і в ідіостилі автора — своєрідний 

стилістичний лакмус для оцінювання скорельованості індивідуальної 

та  літературної норм, оскільки “творчість будь-якого сучасного нам поета 

сприймається не тільки на тлі чинних норм літературної мови, але й на тлі 

середніх белетристичних норм поетичної мови визначеного періоду” 

[Григорьев 1979: 86]. Переконливий приклад — характерна для естетики й 

стилістики постмодернізму свідома настанова на цитатність художньої 

мови, на креативне освоєння, “нове переживання” й переосмислення текстів 

попередніх авторів, епох і культур: “характерний він [постмодернізм] тим, 
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що перейнятий майже виключно цитуванням, колажує, монтажує, паразитує 

на текстах попередників” [Андрухович 1998: 15].  

Цитатність стала не тільки акцентованою властивістю тексту, вона 

актуалізована і як індивідуальна, і як белетристична норма художньої мови 

кінця ХХ століття. Її принципову окремішність на тлі загальнопоетичної 

традиції вживання “чужого слова” визначає кардинальне розширення поля 

семантико-оцінних трансформацій цитат. Як наслідок, у постмодерністських 

текстах вони виконують багато функцій, не властивих їм у мовно-

літературній традиції попередніх періодів. 

З окресленого випливає ще один важливий аспект: подібно до 

літературної норми, поетична (стильова художня) норма — категорія 

історична (у цьому сенсі зберігається симетричність кореляції літературна 

мова — поетична мова). Змінність, коливання цієї стильової норми 

спричинені динамічною природою самої поетичної мови, історично-

соціальними чинниками, міжкультурними контактами, загальним 

культурним рівнем соціуму, впливом книжної і розмовної мови тощо, 

а також видозмінюється відповідно до літературних традицій, течій, 

стильових напрямків, мистецьких шкіл та індивідуальних стилів [Єрмоленко 

1999: 301]. Тому динамічність, змінність стильової художньої норми чи 

навпаки, стабільність її вияву можна визначити тільки в контексті розгляду 

поетичної мови як системи, що:  

− спирається на етнокультурну традицію;  

− має часово-просторовий вияв;  

− фіксує культурну парадигму;  

− модифікується в індивідуально-авторських системах.  

Характер змінності та / або стабільності стильової художньої норми 

тісно пов’язаний із поняттями традиція і новаторство, а також з 

обґрунтуванням часових і просторових параметрів цієї норми. Так, часову 

змінність норми засвідчують текстові актуалізації універсальних образів 
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(архетипів, символів, мовно-естетичних знаків етнокультури, концептів) 

Україна, батьківщина, земля, час, простір, людина тощо, аксіологічні 

опозиції своє — чуже, добро — зло, правда — неправда тощо. Їхня 

художньомовна динаміка відбиває, демонструє змінність канонів лексико-

семантичної сполучуваності, засобів образотворення, способів вербалізації 

та аксіологізації дійсності на загальному зрізі розвитку поетичної мови і 

в  проекції на конкретний часовий відтинок, коли був створений той чи той 

текст. Адже апріорі можна стверджувати, що в кінці ХІХ ст., упродовж ХХ і 

на початку ХХІ ст. ті самі образи: а) моделюються по-іншому, б) вживаються 

для вираження іншої семантики, в) вживаються з іншою оцінністю. Цю тезу 

переконливо ілюструють ідеологічні метафори-стереотипи (Батьківщина-

мати, народи-брати, республіки-сестри, партія — сонце, партія — правда / 

совість), а також висловлення-кліше та цитати (бути коліщатком і 

гвинтиком; вчитися, вчитися і ще раз вчитися; ми підемо іншим шляхом; 

хто був нічим, той стане всім; повстаньте, гнані і голодні...; із іскри 

полум’я повстало; розум, честь і совість епохи; людина людині — друг, 

товариш і брат та ін.). Контексти з такими образними слововживаннями 

засвідчують виразну прив’язаність до ідеології, також до часу (радянська 

доба) та місця (територія Радянського Союзу і країн соціалістичного табору) 

творення поезії. Пор.: Доріг багато в тьмі лежало,/ Одна до сонця 

простяглась./ І сонце руки ті з’єднало,/ З яких незламна міць лилась./ Із іскри 

полум’я повстало,/ Із “Іскри” “Правда” зайнялась (Рильський, ІІІ, 138); 

Я славлю партію за щастя і свободу,/ За многотрудні подвиги її./ Я славлю 

партію!/ Це розум, честь епохи,/ Висока совість (Воронько, І, 123); 

Людина людині брат/ і вічна загадка міту/ і її треба розгадати (Сверстюк, 

162); Щасливі ми, що партія в нас є — / Наш розум, наша сила, наша 

совість,/ Що нас веде і напрям нам дає (Нехода, 224). Зі зміною 

соціополітичної та соціокультурної ситуації такі одиниці втратили 

текстотвірну актуальність і первинну високу конотацію, кардинально 

змінили аксіологічне навантаження. З цього погляду “історія того, як і чому 
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змінився склад мовних засобів, прийнятих у традиційному вживанні, і є [..] 

історія поетичної мови” [Винокур Т.: 389]. 

Іще один аспект осмислення стильової художньої норми — 

ідіостильовий. Ідіостильова норма “знаходить своє пряме вираження 

в системі мовних засобів та прийомів конкретно-чуттєвого освоєння 

дійсності” [Ставицька 2000: 12]. Адже кожен автор живе у своєму часі, 

фізичному й соціокультурному просторі і відтворює, описує світ крізь 

призму індивідуального досвіду, національної культури, до якої він 

належить. Тому продуковані ним художні номінативно-оцінні одиниці, 

характеристики проектуються на нормативні категорії, якими збагатилася 

в цей час мова.   

На сьогодні поняття норма мови художньої літератури (стильова 

художня норма, поетична норма) осмислене й категоризоване як поняття 

теорії лінгвопоетики, функціональної стилістики, історичної стилістики. 

Підсумовуючи міркування про типологічну й історико-генетичну 

кореляцію понять літературна мова — мова художньої літератури, 

літературна норма — стильова художня норма, констатуємо: закони 

розвитку літературної та поетичної мови, а відтак і літературної та 

поетичної (стильової художньої) норми — не тотожні, але співвідносні 

й взаємозумовлені. Повноаспектне вивчення історії літературної мови 

не  може не передбачати вивчення історії поетичної мови та поетичної 

норми як однієї з одиниць її виміру. Визначення часових, просторових та 

ідіостильових параметрів стильової художньої норми, опис типологічних 

та історичних тенденцій її становлення дає змогу продемонструвати 

системні зв’язки з літературною нормою, окреслити загальну картину 

розвитку національного художнього стилю. 

 Водночас завдання сучасних дослідників — утримати теоретичний 

баланс між розглянутим постулатом про художній стиль як критерій 

становлення літературної норми і коректним трактуванням історичної ролі 

інших внутрішньомовних та позамовних чинників її розвитку. В іншому разі 
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постає небезпека примітивного ототожнення літературної мови та мови 

художньої літератури, системи яких, як відомо, не конгруентні ані 

функціонально, ані за рівневими показниками. Некоректне розуміння 

феномену літературної мови призводить до суттєвих методологічних хиб 

щодо сплутування літературної та стильової художньої, поетичної норми.  

 

 

1.2. Лінгвоестетичний феномен текст у некласичних мовознавчих 

парадигмах 

 

1.2.1. Текст як об’єкт пізнання в теорії рецептивної естетики та 

поетики  

 

Урізноманітнення наукових парадигм і методик пізнання художнього 

тексту / твору — неперервний і динамічний процес перегляду уявлень про 

його природу й функціонування, сприймання та інтерпретацію. У період 

утвердження постструктуралістських теорій (герменевтики, феноменології, 

неориторики, рецептивної естетики та поетики) визначальним для такого 

перегляду стало докорінне переосмислення функціональності компонентів 

тріади автор — текст / твір — читач, яке акцентувало діяльну природу 

ланок твір і читач. Методологічно це було узгоджено із завданням 

“поширити піддане короткому замиканню коло автор — твір на сприймача 

і  піднести останнього [..] до рівня опосередковувальної інстанції між 

минулим і сучасністю, між твором і його впливами” [Яусс 1996: 298]. Текст / 

твір у цьому вимірі постає як активна ланка мовно-інтелектуальної 

комунікації, на рівні якої, власне, й відбувається зв’язок між автором 

(адресантом) і читачем (адресатом).  

Психоментальні механізми рецепції художнього тексту / твору, 

прагматичні умови, в яких максимально адекватно читач сприймає цей 
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текст / твір і бере участь у конституюванні його змісту, — чільні проблеми 

рецептивної естетики й генетично похідної від неї рецептивної поетики. 

Рецептивна естетика — сформована на перетині феноменології та 

герменевтики наукова теорія, яка вивчає механізми сприймання тексту 

з урахуванням часових, соціокультурних та індивідуально-психологічних 

чинників сприймання і для якої “притаманне зміщення уваги із проблем 

творчости [..] на рівень сприймаючої свідомости” [Фізер 1996: 261]. При 

цьому вона “надає привілей читачеві у парадигмі “текст — читач” і наділяє 

його когнітивною і афективною здатністю творити з даного тексту власний  

текст” [Фізер 1996: 261]. 

Прикметно, що дефінітивне для розглядуваного напряму поняття 

рецепція в терміносистемах слов’янських стилістик актуалізоване по-

різному. Крім найбільш поширеного, інтернаціонального латинського 

формату (англ. reception, нім. Rezeption < лат. Receptio — прийняття), відомі 

також національні аналоги (укр. сприймання, рос. восприятие, польськ. 

оdbior), що не завжди функціонують як співвідносні терміни. Особливо 

знакова з цього погляду метамовна ситуація в польській поетиці й 

стилістиці, де чітко диференційовано термінологічний статус одиниці з 

латинським коренем recepcja та питомої польської odbior. Представник 

Вроцлавської школи М. Ґловінський умотивовує доцільність уживання 

поняття odbior для означення індивідуального сприймання, натомість 

поняття recepcja, на його думку, доречне щодо окреслення типових 

тенденцій сприймання [Glowiński 1998: 137].  

У сучасній українській стилістиці такої чіткої диференціації поки що 

не спостережено. 

Оформлення напряму рецептивної естетики (або естетики рецепції) 

відбулося в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр. і пов’язане 

з іменами німецьких дослідників Г. Р. Яусса та В. Ізера. Водночас із ними 

суголосну проблематику розробляли в США (reader-response criticism — 

теорія читацького відгуку; Дж. Куллер, Е. Герш, С. Фіш), у Швейцарії 
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(Женевська школа на чолі з Ж. Пуле), в Польщі (teorie odbioru — теорія 

сприймання; С. Скварчинська, М. Ґловінський Я. Славінський, Г. Маркевич 

Е. Бальцежан, Р. Гандке).  

Програмні теоретико-методологічні основи рецептивної естетики 

визначено в трактаті Г. Р. Яусса “Історія літератури як провокація для 

літературознавців” (1966) і поглиблено в пізніших працях (як-от  

“Мала апологія естетичного досвіду” (1972), “Теорія та історія естетичного 

досвіду” (1977), “Естетичний досвід і літературна герменевтика” (1977), 

“Поетичний текст у зміні горизонтів прочитання” (1980) та ін.), а також 

у дослідженнях його найближчого соратника В. Ізера (“Імпліцитний читач” 

(1972), “Акт читання: теорія естетичної відповіді” (1976). Сформульовані в 

них засади художньо-естетичної рецепції згодом активно пропагували й 

ідейно розвивали дослідники цієї ж Констанцької школи (Р. Варнінг, 

X. Вайнріх, Г. Грімм). 

Новаторство Г. Р. Яусса полягало в тому, що в центр наукової 

рефлексії над проблемами розуміння твору і його конституювання як 

тексту дослідник уперше цілеспрямовано поставив “поняття, яке історико-

філологічні дисципліни завжди мали своїм засновком при інтерпретації, 

однак не розвинули спеціально чи бодай методологічно” [Яусс 1996: 279]. 

Заповнення цієї прогалини, власне, й визначило перспективність розвитку 

теорії, її активну ідейну деривацію: подолавши обмеженість формально-

поетичного аналізу й збагативши його історико-психологічними підходами, 

рецептивна естетика фактично синтезувала пізнавальні методики 

структуралізму та постструктуралістських феноменології (Е. Гуссерль, 

Р. Інґарден) й герменевтики (Ґ. Ґадамер). Це стало основою для: 

а) аргументування ролі читача як активного суб’єкта сприймання, співтворця 

змісту художнього твору та б) умотивування природи читання як комунікації 

автора й читача (реципієнта), що в її межах твір повноцінно реалізується 

як текст. 
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Надалі тенденцію до креативного реагування на погляди попередників 

і передусім до перегляду постулатів структурної поетики підтримали вчені 

Вроцлавської школи (Я. Славінський, М. Ґловінський, Е. Бальцежан, 

Г. Маркевич, Р. Гандке). Зокрема, згаданий вище принцип поєднання ідей 

історичної та структурної поетики з естетико-функціональним 

комунікативним підходом до аналізу художніх текстів став концептуальною 

основою праці Е. Бальцежана “Перспективи «поетики сприймання»” 

(“Perspektywy «poetyki odbiory»”), в якій обґрунтовано доцільність 

спрямування тогочасної рецептивної естетики в річище вивчення механізмів 

емоційно-естетичного впливу конкретного твору / тексту на читача. Тобто 

фактично йдеться про виокремлення напряму рецептивної поетики.  

У витлумаченні Г. Р. Яусса сприймання й розуміння художнього 

твору, його подальше інтелектуально-емоційне розгортання як тексту — 

складний динамічний процес, узалежнений від багатьох зовнішніх та 

внутрішніх чинників, і передусім від інтелектуально-естетичного досвіду 

сприймача (читача, слухача, дослідника тощо). Це підтверджують активно 

розроблювані, ключові для праць різних періодів поняття естетичний досвід 

і горизонт [очікування] читача.  

Поняття горизонт успадковано від герменевтики, де воно вживається 

і щодо читача, і щодо тексту, і щодо самого процесу розуміння й 

інтерпретації. Зокрема, в працях Г. Ґадамера терміносполуки горизонт 

автора, горизонт читача, горизонт розуміння і сприймання є своєрідними 

когнітивно-психологічними координатами процесу читання / сприймання. 

Цей процес відбувається як зближення горизонту тексту й горизонту 

читача, і тільки в ситуації їх збіжності (а в ідеалі злиття) народжується 

значення, зміст тексту. Очевидно, тут доречно згадати сформульовану ще 

задовго до феноменології та рецептивної естетики й поетики думку 

І. Франка про те, що “бажаний образ” не створюється автором, а виникає в 

уяві читача [докладніше див. про це: Ідеї трактату І. Франка “Із секретів 
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поетичної творчості” у вимірі теорії рецепції]. Так сьогодні фактично 

окреслюється рецептивна модель динамічного сприймання тексту.  

Теоретичним дериватом тези про збіжність горизонтів автора й читача 

як основної передумови розуміння тексту стала констатація Г. Р. Яусса про 

варіативність і динамічність понять горизонт сприймання і горизонт 

розуміння. Кожен із цих горизонтів може змінюватися (конкретизуватися чи 

розширюватися) навіть у межах одного акту читання — сприймання, якщо 

читач (реципієнт) чутливо реагує на закладені в тексті інтелектуально-

емоційні коди відповідно до власного досвіду: “горизонтна структура 

естетичного досвіду є щонайкращим герменевтичним містком, який 

дозволяє розуміти текст в його альтеральності, а її, знову ж таки, 

сполучувати з горизонтом власного досвіду” [Яусс 1996: 302]. Пор. 

акцептування цієї тези в польській (факт сприймання (odbioru) здебільшого 

не дається безпосередньо, а реконструюється кожним читачем індивідуально 

[Glowiński 1998: 137]) та в українській (“рівні літературної рецепції 

формуються з урахуванням горизонту читацького сприймання” [Гром’як 

1999: 67]) рецептивній поетиці. 

 Ідейну еволюцію рецептивної моделі взаємодії тексту й читача 

засвідчили праці В. Ізера. У них, крім поглиблення змісту згаданих термінів 

горизонт читача, горизонт тексту, уведено в обіг поняття перспективи 

тексту (множина структур, охоплених горизонтом читача), порожні місця / 

смислові лакуни у структурі тексту, ідентифікація читача з текстом, 

конкретизація тексту, дійсний вимір тексту  тощо.  

Трактування порожніх місць / смислових лакун у структурі тексту 

суголосне з феноменологічним твердженням про точки / місця 

невизначеності. Це смислові прогалини (недоформульовані автором думки, 

недоокреслені образи), що спонукають читача максимально активізувати 

свій інтелектуально-емоційний досвід для їх інтенсивного заповнення. 

Безпосередньо пов’язані з психологічними механізмами антиципації 

та ретроспекції, порожні місця корегують, стимулюють активність 
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читацького сприймання: “коли нас покинуто в невизначеності, то з’являється 

можливість задіяти наші власні здібності для встановлення зв’язків, що 

дозволяють заповнити лакуни, які залишив сам текст” [Ізер 1996: 266]. 

Також від заповнення порожніх місць / смислових лакун / місць 

невизначеності залежить множинність прочитань твору і реалізацій тексту: 

“Один текст потенційно здатний на кілька різних реалізацій, і жодне читання 

ніколи не може вичерпати всіх потенційних можливостей, оскільки кожен 

індивідуальний читач заповнюватиме прогалини в тексті на свій смак [..], 

у процесі читання він робить власний вибір способу заповнення лакуни. 

І саме в акті цього вибору виявляється динаміка читання [курсив наш — 

Г. С.]” [Ізер 1996: 267]. 

Із часом поняття порожні місця стало одним із методологічних 

контрапунктів, що засвідчили незбіжність феноменологічної та рецептивної 

позицій. Зокрема, Р. Інґарден пов’язує точки невизначеності / семантичні 

лакуни із “мовною та екзистенційною неможливістю окреслити будь-яке 

явище в його онтологічній даності” [Фізер 1996: 262], тому вважає їх 

своєрідною вадою тексту, яка руйнує його художню цілісність. Натомість 

В. Ізер, як уже проілюстровано вище, акцентує креативно-стимулювальну 

роль порожніх місць і їхню продуктивність у виявленні параметрів 

інтелектуально-емоційної погодженості читача з текстом. 

Докладне з’ясування когнітивно-психологічної природи порожніх 

місць тексту дає змогу увиразнити розуміння таких важливих 

індивідуальних механізмів рецепції та інтерпретації тексту, як уява й 

ідентифікація читача з текстом.  

Міркування В. Ізера про діяльну природу людської уяви, про її 

визначальну роль для сприймання і розуміння творів літератури можуть 

слугувати універсальним теоретичним засновком для більшості 

гуманітарних дисциплін, зосереджених на вивченні поетики й естетики 

художнього слова. Опорною в аргументації дослідника є дихотомія написана 

частина тексту — ненаписана частина тексту. Лінгвоментальне 
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співвідношення полюсів цієї опозиції детермінує рівень осягнення змісту і 

можливість його “добудовування” в процесі читання: “написана частина 

тексту подає нам інформацію, а ненаписана дає нам можливість уявляти 

речі; [..] без елементів невизначености та наявности лакун у тексті ми не 

здатні використати нашу уяву” [Ізер 1996: 268].  

З індивідуальними особливостями уяви і глибиною інтелектуально-

емоційного досвіду пов’язаний феномен ідентифікації читача з текстом: 

“те, що розуміють під ідентифікацією, є встановленням подібности між 

собою та іншим, це [..] тільки стратегія, завдяки якій автор збуджує уяву 

читача [..]: дехто втягується у текст настільки, що виникає відчуття, ніби 

не існує відстані між ним та описуваними подіями [курсив наш — Г. С.]” 

[Ізер 1996: 274].  

У феноменологічних дослідженнях Р. Інґардена була обґрунтована, 

а згодом у працях Г. Р. Яусса та В. Ізера, а ще пізніше — Р. Барта істотно 

поглиблена теза про необхідність осмислення й кваліфікації тексту / твору 

як об’єкта:  

− першого і повторного сприймання (“повторне читання літературного 

тексту часто викликає враження, відмінні від першого прочитання. 

Причиною такого явища є зміна власних обставин читача” [Ізер 1996: 

267]; також у цій опозиції актуалізується “розрізнення ще відкритого 

горизонту першого прочитання від ретроспективного горизонту 

другого” [Яусс 1996: 302 – 303]); 

− поверхового і глибокого сприймання (“акт глибокого, так би мовити, 

профільованого прочитання розкриває осмисленість твору, справді 

розшифровує його, служачи засобом інтерпретації” [Барт 1987: 382]);  

− первинної рецепції (власне читання) і вторинної, опосередкованої 

рецепції (сприймання через уже здійснену інтерпретацію — критичні 

праці, відгуки тощо): у першій домінують чуттєво-емоційні чинники, 

в другій — логічно-раціоналістичні операції. 



 54

Деталізація знань про когнітивно-психологічні, мовно-естетичні 

механізми сприймання художнього твору і внутрішнє диференціювання 

рецептивної естетики зумовили виокремлення в її межах напряму 

рецептивної поетики. Пор.: “Рецептивна поетика — розуміння поетики 

на засадах рецептивної естетики, згідно з якими всі зображально-виражальні 

засоби твору, елементи його структури проектуються на реципієнта (читача). 

[..] Читач інтерпретує текст твору не інтуїтивно, а спирається на досвід, 

знання, пам’ять, тобто його рецептивна діяльність є свідомою” [..]. І хоч 

первинно цей науковий напрям сформований як літературознавча 

дисципліна, все-таки він “частково [..] був спровокований розвитком теорії 

комунікації, що зацікавлено вивчала технології словесного впливу на 

реципієнта” [Клочек 2007: 39], і саме тому сьогодні визнаний таким, що має 

серйозні переваги над іншими рецептивно-інтерпретативними науковими 

парадигмами [Клочек 2007: 40].  

Водночас варто наголосити, що в сучасній філологічній науці поняття 

рецептивної поетики (поетики сприймання) неоднозначне, система 

методологічних принципів і досі формується, і навіть погляди щодо 

доцільності чи недоцільності її теоретичного розпрацювання залишаються 

дискусійними. Серед послідовних прихильників — представники 

Вроцлавської школи Е. Бальцежан, М. Ґловінський, Я. Славінський, 

українські дослідники Г. Д. Клочек, Г. М. Сивокінь, Р. Т. Гром’як, 

В. Т. Боднар, О. В. Червінська. Зокрема, стрижневою для відомої праці 

Е. Бальцежана “Perspektywy "poetyki odbioru"” (“Перспективи «поетики 

сприймання»”) стала думка про те, що читач (odbiorca — сприймач, 

одержувач інформації) існує не тільки зовнішньо (поза текстом), він 

“внутрішньо” передбачений: “перш ніж з’явиться фізичний читач, у самому 

творі вже існує його проекція, гіпотеза на його тему” [Problemy 1987: 44]. 

Розвиваючи цю тезу, дослідник корегує тогочасну традицію осмислення усіх 

складників твору з погляду міжособистісної, міжіндивідуальної комунікації 

автор — читач, переорієнтовуючи на виявлення її особливостей у площині 
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тексту. У такому пізнавальному вимірі “кожен елемент твору можна 

трактувати як завдання автора для читача”. 

Загалом в інтелектуальному просторі сучасної філології галузь 

рецептивної поетики представлена як своєрідна інтегративна модель 

текстознавчої рефлексії, що поєднує ідеї герменевтики, феноменології, 

рецептивної естетики, традиційної поетики. Ключові відмінності щодо 

трактування поняття текст у традиційній і рецептивній поетиці виявляє 

зіставлення у форматі таблиці.  

Табл. 1. 

 Традиційна поетика Рецептивна поетика 

периферизує роль читача, ставлячи в 
домінантну позицію роль автора / 
творця 

визначає читача активним суб’єктом 
рецепції, надає йому привілей у 
парадигмі “текст — читач” і наділяє 
його когнітивною здатністю творити 
зі сприйманого тексту власний текст 
  

вважає зміст твору / тексту 
величиною постійною, незмінною 
або змінною в дуже незначних межах 

постулює, що єдиної інтерпретації 
твору / тексту не існує; в різний час 
рецепції його зміст постає у нових 
інтерпретаціях 
 

ототожнює текст із твором як 
кінцевим продуктом діяльності 
автора 

диференціює поняття текст і твір 
як нетотожні: текст незмірно 
більший, ніж твір 
 

постулює, що у кореляції “твір — 
читач” існує тільки прямий зв’язок 
(твір > читач) 

визнає, що у кореляції “твір — 
читач” існує прямий і зворотний 
зв’язок (читач < — > твір) 
 

Читач — постать реальна, конкретно-
історична, “зовнішня” щодо тексту  

щодо авторського тексту читач 
може бути імпліцитним 
(внутрішнім, закоріненим у самому 
тексті) й експліцитним (реально-
історичним) 
 

 

Українська філологічна думка об’єктивувала проблеми рецепції 

художнього твору в 60 – 70-х роках ХХ ст. (насамперед літературознавство 
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у вимірі “роль читача”). Загалом акцептувавши модель рецептивного 

процесу, який враховує цілісність комунікативної системи “автор (передавач 

інформації) — текст твору як знакова система — читач (сприймач 

інформації)”, вона спочатку постала у вужчому, порівняно зі світовим, 

форматі. Адже через максимальне концентрування на проблемі читача —

реципієнта, на його здатності не тільки сприймати твір, а й брати участь 

у конституюванні його змісту були помітно периферизовані питання 

активності тексту як ланки інтелектуально-естетичної комунікації. Однак 

із часом пізнавальні інтереси дослідників урівноважилися: сьогодні 

українську рецептивну теорію в її мовознавчому і літературознавчому 

сегментах структурують поняття актуалізація тексту, горизонт тексту, 

конституювання тексту, комунікативна визначеність / невизначеність 

тексту тощо. 

Важливо наголосити, що, окреслюючи теоретико-методологічні 

контури сучасної української рецептивної поетики, Г. Д. Клочек слушно 

акцентує на національному історико-культурному контексті її становлення 

[Клочек 1990: 26; Клочек 2007: 39]. Зокрема, умотивовано вказує на те, що 

українська філологічна думка кінця ХІХ ст. багато в чому випередила появу 

рецептивної естетики та поетики, спрогнозувала засадничу для них модель 

динамічного сприймання: зміст твору не дається, а виникає в процесі його 

сприймання. Особливо знаковим із цього погляду є трактат І. Я. Франка 

“Із секретів поетичної творчості”. 

 

Ідеї трактату І. Франка “Із секретів поетичної творчості” у вимірі 

теорії рецепції.  

Назріла на кінець ХІХ ст. потреба оновити підходи до розуміння 

природи художнього твору, прагнення виробити цілісні (за сучасною 

термінологією, інтегративні) методики його аналізу були очевидні для 

І. Франка. Це переконливо засвідчують ключові ідеї трактату “Із секретів 

поетичної творчості” — наскільки відомого, настільки й належно не 
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осмисленого з погляду його концептуальної значущості для сучасної 

гуманітаристики в її найширшому вимірі: літературознавства, мовознавства, 

психолінгвістики, когнітології, рецептивної естетики та поетики. Тим часом 

більшість новаторських тез, сформульованих і розвинутих у цій праці, 

презентують прогресивне не тільки для свого, а й для нашого часу бачення 

глибинних психологічних механізмів творення й прочитання художнього 

слова у річищі філософії активного cприймання твору — як мовно-

естетичної комунікації, діалогу автора і читача через текст. 

Цінними для сучасної рецептивної поетики є кілька системно 

опрацьованих у трактаті принципів: 

− опертя теорії сприймання художнього твору, тексту, а відтак і 

методики його аналізу й інтерпретації на здобутки психології, що 

випливає з усвідомлення необхідності “послугуватися тими методами 

наукового досліду, якими послугується сучасна психологія” [Франко 

1969: 78];  

− визначення естетики й естетичного, яке фактично виражає розуміння 

природи творів мистецтва (передусім словесного) і вважається 

класичним щодо акцентування їхнього позитивного 

(ублагородняючого) впливу на читача: “Естетика — то наука о  

х о р о ш і м, особливо в штуці. [..] Хорошим в штуці називається те, 

що викликує в чоловіці  у б л а г о р о д н я ю ч е  з р у ш е н н я [..]. 

Звісна річ, затим, щоб певний твір штуки викликав сильне і 

потрясаюче зрушення в нашім нутрі, мусить і весь уклад бути на 

те зверненим, щоб громадити увагу і заняття читача, а не 

розстрілювати їх” [Франко 1969: 78 – 79]. У різних формулюваннях 

ця  думка повторюється неодноразово й послідовно популяризує ідею 

активної, впливової природи художнього твору, його побутування 

як тексту;  

− акцентування ролі відчуттів (“змислів”) і вражень, а також 

стимульованих ними уявлень як провідних чинників творення, 
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рецепції й об’єктивної, науково обґрунтованої інтерпретації творів 

літератури і мистецтва загалом: “в артистичній творчості краса лежить 

не в матеріалі, що служить її основою, не в моделях, а в тім, яке 

враження робить на нас даний твір і якими способами артист зумів 

осягнути те враження. Уяснивши собі те, ми відразу виходимо з 

метафізичного туману, із пустої гри абстрактними поняттями і стаємо 

на полі реальних явищ, доступних для докладної обсервації і 

експерименту” [Франко 1969: 179]. Це концептуально важливий 

момент перетину Франкових поглядів із рецептивною поетикою, для 

якої цей принцип є засадничим;  

− докладний опис сугестії як механізму цілеспрямованого 

“пробудження” в пам’яті й свідомості читача передбачуваної автором 

інтелектуально-емоційної інформації й моделювання ідеальних умов 

для сприймання твору / тексту. При цьому І. Франко наголошує, що 

основний інструмент сугестії — художні засоби — завжди 

функціонально двоспрямовані, оскільки водночас і виражають задум 

письменника, і доносять його до читача.  

Ідея про вдалий добір засобів, якими поет “передає своїм слухачам і 

читачам ті змислові образи, щоб викликати в їх душах саме таке враження, 

яке в даній хвилі хоче викликати [тут і далі курсив наш — Г. С.]” [Франко 

1969: 116], є наріжним каменем Франкової концепції сприймання, яку він 

послідовно розвиває в різних теоретико-практичних напрямках і в трактаті 

(“Не в тім, які речі, явища, ідеї бере поет чи артист як матеріал для свого 

твору, а в тім, як він використає і представить їх, яке враження він викличе 

при їх помочі в нашій душі, в тім однім лежить секрет артистичної краси” 

[Франко 1969: 178]; “питання про [..] причини естетичного вдоволення в 

душі людській, про способи, як даний автор викликає се естетичне 

вдоволення в душі читачів або слухачів” [Франко 1969: 78]), і згодом у статті 

“Леся Українка” (“Тільки той поет годен зватися правдивим поетом, хто, 

малюючи нам конкретні і яркі образи, рівночасно вміє торкати ті таємні 
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струни нашої душі, що озиваються тільки в хвилі нашого власного 

безпосереднього щастя або горя. [..] він розбуджує в нашій душі такі сили і 

такі пориви, що без нього, може, й довіку дрімали би на дні або піднялись би 

тільки в якихсь надзвичайних хвилях” [Франко Т. 31: 272]). В останній тезі 

відчитуємо виразний перегук із тезою О. О. Потебні про те, що “сила твору 

не в тому, що розумів під ним автор, а в тому, як він діє на читача або 

глядача, отже, в невичерпному можливому його змісті. Цей зміст, який 

проектується нами, [..] дійсно зумовлений його внутрішньою формою, але 

міг зовсім не входити в наміри митця. [..] Заслуга митця не в тому minimum 

змісту, який думався йому при створенні, а в певній гнучкості образу, в силі 

внутрішньої форми збуджувати найрізноманітніший зміст” [Потебня 

1996: 30]. Очевидною є деривація цих ідей у сучасній теорії аперцепції: 

“Індивідуально-авторська інформація не є ідентичною тій, яку отримує 

реципієнт при сприйманні художнього твору” [Мойсієнко 2006: 15]. І далі: 

“Той чи той образ (складова тексту) слугує cвоєрідним каналом інформації, а 

також і джерелом нової інформації, не завжди передбачуваної автором 

літературного твору; через художній образ пізнається не лише досвід автора, 

а й перевіряється (а отже — пізнається) і власний — досвід інтерпретатора)” 

[Мойсієнко 2006: 15]. 

Безумовну актуальність зберігає Франкова думка про часову 

маркованість сприймання окремих текстів і творчості конкретного автора 

загалом: “Того самого поета в різних часах дуже різно оцінюють” [Франко 

Т. 41: 12]. Не тільки теоретичні нашарування, а й активне практичне 

застосування цієї тези засвідчують новітні праці, в яких відбувається 

оформлення української рецептивної стилістики. Зокрема, переконливий 

досвід рецептивного аналізу Шевченкових текстів проілюстровано в 

монографії “Територія мови Тараса Шевченка” (2016). Одним із її 

визначальних методологічних стрижнів стало твердження про те, що 

“інтерпретація Шевченкового тексту — це постійний незавершений процес: 

нові покоління прочитують Шевченкові тексти в нових суспільних умовах 
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[..]. змінюється характер сприймання поетових текстів [..]. Очевидно, час 

накладає нові вимови і розкриває нове прочитання творів Шевченка” 

[Єрмоленко 2016 : 8]. 

Цінність ідей трактату “Із секретів поетичної творчості” полягає і в 

тому, що вони синхронізували ритм розвитку української філологічної  

думки із загальним поступом світової гуманітаристики в напрямку 

найновішого на той час розуміння психолінгвальних механізмів рецепції, 

методики вивчення типів та інтенсивності впливу художніх творів на читача. 

Показові щодо цього типологічні збіги міркувань І. Франка та засновника 

естопсихології Е. Еннекена (про триєдиність естетичного, психологічного та 

соціологічного ракурсів розгляду твору як взаємопов’язаних і визначальних 

для осягнення його художньої цілісності; варто зауважити, що такий 

синтезований підхід застосовано в працях І. Франка “Як виникають народні 

пісні?” й “"Тополя" Т. Шевченка”), класика герменевтики Г. Ґадамера 

(про поняття естетичного горизонту й горизонту розуміння1; про закони 

перцепції та асоціації), теоретика феноменології Р. Інґардена (про активну 

роль читача як співтворця твору / тексту в процесі його сприймання), 

засновників рецептивної поетики Г. Р. Яусса та В. Ізера (про важливість 

емоційного й естетичного досвіду для сприймання твору / тексту; про 

механізми ретроспекції та антиципації), ідеолога семіотики тексту У. Еко 

(про інтерпретативну відкритість твору і його придатність для множинних 

тлумачень залежно від індивідуального сприймання, інтелектуального 

досвіду, смаків, особистих вражень читача, тобто в індивідуальній 

перспективі). Суголосність названих позицій дуже різна за природою — від 

засвоювально-креативної, деривативної (Е. Еннекен) до прогностичної 

(Р. Інґарден, Г. Ґадамер, Г. Р. Яусс, В. Ізер, У. Еко). 

                                           
1Пор.: “Поетична техніка, оперта на законах психологічної перцепції і асоціації, говорить 
нам, що се найкраще осягається найпростішими способами, комбінаціями конкретних 
образів, але так упорядкованими, щоб вони, мов знехотя, торкали найтайніші струни 
нашої душі, щоб відкривали нам широкі горизонти чуття і життєвих відносин” [Франко 
Т. 31: 272]). 
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Масштабну теоретичну розбудову має у трактаті естопсихологічна 

констатація Е. Еннекена про те, що повноцінне сприймання художнього 

твору — “сукупності знаків, які свідчать про духовний світ автора [курсив 

наш — Г. С.]” — можливе тільки за умови збіжності емоційних світів автора 

(імплікує у твір емоції) та читача (розкодовує, розгерметизовує ці імплікації 

з урахуванням власного емоційного досвіду). Пор. відому тезу І. Франка про 

сугестію думок і почуттів, здійснювану через вдалі поетичні засоби для 

збудження у рецептивній свідомості читача бажаного інтелектуально-

емоційного резонансу: “Очевидно, кождий, хто пише, чинить се в тім намірі, 

щоби піддати, сугестувати другим якісь думки, чуття, виображення. [..] Поет 

для доконання сугестії мусить розворушити цілу свою духову істоту, 

зворушити своє чуття, напружити свою уяву, одним словом, мусить сам не 

тільки в дійсності, але ще й другий раз, репродуктивно, в своїй душі 

пережити все те, що хоче вилити в поетичнім творі, пережити якнайповніше 

і найінтенсивніше, щоби пережите могло вилитися в слова, якнайбільше 

відповідні дійсному переживанню; і вкінці попрацювати ще над тим, уже 

зовсім технічно, щоби ті його слова уложилися в форму, яка би не тільки 

не затемнювала яркості того безпосереднього переживання, але ще й 

в додатку [..] вводили би в неї хвилювання, згідне з її власними споминами, 

і таким робом чинили би прочитане не тільки моментально пережитим, але 

рівночасно частиною, відгуком чогось давно пережитого і похороненого 

в пам’яті [курсив наш — Г. C.]” [Франко 1969: 66]. Така логіка роздумів має 

також паралелі в праці О. O. Потебні “Лекції з теорії словесності”, в якій 

відзначено, що твір художньої літератури конкретизується в уяві читача 

і тому має стільки змістів, скільки й читачів. Більш ніж через півстоліття 

вона стає методологічним стрижнем теорії відкритого тексту (Р. Барт) і 

відкритого семіозису (У. Еко).  

Варто згадати в цьому контексті також  детально розроблену в трактаті 

ідею верхньої та нижньої свідомості як двох сфер зосередження 

інтелектуально-емоційного досвіду людини, набутого за допомогою 
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“змислів” і “виображень”. Саме вони визначають особливості 

індивідуального сприймання, оскільки твір, збагачуючи читача 

імплікованою в ньому авторською інформацією, “мусить зворушити так 

само внутрішню істоту читача, вводячи в неї нове зерно життєвого досвіду, 

нове пережиття і рівночасно зціплюючи те нове з тим запасом виображень та 

досвідів, які є активні або які дрімають в душі читачевій” [Франко 1969: 67]. 

Тут доречно наголосити на прогностичності, далекосяжності наукового 

мислення І. Франка: теза про вагомість інтелектуально-емоційного досвіду 

читача для сприймання твору є засадничою для сучасної аперцептивної та 

рецептивної теорій, де артикульована в терміні естетичний досвід читача / 

реципієнта: “Власний досвід реципієнта, зокрема естетичний [курсив наш 

— Г. С.], умовно можна розглядати: а) як загальноонтологічний, 

позатекстовий і б) як такий, що випливає безпосередньо із внутрішніх 

законів розвитку внутрішньої системи тексту, окремих складових цієї 

системи. Остання [..] відбиває суть динамічних відношень на основі 

фонетичних, лексичних, граматичних, власне образних взаємодій, що 

постають при декодуванні художнього твору” [Мойсієнко 2006: 16 – 15]. 

На рівні метамови сумірність Франкових переконань із рецептивними 

й інтерпретативно-стилістичними методиками дослідження художнього 

тексту конституюють наукові поняття естетика, індуктивна естетика, 

перцепція, рецепція, сприймання, тлумачення, резонанс, чуттєва вібрація, 

горизонт чуття тощо. Зокрема, розуміння процесу читання як ментально-

психологічного урівноваження суб’єкта творення тексту (автора) і суб’єкта 

сприймання тексту (читача) засвідчують активно вживані в трактаті терміни 

сугестія, резонанс, вібрація (пор.: “усяке нове зціплення [..] мусить 

розривати масу старих зціплень, які там були вже давніше, значить, мусить 

зворушити не тільки чисто розумові, логічні зв’язки, але весь духовий 

організм, значить, і чуття, що є постійним і неминучим резонансом всякого, 

хоч би й як абстрактно-розумового духового процесу” [Франко 1969: 66]; 

сугестія пробуджує в читача “суголосні тони як часті якоїсь ширшої мелодії 
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[..], певні тривкі вібрації” [Франко 1969: 66]). Вони прогностично корелюють 

із терміном В. Ізера інтерсуб’єктивна погодженість та сучасною тезою про 

енергетичний резонанс, що виникає між автором і читачем у процесі читання 

(сприймання) і є обов’язковою умовою функціонування художнього твору як 

тексту (Н. А. Кузьміна, О. О. Семенець, О. О. Маленко).  

У науковому обігу до кінця ХХ століття трактат “Із секретів поетичної 

творчості” був об’єктивований мінімально. Усталене твердження про те, 

що його повноцінній науковій імплементації став на заваді низький рівень 

володіння психологічним інструментарієм (або й цілковита його 

відсутність), недостатньо переконливе. Значно аргументованішою видається 

причина, яку, за слушним визначенням Г. Д. Клочека, “можна передати 

метафорою Л. Костенко — геній в умовах заблокованої культури. Для 

порівняння: концепти, що вийшли від членів групи ОПОЯЗ (Б. Шкловський, 

Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов та ін.) стали складовими світової науки” [Клочек 

2007: 42]. Попри те, осмислюючи обшир проблем, розглядуваних у трактаті 

“Із секретів поетичної творчості”, констатуємо: за евристичною цінністю 

вони не поступаються спостереженням та висновкам теоретиків російської 

формальної поетики, і навіть багато в чому гносеологічно випереджують їх, 

демонструючи когнітивну відкритість і пізнавальну гнучкість наукового 

мислення І. Франка. Взявши під сумнів непорушні, здавалось би, принципи й 

підходи до аналізу художнього твору, він знайшов новий шлях до його 

пізнання, якого не бачили (або тільки фрагментарно бачили) вітчизняні 

попередники й сучасники і який гармонійно вписувався в інтелектуальне 

поле тогочасної європейської філософії та філології. Згодом він був чітко 

проартикульований у постструктуралістських концепціях феноменології, 

неориторики, рецептивної естетики та поетики (на жаль, без жодних 

покликань на трактат І. Франка чи згадування його імені). 

Теоретично окреслена й практично апробована у трактаті “Із секретів 

поетичної творчості” концепція прочитання й інтерпретації творів 

словесного мистецтва імпліцитно містить основні засади рецептивної 
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естетики та поетики. Осмислені у цих пізнавальних координатах, базові тези 

праці підтверджують масштабну наукову прозірливість автора, його 

чутливість до щойно сформованих і потенційно актуальних методик 

вивчення тексту. 

Евристично-методологічну цінність міркувань І. Я. Франка для теорії 

рецепції визначило те, що вона:  

а) переконливо довела необхідність задіяння інструментарію 

психології для декодування й інтерпретації художнього твору / тексту;  

б) засвідчила сумірність формування національної та європейської 

філологічної думки;  

в) створила передумови формування українського сегмента 

рецептивної поетики і стилістики й має в ній безпосередні рефлекси.  

Формування рецептивної моделі тексту — тривалий у часі й 

епістемологічно складний процес еволюції та синтезування різноаспектних 

ідей: від зосередження на психологічних механізмах народження і 

сприймання твору через феноменологічне розуміння його схематичності 

чи повноти до однієї з найбільш актуальних на сьогодні концепцій 

відкритості тексту. Методологічно визначальним у цьому процесі стало 

визнання твору / тексту активною ланкою мовно-естетичної комунікації, яке 

відкрило перспективу розгляду психоментальних і лінгвоментальних 

механізмів рецепції.   

Важлива теза рецептивної поетики — акцентування того, що художній 

твір повноцінно реалізується як текст лише в акті його прочитання. До 

моменту прочитання він існує як знакова система із потенційно прихованим 

змістом. Розгерметизування цієї потенційної величини відбувається 

у свідомості читача, в акті сприймання / рецепції. Cаме читач надає текстові 

“реального існування”, конституюючи зміст безпосередньо в процесі 

читання через власну інтерпретацію, відповідно до рівня й особливостей 

власного інтелектуально-емоційного досвіду. 
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Для сучасної рецептивної поетики базовим є розуміння природи 

художнього сприймання на засадах урахування психологічних механізмів 

впливу художнього твору й окремих його засобів на реципієнта через 

апелювання до його чуттєвого досвіду, до індивідуальної емоційної пам’яті. 

 

 

1.2.2. Текст як об’єкт пізнання в теорії прецедентності 

 

Теорія прецедентності була виформувана наприкінці ХХ ст. у зв’язку з 

посиленням і глобально-гуманітарного (літературознавчого, 

культурологічного), і власне лінгвістичного інтересу до питань творення, 

відтворення, а також змістово-аксіологічного “перетворення” текстів у 

межах визначеної культури, за внутрішніми законами цієї культури і в 

координації з лінгвоінтелектуальним рівнем її носіїв (І. В. Арнольд [Арнольд 

1995; 1999], Д. Б. Гудков [Гудков 1997; 1999; 2003], Ю. М. Караулов 

[Караулов 1987], В. Г. Костомаров [Костомаров 1994; 1996], В. В. Красних 

[Красных 2002; 2003], Г. Г. Слишкін [Слышкин 2000], Ю. О. Сорокін 

[Сорокин 1993; 1997], І. П. Смирнов [Смирнов 1995], Н. О. Фатєєва [Фатеева 

1997; 2007], Н. В. Петрова [Петрова 2003; 2005], І. В. Захаренко [Захаренко 

1997], В. Є. Чернявська [Чернявская 2003], Т. І. Гундорова [Гундорова 2005], 

Ф. C. Бацевич [Бацевич 2004; 2007], О. О. Селіванова [Селіванова 2004; 

2010], О. О. Маленко [Маленко 2010], О. С. Переломова [Переломова 2008], 

Н. В. Кондратенко [Кондратенко 2012], І. А. Cиниця [Cиниця 2006], 

Т. Ю. Кальченко [Кальченко 2015] та ін.). Сьогодні це одна з визначальних 

парадигм вивчення й опису тексту як динамічного феномену, потенційна 

поліінтерпретованість якого зумовлює його здатність “продовжувати свою 

еволюцію незалежно від волі творця” [Слышкин 2000: 26].  

У метамові мовознавства абстрактну категорію прецедентності 

конкретизує поняття прецедентний феномен — “цілісне, смислово і 

формально завершене утворення, яке функціонує у свідомості носіїв 
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культури певної лінгвокультурної спільноти і закріплене (зафіксоване) 

в різноманітних культурних знаках” [Селіванова 2006: 492]. На нашу думку, 

наведене визначення варто доповнити ще кількома важливими 

комунікативно-прагматичними ознаками: 1) загальновідомість, входження в 

когнітивну базу лінгвокультурної спільноти; 2) морально-ціннісна 

значущість для більшості представників етнокультури; 3) стійка когнітивно-

комунікативна й емоційна актуальність, яка не залежить (або мінімально 

залежить) від часу й соціокультурних умов реактуалізації; 4) постійне, 

системне поновлення апеляцій до них у різностильовій і різножанровій 

мовній практиці.  

Найпопулярніші, класичні вже на сьогодні класифікації прецедентних 

феноменів спираються на критерії ступеня охопленості носіїв мови, 

культури та способу інтеріоризації. 

Критерій ступеня охопленості носіїв мови, культури становить 

стрижень класифікації прецедентних феноменів, запропонованої в працях 

Ю. М. Караулова [Караулов 1987] й поглибленої, деталізованої в 

дослідженнях Д. Б. Гудкова [Гудков 1997; 1999; 2003], В. В. Красних 

[Красных 2002; 2003], Ф. C. Бацевича [Бацевич 2004, 2007] та ін. За нею 

диференціюють феномени національно-прецедентні (відомі кожному 

типовому представникові етнолінгвокультурної спільноти; входять у 

національну когнітивну базу), соціумно-прецедентні (відомі кожному 

типовому представникові соціуму; входять у когнітивну базу учасників 

ситуативно зумовленого спілкування), універсально-прецедентні (відомі 

кожному типовому сучасному мовцеві, входять у когнітивну базу будь-якої 

людини незалежно від її етнічного походження, рівня культурного розвитку, 

освіти тощо) [див., наприклад: Красных 2003: 174]. Д. Б. Гудков доповнює 

цей перелік класифікаційним різновидом автопрецеденти (прецедентні 

феномени, які значущі для конкретного індивіда), а С. В. Банникова — 

транснаціональні прецеденти (прецедентні феномени, що генетично 

пов’язані із загальнозначущими реаліями-джерелами і “наднаціональними” 
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текстами культури, наприклад світової літератури, кінематографу, 

музичного мистецтва тощо).  

Згадане поняття Д. Б. Гудкова автопрецедент у застосуванні щодо 

тексту конкретизується як індивідуальний прецедентний текст. Попри те, 

що такий термін має право на існування, відчутною, на нашу думку, 

залишається потреба його теоретичного поглиблення. З одного боку, він 

повинен чітко корелювати з аксіоматичним уже на сьогодні твердженням, 

що прецедентним текст стає лише в процесі комунікації, коли набуває 

вартісності не тільки для одного мовця, але й для його соціокультурного, 

мовно-культурного оточення, входить у систему його моральних цінностей 

та авторитетів. З іншого боку, поняття індивідуальний прецедентний текст 

перспективно екстраполюється на уявлення про механізми формування 

індивідуального цитатного тезаурусу. 

Принцип стратифікації прецедентних феноменів залежно від ступеня 

охопленості носіїв мови, культури по-іншому відрефлексований у концепції 

Г. Г. Слишкіна. На тлі розрізнення загальнолюдських, цивілізаційних, 

національних, макрогрупових і мікрогрупових (наприклад, сімейних, 

професійних) прецедентних феноменів дослідник акцентує особливий статус 

національних, оскільки вважає їх основою “культурної грамотності” 

[Слышкин 2000: 30]. Так відбувається наукова деривація думки 

Ю. М. Караулова про те, що знання прецедентних феноменів, активне 

апелювання до них, опертя на їхній мовно-інтелектуальний авторитет — це 

показник належності до визначеної епохи й знакової для неї культури, і 

навпаки, їх незнання слугує важливою передумовою ментальної 

відмежованості від них [Караулов 1987: 105 – 106].  

Накладання цієї тези на теорію культуротаксисів (сфер, які етноси 

створюють навколо себе для притягування / відштовхування автохтонних чи 

неавтохтонних моделей спілкування) дає підстави Ю. О. Сорокіну вважати 

прецедентні феномени, насамперед прецедентні тексти, тими маркерами, 

за якими можна найчіткіше діагностувати сумісність етнічних 
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культуротаксисів, виявляти характер їхньої взаємодії та кореляцію із 

загальноцивілізаційним семіотаксисом [Cорокин 1998: 32 – 37].  

За критерієм способу інтеріоризації диференціюють прецедентні 

феномени вербальні (насамперед це різностильові та різножанрові писемні й 

усні тексти), невербальні (твори образотворчого, музичного мистецтва, 

архітектури тощо) або ж комплексні, в яких змістово-естетична цілісність 

постає на єдності вербальних і візуально-аудіальних складників (твори 

кінематографу, анімації, реклама, плакати, комікси тощо). 

Термін прецедентний феномен — родовий, узагальнювальний щодо 

понять “прецедентний текст”, “прецедентне висловлення”, “прецедентне 

ім’я”, “прецедентна ситуація”. Їх термінологічний зміст уже неодноразово 

висвітлено в працях різноманітних наукових жанрів і форматів [Караулов 

1987; Гудков 2000, 1999; Захаренко 1997; Кальченко 2015; Синиця 2006]. 

Тому зосередимо увагу на двох різновидах прецедентних феноменів, які 

найтісніше пов’язані з вивченням закономірностей реалізації цитатності 

в художній мові, а також із простеженням та описом механізмів формування 

поетичного цитатного тезаурусу. Це прецедентне висловлення і 

прецедентний текст. 

Прецедентне висловлення — “репродукований продукт 

мовомисленнєвої діяльності; завершена і самодостатня одиниця, яка може 

бути чи не бути предикативною; складний знак, сума значень якого не 

дорівнює його змістові; у когнітивну базу входить саме прецедентне 

висловлення” [Гудков 2000: 55]. Традиційно до прецедентних висловлень 

зараховують надслівні образно-смислові єдності, зокрема цитати з текстів 

різних жанрів і стилів.  

Із усіх різновидів прецедентних висловлень саме цитата має 

найтісніший зв’язок із поняттям цитатного тезаурусу, оскільки фактично 

є основною одиницею його формування.  

Наукову об’єктивацію поняття прецедентний текст здійснено в 

працях Ю. М. Караулова. Прецедентними він уважав тексти, які: “1) значущі 
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для особистості з пізнавального або емоційного погляду, 2) мають 

надособистісний характер, тому добре відомі широкому оточенню цієї 

особистості, у тому числі її попередникам і сучасникам, 3) звернення до яких 

повторюється неодноразово в дискурсі цієї особистості” [Караулов 1987: 

216 – 217]. Названі диференційні ознаки максимально відбиті в сучасному 

універсалізованому визначенні прецедентного тексту: “завершений і 

самодостатній продукт мовомисленнєвої діяльності; (полі)предикативна 

одиниця; складний знак, сума значень компонентів якого не дорівнює його 

змістові; прецедентні тексти добре знайомі будь-якому типовому членові 

національно-культурної спільноти; звернення до прецедентних текстів може 

багаторазово повторюватися в процесі комунікації через пов’язані з цим 

текстом прецедентні висловлення або прецедентні імена” [Гудков 2000: 54].  

У широкому, дискурсивному вимірі крім вербальних (усних і 

писемних) текстів прецедентними визнають також невербальні2. Вони 

репрезентують сфери культури, які інтеріоризуються в інших, ніж вербальна 

мова, знакових системах (наприклад, музика, живопис, ігри тощо). 

Це методологічна основа теорії культурної семіосфери Ю. М. Лотмана 

[Лотман 2000]. Артикульована в його працях ідея цілісності тексту 

культури як єдиного ментально-естетичного простору, сформованого за 

рахунок інтегрування елементів різних семіотичних систем, пояснює 

глибинні причини “взаємоджерельності” творів мистецтва і дає ключ до їх 

адекватної інтерпретації. Наприклад, знання літературних прецедентних 

текстів — поем І. Франка, Михайля Семенка — стає основою розуміння 

творів сучасних українських композиторів — опери “Мойсей” М. Скорика, 

кантати “П’єро мертвопетлює” О. Козаренка. Для сприймання й належного 

розуміння поезії Л. Костенко “Брейгель. Шлях на Голгофу” необхідні не 

тільки фонові знання Святого Письма, а й уявлення про змістово-

                                           
2Попри те, що в сучасній теорії прецедентності ця позиція є однією з ключових, 
Д. Б. Гудков послідовно дотримується вужчого погляду: прецедентним може бути тільки 
вербальний або придатний для вербалізації текст.  
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композиційні особливості відомого полотна Пітера Брейгеля Старшого. 

Тільки в цьому вимірі можна осягнути естетичний зміст, художню 

доцільність несумірності3 сакрального й образотворчого прецедентних 

текстів та поетичного метатексту.   

Численність і різножанровість творів, що “долають рамки мистецтва, 

в межах якого постали, і виявляються в інших видах мистецтва [..], стаючи 

фактом культури в широкому значенні слова”, підтверджує необмеженість 

семіотичного простору культури і його відкритість для поповнення новими 

прецедентними текстами.  

Об’єктивну й цілісну лінгвістичну модель характеристики 

прецедентних текстів забезпечує їх опис за низкою когнітивно-

прагматичних і структурних (наприклад, обсяг) параметрів. 

Варто наголосити, що обсяг як один із формально-структурних 

параметрів тексту — не визначальна для його кваліфікації як прецедентного. 

До прецедентних зараховуємо й об’ємні літературні твори (як-от “І мертвим, 

і живим…” Т. Шевченка), і короткі тексти анекдотів, реклами, вивісок, 

інформаційних повідомлень тощо. Перші входять у колективну мовну 

свідомість у форматі численних лексичних і семантичних цитат — це 

засвідчує різностильова й різножанрова мовна практика, зокрема й поетична: 

В яких лісах іще ви забарложені?/ Що яничари ще занапастять?/ І мертві, 

і живі, і ненароджені/  Нікого з вас довіку не простять (Костенко, В., 538); 

Ти й сам хотів би бути в жертві,/ Дволику приховавши суть,/ Та вже 

встають живі і мертві,/ І ненароджені встають (Павличко, ПП, 77); 

Дзвін по наших незабутніх жертвах/ Ще в повітрі хмарному не стих — / 

І Шевченко йде — оплакать мертвих/ щоб вести на подвиги живих 

(Рильський, ІІІ, 42); Урвалась тут історія — і раптом немає шляху./ Тут 

людство скінчилось, змішались із пилюгою народи,/ в радіаційному розпаді 

змішалися/ і мертві, і живі, і ненароджені (Кордун, 5); Зіходимося.../ 

                                           
3Всупереч Біблії, на картині солдати відштовхують Симона Киринейського, не 
дозволяють йому допомогти Ісусові нести хрест. 
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Плачемо пекучими.../ Всі. Мертві, і живі, і ненароджені,/ брати мої, діди 

мої, онученьки,/ Дивіться всі!/ І будьте свідки злочину (Жиленко, 329); Яке 

вогняне слово мовлене,/ Що підняло з пітьми віків/ Живих, і мертвих, й 

ненароджених/ Нащадків славних козаків (Степовичка / 

onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-lesi-stepovychky). Така численність і 

структурна різноманітність цитатних апеляцій у творах українських авторів 

різних поколінь — переконливі показники ціннісного ставлення до 

Шевченкового тексту, отже, його прецедентності.  

Водночас у поетичній мові маємо рефлекси невеликих за обсягом 

прецедентних текстів — реклами (А мені гидко. І боляче. Solpadeine — 

подвійна дія проти болю (Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 118), вивісок, оголошень, 

інформаційних повідомлень (Пасажири планети Земля!/ Будьте уважні! 

Не забувайте любов у вагонах!… І найважливіше: Не стійте на краю 

платформи!” (Семенчук, ЛяЛяК, 216); я не продаю цигарок 

неповнолітнім./ Але чи це справді так, мої любі лицеміри?/ Адже насправді 

то тільки невеличкий популістський хід./ Насправді, щоб не продавати 

цигарок неповнолітнім/ треба не збуджувати в них цікавості до цих 

незрозумілих пристроїв (Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 119), відомих, уже афоризованих 

висловлень історичних осіб (п’ять хвилин політ нормальний/ мамо 

сьогодні була злива/ так часто — зранку осінь а ввечері зима (ДТ, 121).  

Диференційні когнітивно-прагматичні ознаки прецедентності 

тексту — його репродукованість, реінтерпретованість, соціокультурна 

маркованість.  

Репродукованість прецедентного тексту вимірюється частотністю його 

реактуалізації в мовотворчій, текстотворчій, практиці. 

Зазвичай найпереконливішу кількість і найбільшу семантико-

аксіологічну й структурну амплітуду “ментальних повернень” мають зразки 

класичної літератури, що в межах “своєї” етномовної спільноти чи 

мікросоціуму сприймаються як безумовна культурна цінність і є джерелом 

переконливого аргументування. Вони часто, системно вживаються в текстах 
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різних жанрів і стилів, а в ширшому вимірі стають джерелом 

інтермедіальних реінтерпретацій, тобто інтегруються в семіотичний 

універсум культури. Наприклад, таким “центром інтертекстуального 

випромінювання”, що засвідчує тотальне пряме й приховане, точне і 

трансформоване цитування в українській поетичній мові ХХ ст., є 

хрестоматійна поезія П. Тичини “Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух” і передусім 

генетично належна до неї метафора сонячні кларнети. Пор.: Маестро 

заточується…/ Не на коліна! Стоячи. Падати — навзнак!/ Падати? 

Дзуськи! Він не впаде!/ [..] / Де ж ті кларнети сонячні?/ Арфи і флейти — 

де? (Світличний, СКР, 86); Пророцтва здійснювались,/ Близилися мети,/ 

Сповнявся музикою світ,/ І не октави — / Нони/ Нам простягнули/ Сонячні 

кларнети (Бажан, Д., 6); Куди не підеш Україною — / Сонце кларнетить 

навкруг (Драч, І, 69); Заграло сонце у свої клярнети/ і навік зайшло/ 

в закритий храм мовчання (Бойчук, ЗБП, 86). 

Прецедентні тексти з високим індексом репродукованості формують 

корпус сильних текстів лінгвокультури. Це морально-ціннісні авторитети, 

основа формування колективних ідеалів, оцінок тощо. Відповідно твори, що 

перебувають на периферії культурного простору і мають низький рівень 

соціального і творчого запитування й відтворення в мовній практиці, 

оцінюють як слабкі [Кузьмина 2004: 49 – 50].  

Реінтерпретованість (або, за альтернативним визначенням 

В. В. Налімова, мультиплікація) — облігаторна властивість прецедентних 

текстів, пов’язана з їхньою здатністю виходити за часові межі своєї епохи, 

ставати національно- чи універсально-прецедентними й нарощувати нові 

аспекти інтерпретації в достатньо віддалених у часі поколінь. Такими 

в українській словесності прогнозовано є тексти І. Котляревського (пор.: 

вже сказано голосно й чисто любов ік отчизні/ мов камінь у річку слова 

і круги по воді — Андрухович, ВК, 49), Т. Шевченка (пор.: Німець каже: Ви 

слов’яне?/ Слов’яне! Слов’яне!/ Наше слово полум’яне/ Повік не зов’яне!/ 

Німець каже: Ви моголи?/ Моголи, моголи!/ Брюса Лі і Айрошянке/ 
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Продовження кволе — Ірванець, ВОД, 21; Мені тридцятий рік минав,/ 

очима я сідниці пас,/ в час незалежних рушень мас/ то потопав, то 

виринав/ на різних сценах, влада Рад/ вивчала мову, козаки/ снували Січчю, 

брата брат/ заокеанський стис таки/ в обіймах — Неборак, ЛГ, 293; 

Я задихаюсь, мамо,/ Караюсь, мучуся, не каюсь, мамо!/ Хоч вберегла мене від 

лиха ти,/ В моїм краю нема чим дихати — Петриненко, “Абориген” / 

http://www.pisni.org.ua/persons/22.html), І. Франка (пор.: Кохана/ я приніс тобі 

в дар/ замість живих троянд/ три жмутки зів’ялого листя (Сверстюк, 

242); Голос духа, Кобзона, грамофона й гобоя/ Супроводжує вічний 

брудершафт із собою — Федорак, 92).  

Водночас у кожній етнокультурі маємо тексти, які стають 

прецедентними тільки в окремі періоди. У художньому стилі це твори, 

народжені в межах офіційної ідеології (як-от стендові зразки “української 

радянської поезії” — “Пісня трактористки” П. Тичини, “Дума про Сталіна” 

М. Рильського, “Від Москви до Карпат” П. Воронька та ін.), модної 

естетичної платформи (наприклад, твори футуризму) тощо. Через 

кон’юнктурність вони здебільшого не мають належної естетичної 

вартісності, щоб створити інтенсивний та тривалий культурний резонанс, 

тому з часом втрачають комунікативно-текстотвірну актуальність і здатність 

бути впізнаваними й репродукованими. Врешті вони остаточно випадають із 

когнітивної системи соціуму. 

Із реінтерпретованістю онтологічно пов’язана така когнітивно-

прагматична ознака прецедентного тексту, як соціокультурна маркованість. 

Її акцентування вмотивовано тим, що кожен енергетично сильний (а отже, 

потенційно прецедентний) текст обов’язково вписаний в культурно-

ідеологічний контекст своєї епохи. Що більше: “Лише настільки, наскільки 

твір здатен вступити в такий нерозривний, органічний зв’язок із життєвою 

ідеологією цієї епохи, він здатен бути живим у цю епоху. [..] Поза таким 

зв’язком він перестає існувати або перестає переживатися як ідеологічно 

значущий” [Волошинов 1995б: 100; Слышкин 2000: 32].  
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 Залежно від ракурсу розгляду актуальними корелятами терміна 

прецедентний текст у сучасних лінгвістичних працях є прототекст, 

передтекст, претекст, опорний текст. Менш уживані текст-асоціат, 

текст-предтеча, текст-донор, субтекст (Ю. М. Лотман). Природно, що  не 

всі вони змістово й функціонально конгруентні. Наприклад, Н. А. Кузьміна 

чітко диференціює прецедентні тексти та прототексти. Потенційну 

діалогічність, здатність до реактуалізації прецедентних текстів регулює 

мода, смак, офіційна політика держави, ситуативні уподобання мовного 

(соціального) колективу. Натомість інтенсивність і систематичність 

відтворюваності прототекстів не залежить від соціально-економічних чи 

політичних передумов [Кузьмина 2004: 53].   

 Урахування взаємодії актів створення і відтворення текстів слугує 

підставою для розрізнення прототексту та метатексту.  

Прототекст — це первинний текст, до якого через упізнавані мовні 

коди апелює новостворюваний авторський текст; “базовий текст, з опорою 

на який утворюється метатекст” (Н. А. Кузьміна). Із погляду цитатності це 

джерело цитування. Із ним синонімізовані претекст, передтекст 

(Н. О. Фатєєва, А. М. Ранчин), текст-донор (Ю. М. Лотман).   

Сутність терміна метатекст коректно уточнює І. П. Смирнов: “текст 

про текст”, текст, що виконує метареферентну функцію, тобто інтерпретує 

смисл прототексту [Смирнов 1996: 9]. Із ним синонімізовані посттекст 

(А. М. Ранчин), текст-реципієнт (Ю. М. Лотман).   

 У вимірі цитатності, діалогічності прототекст (протоджерело) і 

метатекст — це дві змістово-оцінні сфери, на які одночасно орієнтована 

цитата. Між собою вони узгоджені як співвіднесення плану змісту й плану 

вираження генетично первинного тексту з планом змісту і планом вираження 

нового,  у часі пізніше створеного тексту. 

Взаємопов’язаність і взаємозалежність прототексту і метатексту 

виявляється й у тому, що в єдності вони утворюють цілісний вертикальний 

контекст словесної культури. 
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Із категорією прецедентності, із поняттям прецедентний текст 

системно корелюють менш відомі, поки що повноцінно не акцептовані 

сучасною лінгвістичною свідомістю, однак активно розроблювані в працях 

Н. А. Кузьміної та її послідовників терміни ядерний текст культури, 

сильний текст, текст впливу тощо. Спільна для них властивість — 

здатність упродовж тривалого часу зберігати значущість для носіїв 

лінгвокультури, посідати вагоме місце в їхній ціннісній ієрархії, впливати на 

формування мовної свідомості та мовно-інтелектуального досвіду. Із 

погляду мови ці тексти мають бути естетично сприйнятними, відповідати 

лінгвоестетичним канонам етнокультури. 

Онтологічну спорідненість названих понять підтверджує їх здатність 

взаємодефініювання, тлумачення одного терміна через інший (пор.: “текст 

впливу — це не просто сильний текст, а енергетично сильний текст у 

прецедентній фазі існування в інтертексті” [Кузьмина 2011: 93]; “саме 

прецедентні тексти можуть виступати як тексти впливу” [Кузьмина 2011: 

205]), а також майже ідентична з класифікацією Ю. М. Караулова — 

Г. Г. Слишкіна стратифікація за рівнем значущості для формування 

когнітивної бази й цитатного тезаурусу певної групи мовців: “те, що є 

текстом впливу для окремої особистості чи якоїсь національності, 

професійної, соціальної, вікової чи гендерної групи, може не сприйматися в 

цьому статусі іншим суб’єктом чи загалом мовним колективом” [Кузьмина 

2011: 84].  

Теорія прецедентності сформувала й переконливо апробувала новітні 

підходи до вивчення й опису тексту як відкритого і динамічного феномену, 

повноцінне функціонування якого відбувається лише в межах універсального 

текстового простору, у його зв’язках із вербальними і невербальними 

явищами попередньої і синхронної йому культури, а також у проекції на 

потенційні “тексти майбутнього”. Репродукованість прецедентних текстів, 

ментальне повернення до них спираються на лінгвокогнітивні механізми 

культурної пам’яті, діалогічності.  
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 Теоретико-методологічне поглиблення питань прецедентності 

відкриває нові напрямки вивчення художніх і — ширше — різносеміотичних 

текстів та інших прецедентних феноменів, які засвідчують тісну історично-

ментальну взаємоскорельованість розвитку мови і культури. Рефлексії над 

цією проблемою також підтверджують, що сучасна українська cтилістика 

чутливо і вчасно реагує на змінність форм мовно-інтелектуальної 

комунікації та дедалі нагальнішу потребу враховувати перcпективу 

множинності інтерпретацій інформації, отримуваної через різностильові й 

різножанрові, а також різночасові тексти. 

 

 

1.2.3. Текст як об’єкт пізнання в теорії лінгвосинергетики 

 

Принципово нову філософію пізнання природи художнього тексту, 

осучаснене розуміння логіки його внутрішньої організації, психолінгвальних 

механізмів впливу на читача, закономірностей рецепції та інтерпретації 

презентувала лінгвістична синергетика (Н. А. Кузьміна, Н. О. Фатєєва, 

О. М. Князева, С. П. Курдюмов, Л. І. Мацько, О. О. Семенець та ін.).  

Лінгвосинергетика сформована як прикладне мовознавче відгалуження 

загальнонаукового напряму синергетики, онтологічну сутність якого 

визначає цілеспрямована інтеграція і синтез різногалузевих дослідницьких 

парадигм: “За своєю суттю синергетичне мислення є 

мультипарадигмальним, трансдисциплінарним. Воно здатне поєднувати різні 

концепції, "наводити мости" між окремими галузями знання” [Семенець 

2004: 5]. Стрижневі поняття синергетики, що становлять термінологічне 

ядро метамови специфікованих галузевих векторів, які, крім лінгвістики, вже 

розвинуто в усіх соціально-гуманітарних дисциплінах.  

Сьогодні статус лінгвосинергетики як сформованого мовознавчого 

напряму з чітко визначеними об’єктом і завданнями, з належно 

випрацюваними базовими теоретичними принципами, методологією, 
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метамовою та процедурним апаратом поки що залишається дискусійним. 

Описові кваліфікації “парадигма світобачення”, “теорія інтегративного 

типу”, “інтегрована пізнавальна модель”, “нелінійна пізнавальна модель” 

акцентують її міждисциплінарну природу: “Іноді вона видається 

велетенським виром, який втягує завдання, методи, ідеї багатьох 

різноманітних дисциплін, при цьому нове важко відокремити від добре 

забутого старого [..]. Можна сказати, що синергетика вгадала приховані 

тенденції розвитку наукового знання, [..] ще не вербалізовані у вигляді 

єдиної пізнавальної моделі” [Кузьмина 2011: 32].  

На сьогодні в межах лінгвосинергетики вже чітко диференційовані два 

основні сегменти: синергетика мови і синергетика тексту.  

Основу пізнавальної стратегії синергетики мови становить 

усвідомлення того, що людська мова — одна з найскладніших відкритих 

нелінійних інформаційних систем. Закономірності її внутрішньої 

самоорганізації можна послідовно простежити за рівневим принципом 

(рівнева стратифікація), ознаку інформаційності переконливо репрезентує 

однойменна облігаторна функція мови, відкритість вбачають у тому, що 

функціонування й розвиток мови пов’язані не тільки з внутрішніми 

законами, а й із зовнішньолінгвальними чинниками. Загалом гносеологічний 

зміст цього лінгвосинергетичного вектора становить вивчення мови  

“в її відкритості до світу і нових енергій та в постійному розвитку, який  

не є чим іншим, як змінами зон інтенсивного набирання енергії, вибухом 

і  біфуркацією, тобто розгалуженням шляхів еволюції, появою нової якості 

та знову настанням періоду рівноваги і накопичення енергії навколо 

структур-атракторів. Вони організують майбутній стан системи” [Мацько 

2009: 425 – 426].  

Теоретико-методологічну перспективність лінгвосинергетики як 

парадигми дослідження художнього тексту умотивовують два вагомі 

чинники: 
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1. визнання синергійної природи тексту як комунікативного феномену: 

“текст є найкращим показником синергійності (злиття енергій) мови 

і  мовної діяльності, в якому комплексно і ніби паралельно 

взаємодіють кілька різновеликих систем: система мови як код, 

мовлення як мовна діяльність автора, комунікативна інтенція (ідея, 

задум, стратегія, тактика), дія, мовне середовище. [..] Простіше 

кажучи, в тексті сходяться чи перетинаються кілька нелінійних 

різновеликих чи різновагових систем зі своїми енергіями, які 

взаємодіючи і надаючи свою енергію (запас значень), стають 

джерелом утворення нової складної системи — тексту” [Мацько 2009: 

422]; 

2. можливість переконструювати проблемне поле лінгвостилістики та 

лінгвопоетики, осучаснити методики вивчення мови художніх творів. 

На практиці це передбачає цілеспрямовану інтеграцію, поєднання 

традиційного інструментарію рівневого і функціонально-семантичного 

аналізу з принципами синергетичної інтерпретації мовних механізмів 

поетичної творчості. Такий синкретизм, на думку прихильників 

лінгвосинергетики тексту, здатен забезпечити максимальну цілісність 

й об’єктивність дослідження мови художньої літератури: “такі складні 

семіотичні системи, як природна людська мова й особливо поетичний 

дискурс, не можуть бути описані адекватно за допомогою лише одного 

методу. Необхідна побудова кількох взаємопов’язаних описів мовного 

явища, виконаних з різних точок зору, і це дасть наближення до 

істинної картини” [Семенець 2004: 9]. 

З інтегративним характером синергетичної теорії пов’язана помітна 

строкатість ряду актуалізованих (стрижневих і допоміжних) понять: 

складність організації системи, нелінійність розвитку, відкритість, 

стабільність і нестабільність, розгалуженість (біфуркація), синхронність / 

асинхронність, когерентність, еволюційність, дисипація (розсіювання) 

тощо. Природно, що не всі вони виявилися продуктивними й 
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перспективними для застосування в лінгвосинергетиці тексту, зокрема як 

його диференційні характеристики.  

Визначальним для розуміння синергетичної природи тексту стає 

поняття нелінійності. Передусім воно актуальне для умотивування 

потенційної відкритості, діалогічної природи художнього тексту — активно-

динамічної системи, “всі елементи якої (прототекст й автор) рухомі, змінні 

й знаходяться у відношенні одне до одного у випадковій суперпозиції” 

[Переломова 2008: 10]. 

Як облігаторна синергетична характеристика будь-яких інформаційних 

систем, обов’язкова умова їхнього функціонування й базовий принцип 

розвитку, поняття нелінійності щодо поетичного тексту набуває кількох 

теоретико-методологічних конфігурацій. 

По-перше, її вважають чинником стабілізаційно-дестабілізаційних 

тенденцій функціонування тексту чи конкретного текстового явища або 

одиниці: стабільність зберігає традицію, створює історичну тяглість 

розвитку, а отже, убезпечує від хаотичності; з іншого боку, саме випадання з 

лінійної закономірності, злами прогнозованих траєкторій розвитку 

створюють найпродуктивніші еволюційні ніші.  

По-друге, нелінійність поетичного тексту вважають запорукою його 

здатності до інтертекстуальної деривації, до народження і нарощення нових 

змістів, оцінно-аксіологічних акцентів, до розширення поля потенційно 

можливих внутрішньодискурсивних (художніх) та інтермедіальних 

контекстів реактуалізації. Іншими словами, саме нелінійність є водночас 

і онтологічною основою, і реалізацією інтертекстуального потенціалу тексту, 

механізмом його входження в універсум вербальної та невербальної, 

національної і світової культури.  

У постструктуралістських теоріях тексту (головним чином у 

постмодерністській) із феноменом нелінійності безпосередньо пов’язаний 

науковий субконцепт ризома. Він був актуалізований в однойменній праці 

Ж. Дельоза та Ф. Ґваттарі “Ризома” (1974), де обґрунтований у контексті 
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протиставлення поняттю структура як чітко систематизованому, ієрархічно 

впорядкованому, послідовному принципові організації. Сьогодні цим 

терміном означують “принципово аструктурний і нелінійний спосіб 

організації художньої цілісності, що залишає можливість для іманентної 

рухливості і, відповідно, реалізації її креативного потенціалу 

самоконфігурування” [Постмодернизм 2001: 524].  

Емблематична метафора ризоми, яка образно сконцентровує, вдало 

“візуалізує” її онтологічно-гносеологічну сутність, — кореневище. На 

відміну від наукової метафори кореня, що постулює організовану навколо 

певного системотворчого стрижня і прогнозовану еволюцію, 

диференційними для ризоми є:  

− апріорна непередбачуваність напрямів розвитку і можливого 

взаємоперетину відгалужень: у будь-який момент будь-яка лінія 

ризоми може бути змінена в будь-якій точці, перебудована на іншу 

лінію розвитку, може абсолютно довільно перетнутися з іншою лінією. 

Власне, ця здатність визначає структурну неможливість “закрити” 

текст, тобто його відкритість; 

− безупинна креативна рухливість, процесуальність ризомних структур, 

яка стимульована внутрішньою енергією їхнього саморозвитку і 

становить альтернативу замкнутим і статичним лінійним структурам. 

Прикметно, що для окреслення еволюційних особливостей ризоми 

Ж. Дельоз застосовує новітнє поняття метастабільності: ризома 

“ні стабільна, ні нестабільна, вона радше метастабільна, оскільки 

наділена потенційною енергією” [Цит. за: Постмодернизм 2001: 657]. 

Очевидною, на нашу думку, є типологічна суголосність цього поняття 

із сучасним стилістичним терміном динамічна стабільність, пор.: 

динамічна стабільність мови, динамічна стабільність норми тощо 

[Єрмоленко 2013а: 65 – 73]. 

Уявлення про ризому як максимально відкриту модель творення й 

функціонування художнього тексту найбільш предметно конкретизовані 
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у постмодерністському баченні його природи — стереофонічного “відлуння 

того, що вже було сказано” (Р. Барт), потоку явних і прихованих цитат, 

які системно вступають у діалогічні — полілогічні відношення з іншими 

виявами “чужого слова”, мовними знаками й одиницями інших творчих 

систем, дискурсів і культур. У поле цих “перетинів” потрапляють цитатні 

одиниці з різних прецедентних сфер (наприклад, фольклорна і біблійна / 

літературна; національна і світова; внутрішньодискурсивна (поетична) 

й інтермедіальна), за контекстним стилістичним регістром (високопоетична, 

патетична та іронічна), за оцінністю (позитивна і негативна, зневажливо-

оцінна, саркастична). Пор.: Любов — не ніжний вітерець,/ А в сто разів 

складніша штука./ Різнити козлищ від овець — / Нехитра Богова наука... 

(Рильський, ІІІ, 56); братні руки до розправи скорі/ для обіймів п’яних 

розпросториш/ відпусти мене на ясні зорі/ я вже вічний ти мені не сторож 

(Андрухович, ЕПР, 58); Юдоль плачу, земля моя, планета,/ блакитна зірка 

в часу на плаву,/ мій білий світ, міцні твої тенета, — страждаю, мучусь, 

гину, а живу (Костенко, В., 33); Прийшов і став. І я побачив:/ У погляді його 

сухім/ Ніхто не любить і не плаче,/ І не біжить ніхто, й не скаче, — / У 

ньому — однаково всім./ Усім однаково: і сущим,/ І тим, що будуть, що 

були,/ Однаково морям і пущам,/ Словам безсмертним і вмирущим — / 

Нікому слави чи хули! (Вінграновський / www.ukrlib.com.ua/books);  

“Мир хижинам, война дворцам!”/ — По всій країні котиться це гасло./ 

“Війна палацам, мир хатам!”/ Воли ж ревуть, бо ще порожні ясла./ 

Та раду з тим собі дають:/ Грабують, палять і громлять садиби (Клен, 

В., 171); ворог мій/ із явними ознаками дворушності/ дводушності/ в одній 

особі/ конформіст/ плазун/ The King of Lie/ душа моя/ білий птах з чорною 

ознакою/ трагедія спокою (Дементьєва, ЛяЛяК, 69); Але печаль сідає на 

поля./ Нужда голімі розправляє крила,/ докіль поет тривожно промовля:/  

я є народ, якого правди сила;/ цю жінку я люблю, вона просила (Жадан, 

123). Жодне з “чужих слів”, які становлять діалогічний каркас таких 

колажно-пастішевих текстів, не переважає над іншим, не може бути 
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визначене як більш пріоритетне чи доповнювальне з погляду 

текстотвірності, семантико-експресивної вартісності. Інша річ, що іноді 

йдеться про більший чи менший ступінь їх рецептивно-інтерпретаційної 

відкритості й придатності для множинних тлумачень.  

Принципово нового змісту набуває розглядувана під кутом зору 

нелінійності тексту традиційна стилістична категорія метафора: “Метафора 

є показник локальної нелінійності тексту чи думки, тобто показник 

відкритості [..] для різних тлумачень та перетлумачень, для резонування 

з особистісними смислами читача чи партнера в діалозі” [Князева, Курдюмов 

2002: 37]. Пор. базовий для теорії відкритого семіозису постулат У. Еко 

про  те, що ключовими риторичними фігурами і для наукової, і для 

художньої об’єктивації дійсності є метонімія (як механізм реалізації 

асоціативної подібності) та метафора (розгерметизовує, оприявлює 

парадокси, приховані в мові). А в іще ширшому вимірі весь текстовий 

універсум культури постає як епістемологічна метафора, яка безупинно 

продукує нове знання: “Текст — це модель борхесівського Алефа, чарівного 

дзеркала, що концентрує в собі безліч точок простору і відображає все 

у Всесвіті” [Еко 2007: 52].    

Безумовний ідейний зв’язок із концепцією нелінійності метафори, має, 

на нашу думку, сучасна теорія метафоричного динамізму (Л. В. Кравець). 

Як  форма організації і вербалізації людського досвіду, механізм “вирішення 

проблемних когнітивно-номінативних ситуацій, коли людина, формує 

образи і смисли, яких раніше не існувало” [Кравець 2012: 3], метафора 

забезпечує рухливість семантики образних структур і створює перспективу 

множинності інтерпретацій змісту усього тексту. Засвідчуючи 

інтелектуальну динаміку поетичного мовомислення, метафора “не тільки 

експонує в мовній формі результати образного пізнання дійсності, а й 

впливає на його подальший розвиток та дає змогу конструювати нову 

реальність” [Кравець 2012: 362]. Із цього погляду динамічний потенціал 
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метафори є визначальним чинником еволюції поетичного тексту і художньої 

мови загалом. 

Важливий гносеологічний сегмент лінгвосинергетики тексту 

становлять питання потенційної актуалізації художнього твору як тексту. 

Обов’язковим компонентом цього пізнання є розмежування твору й тексту 

як: а) різних екзистенційних станів того самого феномену (пор.: “художній 

твір — це один із станів тексту в часі” [Кузьмина 2004: 24]) та б) носіїв 

різного типу креативної енергії, що визначає специфіку їхнього збереження 

й розвитку в просторі культури і в часі [Кравець 2008].  

Розрізнення твору і тексту як станів актуалізації того самого феномену 

здійснюють за кількома диференційними ознаками.  

Твір — це продукт інтелектуально-креативної діяльності людини, він 

завершений, цілісний, структурований, ідентифікується з автором. Натомість 

текст реалізується в акті сприймання, тому не має властивої твору 

остаточної завершеності і є радше простором, у якому залежно від 

прагматичних умов сприймання та індивідуальних рецептивних здатностей 

читача відбувається творення змісту. Саме тому текст апріорі “не може 

непорушно застигнути (скажімо, на книжковій полиці), він за своєю 

природою має крізь щось рухатися — наприклад, крізь твір, крізь ряд творів” 

[Барт 1994: 415]. Стимулятором цього руху виступає енергія тексту, 

і тільки за умови її наявності текст може бути вписаним в універсум 

культури (не тільки вербальної). Джерелами формування такої енергії 

стають потенційна енергія прототексту й потенційна енергія автора 

(Н. А. Кузьміна, О. О. Семенець, О. С. Переломова).   

Створення нового тексту (метатексту) в термінах лінгвосинергетики 

описують як енергетичний резонанс, що “виникає між автором та 

прототекстами і внаслідок якого відбувається спонтанний викид енергії —

матерії, що ознаменовує народження нового тексту” [Кузьмина 2004: 29]. 

Одним із теоретичних витоків цієї сучасної лінгвосинергетичної позиції 

можна вважати думку М. М. Бахтіна про роль автора у творчому процесі: 
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“Автор — активна формувальна енергія, дана не в психологічно 

конципованій свідомості, а в стійко значущому культурному продукті” 

[Бахтин 1979: 10].  

Оскільки перетин (а в ідеалі — збіжність) креативної енергії автора, 

читача і тексту необхідний також для адекватного сприймання, розуміння 

нового тексту, встановлення енергетичного резонансу визнають необхідною 

лінгвопрагматичною умовою “виникнення тексту-інтерпретації [..], в якому 

первинний текст переструктурований відповідно до специфіки читача в той 

чи той момент часу” [Кузьмина 2011: 74].  

Важливо, що базове для лінгвосинергетики поняття енергія тексту 

в працях сучасних дослідників не стагнується ні методологічно, ні 

термінологічно, а перебуває в стані активного поглиблення, уточнення, 

опрацювання.  

Методологічний розвиток поняття енергія тексту скоординовується 

з такими усталеними категоріями стилістики, як мовно-літературна 

традиція (енергія забезпечує тяглість, спадковість існування художнього 

твору в просторі і в часі, тобто його життя як тексту), лінгвокультурна 

пам’ять (енергія уможливлює збереження й відновлення / оновлення 

зв’язків між текстами словесної і несловесної культури), рецепція та 

інтерпретація (енергія сприяє адекватному прочитанню тексту й 

розкодуванню закладеної в ньому інформації; енергія — чинник генерації та 

сприймання змісту) та ін. Пор.: “поняття енергії нерозривно пов’язано 

з такими формами існування матерії, як простір і час, що є обов’язковою 

умовою існування інтертексту. Що таке "пам’ять тексту" (слова, жанру, 

ритму), як відбувається зустріч різних світів — претекстів (прототекстів) 

у новому тексті, як "вичитати" в тексті інформацію про його минуле і 

майбутнє? Все це може бути розглянуто у світлі поняття енергії тексту” 

[Кузьмина 2004: 37].  

Про термінологічний розвиток поняття енергія тексту свідчить 

сформоване навколо нього обширне поле метафоричних номінацій і 
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характеристик, як-от: експліцитна / імпліцитна енергія тексту, енергетична 

іррадіація тексту, енергетичні властивості тексту, енергетичний 

потенціал тексту, енергетично сильні / слабкі тексти, енергообмін текстів 

тощо. Для їх устійнення в метамові лінгвістики, очевидно, ще потрібні 

теоретико-практична апробація і час. 

Імплементація лінгвосинергетичних підходів у царину пізнання 

лінгвостилістики, лінгвопоетики кардинально розширює уявлення про 

природу художнього тексту, сприяє виробленню об’ємного розуміння 

закономірностей його творення, а згодом — активного “живого” 

функціонування в універсумі культури. Зокрема, визнання нелінійності як 

способу організації цілісності поетичного тексту умотивовує усвідомлення 

структурної неможливості “закрити” цей текст, отже, його принципову 

відкритість:  

− для структурно-семантичних трансформацій та аксіологічних 

переакцентувань (теоретико-методологічний перетин із традиційною 

лінгвостилістикою тексту, лінгвопоетикою);  

− для не прогнозованої, не детермінованої внутрішніми законами 

розвитку художньої мови взаємодії конкретного тексту з будь-яким 

іншим текстом, не обов’язково літературним (теоретико-

методологічний перетин із некласичними теоріями діалогічності — 

інтертекстуальності, лінгвопрецедентності);  

− для можливих множинних інтерпретацій залежно від часу сприймання, 

історично-соціальних чинників та індивідуального інтелектуально-

культурного досвіду читачів (реципієнтів), сформованих в інших, 

ніж автор чи попередні читачі, соціокультурних і соціополітичних 

умовах (теоретико-методологічний перетин із рецептивною поетикою 

та рецептивною й інтерпретативною стиліcтикою). 
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Висновки до Розділу 1. 

 

Мова української поезії ХХ століття засвідчує інтенсивне структурно-

семантичне ускладнення тексту, урізноманітнення механізмів його творення, 

а також пов’язану з цими процесами інтелектуалізацію мовного 

самовираження авторів. Сучасне розуміння природи художньої мови й 

тексту, їх пізнання як цілісних образно-естетичних систем детермінує появу 

нових наукових методик та інструментарію, застосовуваних для вивчення 

художнього стилю, який із-поміж усіх функціональних різновидів сучасної 

української літературної мови найтісніше пов’язаний з історією її 

становлення й розвитку. 

Незмінно актуальна проблема української лінгвостилістики — 

осмислення ролі художнього стилю як джерела формування літературної 

мови, а художніх текстів — як засобу формування мовно-естетичних смаків 

та набуття інтелектуально-культурного досвіду соціуму, як простору, у 

якому утверджується писемна традиція, зберігаються й експонуються 

національно-культурні цінності. Осмислення цієї проблеми евристично 

доповнює розгляд кореляції стильова художня норма — літературна 

норма.  

Лінгвістична конкретизація знань про когнітивно-психологічні, 

естетичні, соціокультурні механізми сприймання й інтерпретації художнього 

твору детермінувала вироблення нових інтегративних методик його аналізу 

та виокремлення нової стилістичної галузі — рецептивної стилістики. 

Її теоретико-методологічну основу становлять такі концептуальні 

твердження:  

− твір / текст — це активна ланка мовно-естетичної комунікації, 

у межах якої твір реалізується як текст; щодо поетичного тексту 

основним форматом такої комунікації є акт читання, прочитання з 

наступним  декодуванням імплікованих у ньому авторських змістів та 

оцінок;  
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− умови для повноцінної реалізації твору як тексту створює реципієнт 

(читач), який моделює, конституює зміст безпосередньо в процесі 

читання відповідно до рівня свого інтелектуально-емоційного й 

чуттєвого досвіду;  

− єдиної, інваріантної інтерпретації твору / тексту не існує; залежно від 

індивідуально-інтелектуальних, комунікативно-прагматичних, 

культурно-історичних умов рецепції його зміст актуалізується по-

різному; 

− художній текст є одиницею культури, у ньому зафіксована мовно-

інтелектуальна пам’ять різних поколінь українських письменників, 

тому сприймання, розуміння й інтерпретація художніх текстів має 

відбуватися у вимірі культурного діалогу, у співвіднесенні з 

попередньою і сучасною йому мовно-літературною тралицією та 

позалітературною (інтермедіальною) культурою 

Доцільність застосування інтегративного підходу вмотивована 

пізнавальними потребами лінгвокультурології та рецептивної стилістики. 

Постулюючи ідею синтезування різнопарадигмальних знань, цей підхід 

поєднує засади текстолінгвістики, психолінгвістики, рецептивної стилістики, 

а також суміжних мовознавчих (лінгвопрагматика, лінгвосинергетика, теорія 

лінгвопрецедентності) та гуманітарних (літературознавство, естетика, 

психологія творчості, феноменологія, рецептивна поетика) дисциплін, що 

зосереджені на питаннях “чужого слова”.  Спільний стрижневий об’єкт 

дослідження  — текст — зумовлює перетини, а іноді й тотожність 

засадничих положень, термінології тощо. 

Цілісність пізнання художнього тексту як динамічного, рухливого в 

часі і нелінійного в своєму змістово-аксіологічному розвиткові феномену 

лінгвокультури, що функціонує за внутрішніми законами розвитку цієї 

культури і в координації з мовно-інтелектуальним рівнем її носіїв, доповнює 

його синтезований розгляд у парадигмах рецептивної естетики та поетики, 

лінгвосинергетики, лінгвопрецедентності.  
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Узагальнене трактування художнього, зокрема поетичного, тексту як 

феномену, що закумульовує, зберігає й нарощує мовно-інтелектуальну 

пам’ять нації, увиразнює його роль у розвитку української літературної мови 

та національної культури загалом.  
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      Розділ 2 

 

ЦИТАТА  І  ЦИТАТНИЙ ТЕЗАУРУС 

У ТЕОРІЇ РЕЦЕПТИВНОЇ СТИЛІСТИКИ 

 

2.1. Поняття цитата: сучасний зміст, диференційні термінологічні 

кореляції 

 
2.1.1. Термін цитата в сучасній лінгвостилістиці та теорії тексту  

 

Пансеміотичні зрушення в лінгвістиці другої половини XX століття 

зумовили активний перегляд традиційних та оформлення новітніх 

дослідницьких парадигм, випрацювання сучасних підходів і прийомів 

аналізу одиниць і явищ мови. Із переорієнтацією на з’ясування внутрішніх 

законів побудови й функціонування поетичної мови як вербалізованої форми 

естетичної реальності пов’язане зміщення наукових інтересів у площину 

вивчення багатовимірних і здебільшого нелінійних відношень між 

текстами — феноменами культури. На основі теорії діалогічності були 

виформувані новітні інтерпретативні методики, спрямовані на дослідження 

художнього тексту і його компонентів у вимірі культурного діалогу. 

Визначальною в цьому ракурсі стала концепція діалогічності —

інтертекстуальності. Вона дала змогу “по-новому висвітлити поняття 

поетичної традиції та феномен видатних творів, що до них звертаються 

найрізноманітніші автори залежно від часу, ідеологічних та естетичних 

смаків, літературних шкіл, до яких вони належать” [Кузьмина 2004: 78].  

Самодостатній і вже загалом цілісно сформований сегмент теорії 

інтертекстуальності — субтеорія цитатності. Її виокремлення в 

мовознавстві пов’язане насамперед із визначенням і кваліфікацією власне 

лінгвістичних одиниць та механізмів реалізації діалогічно-інтертекстуальних 

відношень у мові й у текстах різних жанрів і стилів, зокрема в художньому. 
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Адже сьогодні маємо підстави стверджувати, що поняття 

інтертекстуальності (незважаючи на помітну інтенсивність вивчення цього 

явища або й, можливо, саме у зв’язку з цією інтенсивністю) стало 

надзвичайно розмитим і термінологічно невизначеним. Тлумачення, 

повторювані й популяризовані в численних працях, здебільшого мінімально 

зорієнтовані на пізнавальні потреби та методологію лінгвістики й грішать 

надмірною наслідуваністю літературознавчих та культурологічних 

концепцій і терміноапарату. Тим часом, як слушно стверджує 

С. Я. Єрмоленко, лінгвостилістичне й літературознавче вивчення тексту 

“залежно від історично зумовлених наукових парадигм виявляють виразні 

тенденції або до зближення, або до розходження щодо мети, завдань і 

методів вивчення спільного об’єкта — художньої мовотворчості” 

[Єрмоленко 2012: 24]. 

У нашому разі різні філологічні підходи до інтерпретації явища 

цитатності й одиниць його реалізації в мові й у конкретних дискурсах, 

у текстах різних жанрів і стилів детермінують різницю літературознавчої та 

мовознавчої термінологічних парадигм. Зокрема, цю різницю засвідчує 

визначення родової кваліфікації щодо типів актуалізації міжтекстових 

зв’язків, видових виявів “чужого слова”. Донедавна таким родовим 

поняттям дослідники практично одностайно визначали ремінісценцію 

(З. Г. Мінц [Минц 1973], Б. М. Гаспаров [Гаспаров Б. 1983], В. Є. Халізєв 

[Хализев 1999], А. В. Ісаєва [Исаева 2000], Л. В. Дядечко [Дядечко 1989], 

М. Ігнатенко [Ігнатенко 2003]). Сьогодні родовий статус цитати щораз 

послідовніше визнають і в літературознавстві (Н. Г. Пустигіна [Пустыгина 

1977; 1981], І. В. Фоменко [Фоменко 1998; 1999], Т. О. Смирнова [Смирнова 

2005]), і в лінгвістиці (Ю. О. Сорокін [Сорокин 1997], З. Г. Мінц [Минц 1992], 

Н. О. Фатєєва [Фатеева 1998; 2000], Н. А. Кузьміна [Кузьмина 1999, 2011], 

Н. В. Петрова [Петрова 2005], Є. В. Джанджакова [Джанджакова 1988], 

К. О. Козицька [Козицкая 1997, 1998, 1999а, 1999б], Н. В. Семенова 

[Семенова 2002], С. В. Амвросова [Амвросова 1984], В. П. Андросенко 
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[Андросенко 1988], К. П. Сидоренко [Сидоренко 1995; 1998] та ін.). Хоч 

заради справедливості варто відзначити оперування поняттям текстова 

ремінісценція і як родовою, і як видовою терміноодиницею (Г. Г. Слишкін 

[Слышкин 2000], А. Є. Супрун [Супрун 1975; 1995], Л. В. Дядечко [Дядечко 

1989]). Пор.: “Текстові ремінісценції (ТР) — це свідомі vs несвідомі, 

точні vs. перетворені цитати чи інші відсилання до більш чи менш відомих 

раніше створених текстів у складі пізнішого тексту. Текстові ремінісценції 

можуть бути цитати (від цілих фрагментів до окремих словосполучень), 

"крилаті слова", окремі [..] слова, в тому числі індивідуальні неологізми, 

імена персонажів, назви творів, [..] прямі чи непрямі нагадування про 

ситуації” [Супрун 1995: 17].  

Теоретичні контури розширеного трактування цитати як 

найзагальнішого позначення виявів “чужого слова” однією з перших 

окреслила З. Г. Мінц: “"Чуже слово"”, сприймане як представник певного 

тексту, є цитатою” [Минц 1973: 387]. Поступово ця позиція починає 

послідовно домінувати в лінгвістичній свідомості (пор.: Кузьмина 2004; 

Cеменова 2001; Козицкая 1998; 1999a; 1999б; Лысикова 2005), а сам термін 

цитата устійнюється як найзагальніша, гіперонімічна кваліфікація 

різноманітних структурно-семантичних форматів реактуалізації “чужого 

слова”. Щоправда, дослідники іноді пов’язують таке узагальнення з тим, 

що  в  конкретних виявах не завжди можна чітко диференціювати різні типи 

діалогічно навантажених одиниць: “Оскільки в романі часто важко 

розмежувати такі явища, як цитата, ремінісценція, алюзія, нам видається 

зручнішим вживання об’єднувального терміна цитатність (як загальна 

властивість поетики "чужого слова")” [Пустыгина 1977: 80]. Концептуально 

дискутуючи з таким підходом, Т. О. Смирнова наголошує на доцільності 

цілеспрямованого, свідомого, а не ситуативно-вимушеного визнання 

родового  / гіперонімічного статусу цитати: “в термінологічному апараті 

багатьох дослідників інтертекстуальності терміном цитата цілеспрямовано 
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позначають випадки, які можна типологічно класифікувати, і це теж приводить 

до висновку, що цитата — термін родовий” [Смирнова 2005: 52]. 

Термінологічна нескоординованість, невідрефлексованість проблеми 

цитати й цитатності на тлі інтенсифікації вивчення одиниць міжтекстового й 

інтердискурсивного діалогування акцентує потребу впорядкування метамови 

цього аспекту дослідження, виструнчення терміноапарату. Він має адекватно 

відбивати набір та ієрархію засобів вербальної фіксації зв’язку конкретного 

тексту з попередньою і сучасною йому мовно-культурною традицією, які 

в сукупності формують цілісну “парадигму діалогічного буття” цього тесту 

(C. Б. Кураш [Кураш 2002]): “чуже слово”, інтекст, “текст у тексті”, 

інтертекстема, цитата, алюзія, ремінісценція, нецитатні форми чужого 

слова та ін.  

Загальновідомо, що вперше проблема “чужого слова” була 

проартикульована в праці М. М. Бахтіна “Проблемы творчества 

Достоевского” (1929) у зв’язку з оформленням ідей діалогічної природи 

й поліфонічності художнього тексту. Надалі конкретизація поняття “чуже 

слово” засвідчує безпосередню скорельованість із терміном цитата: 

сполука чуже слово вживається як його метонімічний замінник 

(Ю. М. Лотман [Лотман 1971], Г. А. Левінтон [Левинтон 1971], 

С. Д. Абішева [Абишева 1990], О. К. Жолковський [Жолковский 1994], 

А. М. Ранчин [Ранчин 1996, 1998], Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1986, 1999], 

Р. Д. Тименчик [Тименчик 1997], М. Л. Васильєв [Васильев 1997], 

І. В. Арнольд [Арнольд 1999], Н. О. Кожевнікова [Кожевникова 1996], 

К. О. Козицька [Козицкая 1994, 1999б] та ін.). 

Текстові інкорпорації становили предмет активного, системного 

розгляду в дослідженнях тартусько-московської семіотичної школи. 

Зокрема, Ю. М. Лотман використовує термін М. М. Бахтіна як ключове 

поняття структурно-семіотичного аналізу. У праці “"Чуже слово" 

в поетичному тексті” він аргументовано доводить, що в смисловий простір 

кожного тексту завжди входять структурно оприявлені або ж приховані 
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фрагменти інших текстів, стилів, одиниці “іншого типу художньої 

організації” (ідейного, культурного, художнього), елементи “чужих” 

креативних систем. Як  складники художнього цілого вони можуть 

вкладатися або не вкладатися в рамки структурного очікування, тобто 

порушувати чи не порушувати лінеарність авторського тексту. 

Методологічну продуктивність цих новітніх теоретичних формулювань 

унаочнено в контексті структурно-семіотичного аналізу поеми О. Пушкіна 

“Руслан і Людмила”, де з’ясовано структурний сенс численних “чужих слів”. 

У  тексті вони часто “зіштовхуються” (метафоричний термін Ю. М. Лотмана) 

як непоєднувані структури, і завдяки цьому “текст говорив багатьма 

голосами, і художній ефект виникав від їх суміщення, незважаючи 

на позірну несумісність” [Лотман 1971: 105]. 

Поглиблене осмислення структуротвірного потенціалу “чужого слова” 

засвідчує авторська кваліфікація Ю. М. Лотмана текст у тексті: “Типовим 

випадком вторгнення чужого тексту є "текст у тексті": уламок тексту, 

вирваний зі своїх природних смислових зв’язків і внесений в інший 

смисловий простір. Тут він може виконати цілий ряд функцій: відігравати 

роль смислового каталізатора, змінювати характер основного сенсу, 

залишитися непоміченим тощо” [Лотман 2000: 66]. Пор. також семіотичне 

розширення структурного, формально-поетичного трактування 

запропонованого поняття: “"Текст у тексті" — це специфічна риторична 

побудова, в якій різниця закодованості різних частин тексту стає 

оприявленим чинником авторської побудови і читацького сприйняття тексту. 

Перемикання з однієї системи семіотичного осмислення тексту в іншу 

на  якомусь внутрішньому рубежі становить основу генерування значення” 

[Лотман 2000: 66].   

Своєрідну деривацію ідеї “тексту в тексті”, а також самої номінації 

засвідчує термін П. Х. Торопа інтекст [Тороп 1981: 33 – 44].  
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Обидва названі терміни (текст у тексті та інтекст) актуальніші 

для  літературознавства, тому детально розглядати їх, на нашу думку, 

недоцільно. Натомість варто більш докладно висвітлити оновлене розуміння 

терміна цитата як номінації основного механізму й водночас одиниці 

вербального, лінгвального вираження діалогічно-інтертекстуальних відношень 

у мові й у тексті. У цьому вимірі увиразнюється сучасний термінологічний 

статус цитати як одиниці рецептивної стилістики.  

Із увиразненням лінгвістичного трактування цитати, із поглибленим 

розумінням лінгвокогнітивної, текстотвірної, мовно-естетичної, 

лінгвопрагматичної сутності механізмів цитування логічно пов’язане й 

оновлення змісту ключового терміна. Різноаспектність його вживання 

в текстолінгвістиці зумовлює помітне розхитування колишньої 

однозначності. Як слушно зауважує К. О. Козицька, “при численності 

публікацій, які демонструють колосальну важливість і наукову 

затребуваність проблеми цитацій, до неї досі не вироблено єдиного підходу. 

Ні у вітчизняній, ні в західній науці поки що не визначені межі поняття 

"цитата", немає єдиних критеріїв класифікації цитат і їхніх функцій, довільна 

термінологія, вкрай мало теоретичних робіт, в яких здійснено спробу 

підсумувати накопичений досвід і запропонувати концепцію цитати 

з урахуванням різноманітності зафіксованих літературних фактів” 

[Козицкая 1999а: 5]. Додатковий чинник помітного розхитування цілісності 

концепції — “різноманіття або різнорідність творів, побудованих на 

використанні "чужого слова"” [Вербицкая 1989: 31]. Тим чаcом активне 

оновлення емпіричної бази (у нашому разі — поетичномовної) уможливлює 

сучасний погляд на явище цитації та феномен цитати й умотивовує її 

розуміння як “принципово важливого засобу художнього смислотворення 

й  водночас апеляції до авторитетної, актуальної для автора літературної 

традиції” [Козицкая 1999а: 5].   

Зіставлення тлумачень у спеціальних та загальних словниково-

енциклопедичних виданнях різних років дає змогу виявити і класичні, 
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й  новітні погляди на цитату. Класичні тлумачення послідовно кодифікують 

вузьке трактування: “дослівно наведений у мовленні уривок якогось тексту 

чи точно відтворений вислів якоїсь особи” [Баранник 2007: 816]; “дослівний 

уривок з іншого твору, вислів, що наводиться письмово чи усно для 

підтвердження або заперечення певної думки з дотриманням усіх 

особливостей чужого висловлення та з посиланням на джерело” 

[Літературознавчий 1997]; “точно відтворені чиїсь слова (в усній мові) 

або дослівний фрагмент із якогось тексту (в письмовій мові)” [Емельянова 

2005: 350; пор. також: Москвин 2002: 63]. У наведених визначеннях як 

лексикографічну домінанту акцентовано компонент значення “уривок 

з іншого твору” й кваліфікативні семи ‛чужий’ і ‛дослівний’. 

Оновлене розуміння цитати фіксують словниково-енциклопедичні 

видання кінця ХХ — початку ХХІ ст. ст. Дослідники враховують 

смислотвірні, текстотвірні, семантико-функціональні аспекти вживання 

цитатних висловлень у різних типах дискурсів і щораз послідовніше 

наголошують на їхній здатності зумовлювати “рекурсивні відношення 

діалогічності тексту із семіотичним універсумом культури” [Селіванова 

2010: 716]. У такій розширеній інтерпретації — як компонент глобальної 

діалогічно-інтертекстуальної стратегії — цитатою є не так безпосереднє 

запозичення текстового фрагмента, як актуалізація (опертя на нього чи 

відштовхування від нього) функціонально-стилістичного коду, що 

репрезентує певний спосіб мовомислення або стилістичну, мовно-естетичну 

чи жанрову традицію (М. О. Можейко [Постмодернизм 2001], 

Т. О. Смирнова [Смирнова 2005], О. О. Селіванова [Селіванова 2004, 2010]). 

Пор.: “звичне, всім зрозуміле слово "цитата" [..] тепер застосовується для 

номінації будь-якого перегуку, що пов’язує пам’ятки культури [курсив 

наш — Г. С.], не тільки літературні. [..] Цитатою є будь-яка форма 

текстового (мовного) перегуку (потоки кодів, жанрові зв’язки, парафрази, 

асоціативні відсилання, ледь вловні алюзії)” [Смирнова 2005: 44]. Тобто 

сучасні дослідники цілеспрямовано акцентують увагу на природі цитати 
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як  знака “не свого” мовомислення, що в процесі свідомого чи несвідомого 

вживлення в інший авторський текст створює в ньому ефект “чужості”, 

стимулюючи появу додаткової семантики та / або оцінності.  

Диференційними для розширеного рецептивного трактування цитати і 

відповідно для теоретико-методологічної розбудови теорії цитатності є такі 

ключові аспекти:  

− цитата — явище різнорівневої природи (метрична, лексична, 

синтаксична, структурна, мотивна тощо) [Кузьмина 1999, 2011; 

Козицкая 1998; Семенова 2004];  

− цитата — різносеміотична одиниця; сфера застосування поняття 

цитата не обмежується тільки простором словесної, вербальної 

культури, а охоплює різні знакові системи, в яких цитата має 

внутрішньодискурсивний (наприклад, музика в музиці, фільм у фільмі, 

живопис у живописі) або інтердискурсивний, міжсистемний, 

інтермедіальний характер (наприклад, література в музиці, 

образотворче мистецтво в поезії) [Кузьмина 2004; Маленко 2014; 

Сюта 2017].  

Погоджуючись із тим, що, крім лексичних, вербальних, цитатами є 

також знаки-замісники (ментефакти) творів невербального мистецтва (музики, 

живопису, архітектури тощо), З. Г. Мінц наголошує: предметом цитування, 

метатекстового відтворення в загальновживаній мові, в художніх та 

публіцистичних текстах у будь-якому разі завжди залишається словесна 

частина твору — назва картини чи скульптури; рядки пісні, оперної 

арії  тощо [Минц 1973: 393]. Пор. назву поезії В. Стуса “Автопортрет 

зі  свічкою”, Є. Маланюка “Ой у полі жито — копитами збито”; Л. Костенко 

“Брейгель. Шлях на Голгофу”, І. Калинця “На листівці — А. Манастирський. 

Верби”, “На листівці — Шагал. Три свічки” та ін. Здебільшого (однак 

не  завжди) такі цитати не становлять рецептивних труднощів, є 

комфортними для розуміння, оскільки апелюють до базових історико-

культурних знань читача, до ядерних одиниць усередненого цитатного 
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тезаурусу, сформованого на ґрунті шкільної освіти та побутової комунікації. 

Здійснювані в них референції ведуть від мовного, вербального знака 

до  невербальної (у живописі — візуальної, в музичному мистецтві — 

гармонійно-мелодійної) частини прецедентної інформації, активізують 

у  культурній свідомості читача супровідні образи або мелодію, тобто 

фрагменти знань, визначальні для впізнавання й ідентифікації 

іншожанрового / іншодискурсивного прецедентного тексту [Минц 1973: 393].  

У зв’язку з цим дедалі виразніше постає питання про диференціацію 

цитат із літературних творів та цитат із творів інших семіотичних систем. 

Щодо останніх у сучасній гуманітаристиці (в теорії тексту, 

інтертекстуальності, прецедентності тощо) вживають визначення 

парацитати, медіацитати, міжсистемні цитати, інтермедіальні цитати. 

В українському поетичному дискурсі ХХ століття вони становлять достатньо 

об’ємний корпус, пор.: У ритмах ямбів і хореїв/ Завіса вечора впаде — / 

А твій трамвай не зійде з рейок/ І світ за очі не піде…/ — Кінцева зупинка. 

Звільніть, будь ласка, вагони (Забужко, В., 17); О Боже, подай хоч один 

монолог,/ в якім клекотіла би кров, а не лімфа!../ І чавить цигарку 

(“Минздрав ССР/ предупреждает”) — як зігнуту спину!/ Офеліє! Вихід! — 

кричить режисер (Забужко, В., 74); Не передбачається змін температури. 

Можливість перехідних дощових бур пізно ввечері (заголовок) (Рубчак, 

КІ,  190); Піти (1.Т: е.3?/ чи 1.К: е.3!/) — / Щоб повернутися/ На круги 

своя:/ (2.Те4х,/ 2.Кеd5х.)/ Щоб іншому/ Забракло сил/ повернутися 

(Мойсієнко, 36); можна до посиніння займатися череводогоджанням, 

бо  якщо Шлунок не зможе — “Фестал” допоможе (Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 

118); вічна загадка міту/ і її треба розгадати/ МЕТОДОМ СПРОБ 

І ПОМИЛОК СВОГО ЖИТТЯ (Сверстюк, 162). 

Отже, рецептивне трактування цитати спирається, з одного боку, 

на традиційне розуміння цього феномену як дослівного відтворення фрагмента 

“чужого” тексту, а з другого — щонайширше враховує новітні погляди 

на  природу цитат. У сучасному розумінні цитата — це репрезентант 
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прецедентного тексту, знак будь-якої семіотичної системи, не обов’язково 

вербальної.   

У поетичному тексті ХХ ст. літературні й інтермедіальні цитати 

оприявлюють багатовимірність зв’язків художнього мовомислення з 

національною та світовою культурною традицією. 

 

 

2.1.2. Цитата в диференційних термінологічних кореляціях  

 

Відомо, що зміст і специфіка базових лінгвістичних понять часто 

найповніше розкривається в кореляціях (родо-видових, опозиційних тощо), 

які дають змогу розмежовувати зіставлювані категорії за дистрибутивними 

параметрами. Такими диференційними для субтеорії цитатності є кореляції 

цитата — інтертекстема, цитата — ремінісценція, цитата — алюзія. 

Цитата — інтертекстема. Діалогічна природа цитати, її здатність 

одночасно належати двом текстам (“чужому” й “своєму”) і, зберігаючи 

первинні (прецедентні) змісти, водночас трансформувати, оновлювати, 

нарощувати їх у новому відтворенні умотивовує співвіднесення цього 

традиційного лінгвістичного поняття з новітнім текстознавчим терміном 

інтертекстема. Зарубіжні й українські дослідники тексту вважають цитату 

основною одиницею інтертекстуальності  (В. М. Мокієнко [Мокиенко 2003: 

4 – 27], К. П. Сидоренко [Сидоренко 1998], О. М. Золотухіна [Золотухина 

2009], О. С. Переломова [Переломова 2008], О. П. Левченко [Левченко О. 

2018], Н. В. Кондратенко [Кондратенко 2014], Н. С. Голікова [Голікова 2015, 

2015а]). На думку Н. А. Кузьміної, це один із двох різновидів інтертекстем 

(другий — поетична формула). Таке розрізнення, на наш погляд, логічне 

з огляду на те, що й сама теорія цитатності відбрунькована від 

загальнокультурологічної теорії інтертекстуальності як її специфікований 

лінгвістичний вектор.  
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Поняття інтертекстема в сучасній лінгвістиці вживають для 

позначення одиниць — маркерів міжтекстової взаємодії, інтертекстуальних 

відношень і визначають як “міжрівневий реляційний (співвідносний) 

сегмент змістової структури тексту — граматичної (морфемно-словотворчої, 

морфологічної, синтаксичної), лексичної, просодичної (ритміко-

інтонаційної), строфічної, композиційної, — втягнутий у міжтекстові 

зв’язки” [Мокиенко 2003: 6]. Тобто йдеться про текстові інкорпорації на 

різних рівнях лінгвальної та структурно-композиційної побудови твору.  

Як одиниця мови і тексту, інтертекстема має ряд категоріальних ознак: 

1) “ментальна паспортизація”, співвіднесеність із конкретним текстовим 

джерелом; 2) стереотипізованість і відтворюваність (що не заперечує 

потенційної здатності до трансформацій); 3) здатність слугувати 

будівельним елементом тексту (або його фрагмента), маркуючи його 

семіотично (на рівні концептів і символів) або стилістичнo [Мокиенко 2003: 

15]. Саме ознака відтворюваності є підставою для зарахування до 

інтертекстем загальномовних і поетичних фразеологізмів: “Принципово 

інтертекстеми від фразеологічних одиниць відрізняються лише жорстким 

зв’язком із текстом-джерелом, інші ознаки інтертекстеми — 

стереотипізованість і відтворюваність у готовому вигляді (що не заперечує 

активної варіантності) та інтертекстуальність як здатність слугувати 

структурними елементами тексту чи його фрагментів, що маркують його 

семіотично (на рівні концептів і символів) чи стилістично, фразеологізмові 

теж властиві” [Архангельська 2018: 183].  

Інтертекстеми можуть бути формально представлені як окремі слова / 

словосполуки (наприклад, авторські лексичні новотвори, прецедентні імена, 

назви творів), також як прямі або непрямі нагадування про ситуації. І ці 

типи експлікації / імплікації — ознака, що максимально зближує 

інтертекстему з цитатою, додатково підтверджує їхню онтологічну 

спорідненість.  
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Цитата — ремінісценція. Контроверсивність цієї кореляції пов’язана 

передусім із гіпертрофованим впливом на формування лінгвістичної думки 

літературознавчих та культурологічних, зокрема естетико-культурологічних, 

концепцій. На їх несумірності постає не тільки неузгодженість родо-

видового співвіднесення термінів, а й їхнє методологічно не коректне 

ототожнення: термін ремінісценція іноді нарівні з терміном цитата 

вживають на позначення наявних у різностильових і різножанрових текстах 

відсилань до попереднього мовно-культурного досвіду, текстуалізованого 

й закріпленого в мовній свідомості у форматі сталих фразових конструкцій 

чи образних висловлень. Пор.: ремінісценція — “усвідомлена чи 

неусвідомлена, точна або перетворена цитата чи іншого роду відсилання 

до більш-менш відомих раніше вироблених текстів у складі пізнішого 

тексту” [Супрун 1995: 17].  

Також сутність ремінісценцій дослідники визначають як “відгомін 

іншого літературного твору, що виявляється в подібності композиції, 

стилістики, фразеології тощо” (О. П. Квятковський), “образи літератури 

в  літературі”, “літературні пригадування” (В. Є. Халізєв), результат 

“підсвідомої дії творчої пам’яті” (В. М. Жирмунський), “неактуалізовану 

цитату” (Н. А. Кузьміна), “забуту цитату” (З. Г. Мінц). 

Важливим параметром розмежування цитати і ремінісценції 

Н. А. Кузьміна вважає критерій точності відтворення, що, у свою чергу, 

безпосередньо пов’язаний з упізнаванням “чужого слова” в лінійній структурі 

нового тексту. Застосування критерію точності не означає звуженого 

розуміння цитати як дослівно відтвореного фрагмента протоджерела, а лише 

умотивовує стратифікацію різновидів цитати за шкалою “точна — 

трансформована — семантична” і дає підстави для протиставлення точної 

цитати та ремінісценції як істотно видозміненого “чужого” висловлення. 

Водночас констатація такого типологічного різновиду, як трансформована 

цитата, дещо розхитує чіткість опозиції цитата — ремінісценція і навіть 

функціонально зближує ці поняття. Адже насправді чітко визначити межу 
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між істотно трансформованою цитатою і ремінісценцією неможливо — вони 

начебто є різними ступенями інтерпретативної еволюції прецедентного 

інваріанта. 

Постульовану теоретичну позицію  переконливо унаочнюють численні 

реінтерпретації відомого біблійного висловлення споконвіку / спочатку було 

Слово, і  Слово було у Бога, і Слово було Бог4. У сучасній українській 

поетичній мові його повноформатне відтворення є жанрово зумовленим: 

зафіксоване тільки в текстах духовного змісту, у віршованих молитвах 

тощо: Споконвіку було Слово,/ й було Слово в Бога./ Й було Богом святе 

Слово, — / все постало з Нього./ І життя було у Ньому./ Й життя стало 

світлом,/ для вселюдського огрому/ в темряві розквітлим (Білоус, АУХВМ, 

291). У віршах інших жанрів воно зазвичай функціонує як редукована 

лаконічна сентенція cпоконвіку / спочатку / найперше було Слово, пор.: 

То лиш слова, Джордано:/ “Спочатку було Слово!”/ Воно безсмертне 

(Бердник / http://ukrlitera.ru/index.php); Найперше було Слово./ Крізь 

темряву й хаос/ Воно, як вічне диво, над світом піднялось (Сверстюк, 45). 

Саме вона входить у цитатний тезаурус більшості мовців як прецедентний 

лексико-структурний інваріант і становить основу для найрізноманітніших 

реінтерпретацій у форматі: 

− трансформованих лексичних цитат (наприклад, із редукцією / 

субституцією окремих слів, із нарощенням заперечних чи 

уточнювальних елементів): В утробі/ тремтіла дитина,/ по ній/ 

розливалася/ млость./ І взнала:/ спочатку був біль,/ а не слово,/ кінець 

буде біль (Бойчук, ТО, 254); Спочатку була земля./ І в кінці була 

земля./ І жінка несла по вулиці немовля./ По такій горі високій,/ де 

кінчалася земля,/ де уже за третім кроком/ починавсь Чумацький 

Шлях (Жиленко, 18);  

                                           
4Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога 
було споконвіку. Усе через Нього постало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього (Ів., 
1:1–3). 



 102

− ремінісценцій (прозорих для впізнавання семантичних цитат із 

значними лексико-граматичними змінами прецедентного висловлення, 

але зі збереженням опорних, знакових для нього лексем чи 

синтаксичних конструкцій, які й становлять поріг упізнаваності): 

Гнуті дзеркала часу і простору/ у тих льохах приречені на марність/ 

дошукуються сутньої підвалини/ початку початків того що було/ 

поперед всього й сотворило нас/ с л о в а (Калинець, 46); Край 

зачерствілої байдужості/ воскресити діяльною любов’ю/ і всіх 

ворогуючих кругом/ примирити Словом/ яке було початком всього 

(Сверстюк, 216). 

Різний ступінь трансформованості, а також неоднакові лінгвальні 

механізми перетворення розглядуваної біблійної цитати в поезії Б. Бойчука, 

І. Жиленко та І. Калинця умотивовують їх типологічне розмежування 

як трансформованих цитат та ремінісценції. Порогом упізнаваності в 

останній реінтерпретації слугують лексеми слово, початок: граматично 

дистанційовані в різних синтагмах, вони в авторському метатексті все-таки 

залишаються опорними, визначальними для змістового розвитку вірша. 

Тобто в цьому разі “важливою є не точність цитування, а впізнання” 

[Фоменко 1999: 499]. трансформованого прецедентного висловлення. 

Водночас, на думку Н. А. Кузьміної, впізнавання ремінісценції читачем 

не  обов’язкове для розуміння вірша (хоч в ідеалі значно збагачує і 

поглиблює його). Натомість цитати — облігаторні компоненти змістової 

структури, без них адекватне авторському замислові розуміння поезії значно 

ускладнюється або й стає неможливим. 

Отже, загалом для розмежування цитати (власне цитати, лексичної 

цитати) і ремінісценції (семантичної цитати) дистрибутивними є параметр 

точності відтворення й критерій усвідомленості відтворюваного фрагмента 

“чужого тексту”. 
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Цитата — алюзія. Термінологічне співвідношення цих понять, як і 

природа позначуваних ними виявів інтертекстуальності, теж досить 

неоднозначні. За класичним визначенням, алюзія — це “використання в мові 

чи в художньому творі загальновідомого вислову як натяк на добре відомий 

факт, історичний чи побутовий” [Літературознавчий 1997: 20]. Сучасніші 

тлумачення акцентують увагу на тому, що “прийом алюзії полягає у 

співвіднесенні предмета спілкування із ситуацією або подією, описуваною 

в певному тексті, без згадки про цей текст і без відтворення значної його 

частини, тобто на змістовому рівні” [Слышкин 2000: 41].  

Як і лексична (вербально виражена) цитата, алюзія здійснює 

відсилання до прецедентного тексту, однак це відсилання має радше 

ментальну, асоціативно-інтуїтивну, аніж власне мовну природу: “в алюзії 

завжди превалюють змістові, а не мовні асоціації” [Слышкин 2000: 42]. 

Водночас вербальні рефлекси прецедентного фрагмента в алюзійних образах 

можливі й часто присутні, хоч і дуже незначні. Здебільшого це кілька 

розпорошених, розсіяних у тексті опорних лексем, які не формують 

цілісного висловлення, однак слугують діалогічно-інтертекстуальними 

імпульсами, стимулами до впізнання семантичних подібностей. Вони стають 

“вузлами зчеплення” семантико-композиційної структури новоствореного 

тексту. Пор.: Я віддав би своє ребро/ в анатомічну майстерню./ [..] / Я віддав 

би своє ребро./ Може, щось вийшло б із нього — / якась рибина,/ чи жінка,/ 

чи гілка/ забутого дерева/ ґінкго (Андрухович, ЕПР, 84). Формальний збіг 

(лексеми ребро і жінка) в цьому разі забезпечує адекватне прочитування 

змістового зв’язку на основі архісеми ‘створення нового з ребра’.   

Алюзію на розглядуване вище прецедентне висловлення споконвіку / 

спочатку було слово містить фрагмент поезії І. Світличного: Й тоді 

причиною причин — / Звучить суремно і громово/ Першопочаток чину — 

Слово (Світличний, СКР, 59). Значення біблійної цитати тут не просто 

розширюється, воно розмивається, віддаляється від прецедентного, 

прочитується лише на рівні індивідуального сприймання. Тобто впізнання 
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алюзії особливо залежить від інтертекстуальної та загальнокультурної 

компетенції читача. Пор. низку інших контекстів із впізнаваними алюзійними 

відсиланнями: спини мене, отямся і отям,/ така любов буває раз в ніколи 

(Костенко, В., 301); смерть стає початком і відродженням (Бойчук, ТО, 

18); моя ти хороша/ стоїш долонями вгору/ тримаєш це вигнуте небо/ 

як дзбан чи як дзвін/ і сад над тобою/ отавою хмар порослий/ і десь у саду/ 

ти чуєш/ молиться Він/ а ти б не зуміла/ навіть брови підвести/ 

бо стерпла уся/ від чекання останніх слів/ а Він перейде попри тебе/ 

і мовить сестро/ ану назбирай мені/ сивих небесних слив (Савка, 38); 

Паросток (це кореня плебей)/ Не поможе чайкою об камінь (Андрусяк, 

Отруєння, 29). 

Загалом до кваліфікативних ознак цитати, що дають підстави 

диференціювати її від інших різновидів “чужого слова” (алюзії та 

ремінісценції), належать такі:  

− знакова природа, здатність виступати метонімічним замісником змісту 

прецедентного тексту або його фрагмента;  

− здатність функціонувати як лінгвоментальне відсилання до 

прецедентного тексту; 

− конденсація та відновлюваність інформації про автора та / або 

протоджерело; неактуалізованість цієї інформації призводить до 

спотворення або й нівелювання діалогічно-інтертекстуальної 

інтеракції;  

− відтворюваність форми й змісту (їх точність і повнота — величини 

змінні, у зв’язку з чим дослідники диференціюють точні, 

трансформовані та семантичні цитати);  

− відносна автономність (семантична та / або графосемантична) в 

лінійному розгортанні нового тексту, збереження статусу 

інкорпорованого елемента, “чужого слова”;  

− атрибутованість (згадані в тексті чи епітексті ім’я автора, назва 

прецедентного тексту, що полегшують упізнавання цитати);  
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− графосемантична маркованість (лапки, кегль, курсив, капіталізація, 

напівжирне або розріджене написання), які забезпечують візуальне 

вирізнення цитати в лінійній структурі тексту й сприяють реалізації 

диференційних щодо “чужого слова” референтних смислів “сказав не я 

/ не зараз / не в цій ситуації”. 

Кожен із визначених параметрів заслуговує на детальний розгляд й 

ілюстрування.  

Сучасні підходи до вивчення природи цитувань у текстах різних 

жанрів і стилів, науковий перегляд традиційного розуміння явища 

цитатності дають змогу переконливо умотивувати новітній статус цитати як 

одного з ключових понять рецептивної та інтерпретативної стилістики 

тексту, родової кваліфікації щодо різноманітних видових форм “чужого 

слова”. Оновлений термінологічний зміст розглядуваного поняття має бути 

врахований, а в найближчій перспективі — кодифікований у фахових 

словниково-енциклопедичних тлумаченнях. 

 

 

2.2. Лінгвокогнітивні параметри цитатності 

 

Розширена інтерпретація цитати пов’язана не тільки з розвитком 

теоретичної думки, а й із еволюцією самої поетичної мови та свідомості 

автора й читача, з  урізноманітненням способів вербалізації національної та 

індивідуальних картин світу. У сучасному трактуванні цитата — це 

лінгвокогнітивна, психологічна, текстотвірна універсалія поетичної мови, 

одиниця вербалізації мовно-культурного досвіду (колективного або 

індивідуально-авторського). Вживання цитати завжди мотивоване 

конкретною прагматичною метою: укласти власне судження в максимально 

виразну, потенційно сприйнятну для комунікативного партнера форму, яка 

вже закріплена мовною традицією і має інтелектуально-культурну пам’ять. 
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2.2.1. Лінгвокогнітивні механізми утворення й реактуалізації 

цитати 

  

Із погляду когнітології цитація — це “креативна аналітико-синтетична 

діяльність суб’єкта з опрацювання текстової інформації” [Кузьмина 2004: 

110], в процесі якої здійснюється “спочатку "квантування" поетичної матерії 

до "найдрібнішого поділу слів", що набувають статусу "поетичних ознак", 

а  згодом скріплення цих "поділів-ознак" специфічною композиційною 

технікою, що відображає концепцію світобудови в цього автора” 

[Фатеева 2012: 46]. Таке трактування корелює з одним із базових постулатів 

феноменологічної деконструкції “як філософської позиції, [..] 

загальнометодологічної критики гуманітарних наук” [Нич 2007: 28]. Згідно з 

ним при прочитанні тексту відбувається його “розбирання”, виділення 

найбільш репрезентативних фрагментів, і це “рухливе структурування [..] 

змінюється від читача до читача упродовж Історії” [Барт 1989: 425], 

закріплюючись та відтворюючись у текстовому і — ширше — семіотичному 

просторі культури як цитата. Отже, утворення й функціонування цитат 

є  показовим виявом когнітивної діяльності людини, роботи її думки у двох 

напрямках — деконструювання (спочатку читач “начебто аналізує 

прототекст, виділяючи ті його елементи, які вважає найбільш 

репрезентативними” [Кузьмина 2004: 110]) і подальшого синтезування 

(“конструювання на противагу реконструкції” [Кузьмина 2004: 110], коли 

вживання цитати в інших контекстних умовах зумовлює появу нової 

естетичної реальності). При цьому “в сильну позицію потрапляють "кванти" 

попередніх текстів ("своїх" і "чужих") і при цьому відбувається, з одного 

боку, напруження всіх детермінант пам’яті цих "цитатних атомів" [..], а 

з другого — монтаж цих квантованих претекстів здійснюється так, 

що віддалені претексти, досі не пов’язані один з одним, вступають у зв’язок, 
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у свою чергу породжуючи нові ряди зв’язків, які множаться блискавично” 

[Фатеева 2012: 46]. 

Деконструктивно-конструктивна діяльність людської думки щодо 

пізнання й засвоєння одних текстів і створення з їхньою участю нових 

корелює з дериваційними механізмами тексту і його одиниць. У нашому разі 

йдеться про нарощення семантичного, аксіологічного, інтелектуально-

почуттєвого обсягу цитати, коли кожне наступне вживання стає 

поступальним кроком у її розвитку і має зберігати пам’ять про попередній 

крок [Мурзин, Штерн 1991: 34]. Такі механізми в текстології, в стилістиці 

тексту, в культурології, в теорії естетики мали різні визначення: ментальне 

відлуння (В. Леві), семантичне згортання і розгортання (Л. М. Мурзин, 

А. С. Штерн), енграмування5 (М. О. Рубакін), семантична компресія і 

декомпресія (Н. А. Кузьміна). Екстрапольовані на евристичні потреби 

рецептивної стилістики, теорії діалогічності — інтертекстуальності та 

субтеорії цитатності, вони увиразнюють розуміння того, що цитація є 

процесом, а цитата — результатом лінгвоментальної компресії, внаслідок якої 

вичленуваний із прецедентного тексту фрагмент постає, а згодом функціонує 

як його когнітивний згусток. Використання, змістово-експресивне й 

естетичне розгортання цього згустка в новому авторському тексті 

(метатексті) зумовлює філіацію (продовження, підтвердження) або якісне 

перетворення (переосмислення, оновлення, заперечення) сконденсованої 

в цитаті прецедентної інформації. Надто якщо йдеться про її кількаразову 

реактуалізацію в часово віддаленій творчості різних авторів. 

Ілюстративна щодо цього деривація біблійних цитат, які, вперше 

впізнавано реактуалізовані в поезії Т. Шевченка, згодом із різною 

інтенсивністю й систематичністю були реінтерпретовані у творах 

українських авторів ХХ століття. Серед найвідоміших — радуйся, ниво моя.., 

                                           
5 Будь-який контакт людини з навколишнім світом залишає відбиток у психіці — енграму 
(буквально “запис”). Енграмування — складний психофізіологічний акт “записування” 
будь-якого досвіду — і того, який сприймається свідомо, і фіксованого на рівні 
підсвідомості.  
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адамові сини, все упованіє моє на тебе, о пресвітлий раю.., сини сонця 

правди, на розпуттях велелюдних. У національній поетичній мові ці 

сакрально марковані висловлення закріпилися саме через “посередництво” 

Шевченкового мовостилю.  

Початкові рядки поезії “Ісаія. Глава 35” Радуйся, ниво неполитая!/ 

Радуйся, земле не повитая/ Квітчастим злаком!/ Розпустись,/ Рожевим 

крином процвіти!/ І процвітеш, позеленієш… і смислово, і в ключових 

лексемах апелюють до фрагмента Книги пророка Ісайї “Звеселиться пустиня 

та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда” (Іс., 35:1) (власне, цю 

спорідненість підкреслює і назва твору). Це Шевченкове висловлення-

переспів із мінімальними лексико-граматичними змінами відтворене й 

семантично та аксіологічно оновлене (пор. появу відтінку інтимізованості) 

у вірші А. Малишка “Нива”: Радуйся, ниво моя, не полита/ Стронцієм 

білим і жар-сльозою./ Радуйся, ниво моя, не покрита/ Чорною 

атомною грозою (Малишко, V, 96). Навіть у форматі текстової аплікації 

(без графічного маркування й атрибуції) Малишкова реінтерпретація 

зберігає виразний ментально-текстовий зв’язок і з біблійним, і з 

Шевченковим прецедентними джерелами. 

 Природу цитати як когнітивного згустка прототексту та її відкритість 

до компонентної розбудови, структурних трансформацій і семантичної 

деривації чи аксіологічних переакцентувань переконливо ілюструють 

поетичні реактуалізації засвоюваного в межах шкільної програми висловлення 

з пам’ятки “Слово про Ігорів похід” див кличе над деревами. Пор.: До дна 

Каялу виллято далеку,/ Та Див вже знову у верхах дерев (Ольжич / 

www.poetryclub.com.ua); У жолуді, затиснутім в руці,/ відчув він, як гули роки 

і бурі,/ як весни кільчились надії квітом,/ як шарудів сторясним листям 

вітер,/ як Див кричав і стугоніла ніч (Клен, В., 65); Хіба їй можна 

одцвісти,/ Коли зоря горить рожева,/ Коли шумлять-дзвенять світи/ Від рику 

раненого лева,/ Лисиці брешуть на щити/ І кличе Див поверху древа 

(Рильський, ІІІ, 21); Не кличеть верху древа дивний Див./ В шоломах гір, 
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як вої-невмираки,/ Карпати скам’яніли в віщі знаки,/ Наїживши смереки 

хижих грив (Маланюк, П., 290). Причини проілюстрованої різноманітності 

форматів відтворення дослідники вбачають у тому, що “ментальне 

опрацювання інформації прототексту при цитації має характер 

інтерпретації: висловлення, яке стало об’єктом інтерпретації, обов’язково 

зазнає реконструкції відповідно до індивідуальної когнітивної системи 

суб’єкта і часу” [Кузьмина 2004: 112]. Надалі їх рецептивне розгортання 

залежить від індивідуальних можливостей читача, від обширу його 

культурної свідомості. Наведені вище ілюстрації апелюють до текстів, шо 

формують основу етнокультурних знань українського мовця, тому ступінь 

їхньої резонансності дуже високий.  

Спостережені в поезії ХХ ст. одно- і поліреферентні цитатні апеляції 

до мовостилів класиків української літератури засвідчують іще одну 

лінгвокогнітивну особливість цитати: вона вербально маркує співвідносні 

ситуації в різні моменти історичного часу. В інших термінах таке явище 

кваліфікують як численне референційне тиражування (О. Г. Ревзіна), 

цитатні стереотипи (В. В. Красних, Ю. О. Сорокін). 

Теза про те, що інтерпретація і реінтерпретація цитати відбувається 

відповідно до особливостей індивідуальних когнітивних систем суб’єктів 

(автора / читача) та часу, має бути розглянута і в ракурсі автоцитації 

(самоцитації). Сутність цього різновиду цитування полягає в тому, що 

автор у різні періоди своєї творчості може по-різному актуалізувати ту саму 

словесну формулу, повертатися до неї, погоджуючись або ж полемізуючи 

сам із собою. Наприклад, рядки поезії Б.-І. Антонича “Автопортрет” 

(Червоні клени й клени срібні,/ над кленами весна і вітер./ Дочасності красо 

незглибна,/ невже ж тобою не п’яніти?/ Я, сонцеві життя продавши/ 

за сто червінців божевілля,/ захоплений поганин завжди,/ поет весняного 

похмілля) містять автоцитатну інклюзію з першої книжки поета “Привітання 

життя”  — Я закоханий в житті поганин (Тепер — де б я не був і коли-

небудь,/ я все — п’яний дітвак із сонцем у кишені./ А як зійшов із гір до 
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гамірливих міст,/ у злиднях і невдачах не кляв ніколи долі та не ганив,/ 

глядів спокійно на хвиль противних гурагани./ Мої пісні — над рікою часу 

калиновий міст,/ я — закоханий в житті поганин (Антонич, 58). 

Автоцитатний характер цього фрагмента автор підкреслив, винісши його 

в епіграф. 

Повертаючись до думки, постульованої в одному з ранніх віршів 

і згодом реактуалізованої у форматі автоцитати-епіграфа до поезії “Демон 

мистецтва” (Бідне серце віддав на поталу нещасним спрагам,/ Обернув 

лютий розум у трактор на ниві слів./ До Тичин і Сосюр я навмисне тверезим 

варягом/ Увійшов в цю добу історичних вітрів і злив), сам із собою про 

сутність сучасної йому української поезії полемізує Є. Маланюк.   

Наведені приклади підтверджують автопсихологічну мотивованість 

явища самоцитації: автор вважає вдалою віднайдену формулу вербалізації 

певного фрагмента знань або певного типу показу дійсності, тому до цієї 

формули (чи то на рівні висловлення, чи то на рівні ключового слова-

образу6, структурного прийому, алюзованого мотиву тощо) він може 

повертатися неодноразово. При цьому автоцитата виразно “зберігає свій 

первинний зміст, хоч він і переконструюється, [..] не тотожна самій собі 

у первинному вживанні” [Кузьмина 2004: 113]. 

Отже, феномен автоцитації переконливо засвідчує, що семантична 

декомпресія, текстове розгерметизування цитати залежить і від 

індивідуальних рецептивних можливостей суб’єкта (автора), і від часу 

сприймання поезії: навіть якщо суб’єкт той самий, зміна часу може 

цілковито переструктурувати змістово-оцінні параметри цитати. Адже 

цитування — це завжди “нова ланка в історичному ланцюгу мовного 

спілкування” [Бахтин 1979: 284]. 

                                           
6Ключові, наскрізні образи індивідуальної мовної картини світу, за окремими 
трактуваннями, теж є виявами автоцитації — як когнітивні домінанти мовомислення 
автора (наприклад, стилет і стилос для Є. Маланюка). 
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Простежуючи лінгвокогнітивну специфіку цитації, акцентуємо увагу 

ще на двох важливих теоретико-методоогічних аспектах, які, втім, між 

собою тісно корелюють: 

− зв’язок цитатності з діалогічністю як універсальною властивістю 

творчого пізнавального мислення; 

− цитація в контексті проблем запозичення і впливу. 

 

 

2.2.2. Цитатність vs діалогічність  

 

Діалогічність притаманна різним типам мовомисленнєвої діяльності 

людини, але найвиразніше її пізнавально-комунікативна й аргументативна 

природа виявляється в мові науки (М. М. Кожина, М. П. Котюрова, 

В. О. Салімовський, Н. В. Данилевська, Л. В. Славгородська, 

Л. В. Красильникова, В. Є. Чернявська, Л. В. Полубиченко, 

В. П. Андросенко, О. В. Михайлова, І. А. Синиця) та в мові мистецтва, 

зокрема в поетичній творчості (М. Б. Ямпольський, Н. О. Фатєєва, 

Н. А. Кузьміна, К. О. Козицька, Т. О. Смирнова, С. В. Амвросова, 

Т. В. Бердникова, В. В. Рижкова та ін.)7. Незважаючи на очевидну різницю 

в  характері мововираження, за своєю когнітивною сутністю ці 

функціональні системи споріднені між собою. І цю спорідненість наукового 

та художнього типів пізнання й відображення дійсності в різний час 

відзначали дослідники психології та естетики художньої творчості 

(Е. Еннекен, Г. Ґадамер, Л. С. Виготський, О. О. Потебня, І. Я. Франко, 

Р. Інґарден). Пор.: “Поезія [..] — це особливий спосіб мислення, який врешті-

решт приводить до того самого, що й наукове пізнання, але іншим шляхом” 

[Выготский 1987 : 31]. 

                                           
7 Заради об’єктивності варто відзначити інтенсифіковану цитатність мови сучасних мас-
медіа (О. А. Земська, В. М. Мокієнко, Л. Р. Дускаєва, А. М. Архангельська, 
О. П. Левченко, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган, М. В. Мамич) та політичної риторики 
(М. І. Степаненко, Н. В. Кондратенко, І. Я. Завальнюк). 
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Цитатність як форма вияву діалогічності — одна з найвиразніших 

спільних рис мови науки та мови поезії, однак сутність і механізми цитації 

в науковій та художній мові принципово різні. Наукове мислення відбиває 

пізнавальну діяльність людини, скеровану на пошук і верифікацію 

інформації та перетворення цієї інформації в знання. У писемний науковий 

текст цитату вводять передусім для підтвердження (рідше для заперечення 

чи проспектування дискусії) думки автора покликанням на авторитетне 

джерело, а також “для побудови системи наукових доказів із залученням 

загальновизнаних аксіоматичних тверджень” [Баранник 2007: 816]. Адже 

наукове мислення, пізнання “не може виступати без опертя на попереднє й 

суміжне знання, а воно зафіксоване в текстах. [..] Кожен окремий текст 

виступає елементом (сходинкою) в цьому процесі розвитку науки, він так чи 

інакше бере участь у співмисленні людей, які його пишуть і читають, 

у  колективній творчості, що властиво науці” [Кожина 1986: 9]. Найбільш 

компактно й продуктивно попередні та суміжні знання реалізуються саме  

у  форматі цитації, отже, в науці цитування є фактом “онтології наукової 

форми представлення знань” [Кузьмина 2004: 116]. Крім того, точність 

відтворення форми й змісту при цитуванні — базова етична норма наукової 

мови, а чітке розмежування “свого” і “чужого” — та межа, що відділяє 

оригінальний авторський виклад із коректним покликанням на думки 

попередників чи колег, від плагіату. Коректне дотримання цієї етичної 

норми в науковому дискурсі забезпечують графічні, графосемантичні, 

лексико-синтаксичні метаоператори (лапки, графічні й шрифтові виділення, 

конструкції на думку.., як вважає.., як стверджує.., за висловом.., 

розвиваючи думку.., дотримуючись поглядів.., пристаючи на позицію.., 

за вдалим визначенням... тощо). Їхню контекстну прагматику вмотивовує 

настанова на чітке розмежування “свого” й “чужого” тоді, коли позиція 

дослідника і його колег збігаються. 

У поетичному тексті цитування теж є стильовою нормою, однак 

механізми акцептування “чужих” знань та їх реактуалізації тут інші: “Поезія 
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дає нам змогу добувати узагальнення, а не доводити їх, як наука” [Потебня 

1976: 174]. Власне, ця різниця визначає сутнісну відмінність цитування 

в поезії та в текстах інших функціональних стилів, передусім наукового: 

“ті властивості, які роблять цитату привабливою для вченого (змістова 

визначеність, чітке розрізнення "свого" і "чужого", вказівка на спадковість 

знання, демонстрація належності до наукової школи, парадигми наукового 

знання тощо), відвертають від прямого й точного цитування художника [..]. 

Цитація в літературі продиктована насамперед особливостями творчого 

суб’єкта, типом його мислення, ставленням до традиції, поетичною 

культурою” [Кузьмина 2004: 117]. Так само й тип маркування цитати 

(графічно виділена / не виділена; атрибутована / не атрибутована, 

авторизована / не авторизована), формат уживання (точна / трансформована / 

семантична) і ступінь та спосіб інтеграції в синтагматично-

парадигматичну будову метатексту підпорядковані змістово-естетичній 

концепції твору. 

Лінгвопрагматику цитати і в науковому, і в художньому тексті 

визначає діалогування, однак це діалогування має принципово різну 

лінгвокогнітивну природу. Якщо йдеться про наукове знання, то цитація 

підтверджує його інтегрованість в інформаційну реальність нового тексту. 

Натомість художній текст є сферою образно-естетичного пізнання 

й відображення дійсності, і це визначає характер цитати як функціонально-

стилістичного коду, що:  

а) репрезентує спосіб мовомислення, зорієнтованого на активно-

паритетний діалог із мовно-естетичною традицією;  

б) оприявлює механізми актуалізації знакових фрагментів культурного 

досвіду і культурних знань. 

Принципову різницю наукового й художнього цитування засвідчують і 

такі параметри: 

− дотримання точності цитати, збереження її змістової та структурної 

цілісності: в науковому тексті цитату відтворюють максимально точно 
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(можливі незначні купюри, які не спотворюють авторського змісту), 

художні реактуалізації передбачають найрізноманітніші формати 

лексико-граматичної трансформації;  

− діалогічна модальність, що виражає суб’єктивну оцінку, в науковому 

тексті виявлена чіткіше й послідовніше порівняно з художнім 

[Кузьмина 2004: 121]; 

− у науковому викладі цитата є одиницею пізнавально-інтелектуальної 

комунікації, в художній мові — знаком культурного діалогу / 

полілогу. 

Загалом зіставлення лінгвокогнітивної природи цитат у художній та 

науковій мові дає підстави для такого узагальнення: цитата — це 

когнітивна універсалія, що забезпечує спадковість знання 

(М. М. Кожина, М. П. Котюрова, Н. А. Кузьміна, С. В. Амвросова, 

В. О. Салімовський). Типи й механізми її актуалізації та реактуалізації 

корелюють із функціонально-стильовою чи жанровою належністю тексту, 

в структуру якого вона інтегрується. 

 

 

2.2.3. Лінгвокогнітивна природа цитації в контексті проблеми 

запозичення і впливу. Цитування і плагіат.  

 

Важливий аспект дослідження феномену цитати й лінгвокогнітивної 

природи цитації в сучасній українській поетичній мові як вербалізованому 

типові національної культури — їх зв’язок із питаннями запозичення і впливу. 

Цей напрямок у межах теорії цитатності розгалужується на два основні 

теоретико-практичні вектори:  

− диференціація запозичення і впливу як різних форм 

“лінгвоментального накладання” на метатекст прецедентних текстів;  
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− умотивованість, обґрунтованість використання “чужого” слова як 

“свого” теоретичними настановами літературної течії, школи, напряму, 

естетичної платформи, до яких належить автор. 

З’ясування цих питань актуальне для української лінгвостилістики. 

Здійснені з урахуванням новітніх методик аналізу художньої мови, 

відповідні дослідження сприятимуть поглибленню теорії цитатності — і як 

компонента теорії інтертекстуальності, і як уже достатньо чітко 

оформленого лінгвопоетичного й рецептивно-стилістичного напрямку. 

І з історичного, і з теоретико-методологічного погляду проблема 

запозичення і впливу — одна із засадничих у теорії цитатності. 

Зацікавленість нею засвідчують праці українських дослідників ще кінця 

ХІХ ст. Зокрема, в рефлексіях О. Колесси щодо впливу А. Міцкевича на 

творчість Т. Шевченка відзначено: “Не єсть се доказом великої 

самостійності якогось поета, коли в його творах не добачуємо ніяких слідів 

знаної йому літератури, так, як із другого боку, існування таких слідів не 

свідчить знов про велику залежність даного автора. Часто буває якраз 

навпаки” [Колесса 1894: ХХІІІ].  

Актуальними були розглядувані питання і для російської лінгвістики 

та літературознавства початку ХХ століття: “Зростання будь-якого поета 

визначає ряд перехресних впливів. [..] Ці впливи, поєднуючись у нову 

цілісність, визначають вихідну точку розвитку будь-якої творчості, навіть 

найбільш самостійної” [Белый 1911: 458].  

Складність чіткого розмежування феноменів запозичення і впливу й 

сьогодні належить до проблемних аспектів рецептивної стилістики, теорії 

діалогічності — інтертекстуальності та субтеорії цитатності: “жодна з робіт 

із цього питання не обходиться без того, щоб не визнати, що в багатьох 

випадках визначити, що це — запозичення або вплив, — важко або 

неможливо” [Кузьмина 2004: 124]. Часто дослідники встановлюють 

різнорівневі (фоностилістичні, словотвірні, лексичні, ритміко-синтаксичні, 

структурні, семантичні та ін.) текстові перегуки, персоніфікувати які або ж 
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чітко констатувати “першість” авторства яких дуже складно. Зокрема, це 

систематично спостерігаємо щодо словотвірних цитат, якими в поетичній 

мові зазвичай є авторські неолексеми. Неоднозначність вирішення питань 

запозичення / впливу на прикладі новотвору М. Семенка любіль (ужитий як 

оказіональна номінація психоемоційного стану ліричного персонажа: 

Тиждень назад — вчора/ І сьогодні — кохання біль/ І сьогодні — передчуття 

хоре/ Завтрього тижня любіль) констатує Г. М. Вокальчук. За слушним 

спостереженням дослідниці, “аналогічний АЛН засвідчений у поетичних 

лексиконах російських футуристів, зокрема у В. Каменського („Губы 

любилью спаял”), В. Хлєбникова („Разлюбил любиль занелюбил 

любища…”). Відтак питання про те, чи М. Семенко самостійно створив 

номінацію любіль, а чи ж використав її як цитату, вимагає спеціального 

дослідження” [Вокальчук 2013: 84].  

Крім неолексем (як референційних знаків, точкових цитат, що за умови 

належного індивідуального культурного досвіду читача достатньо чітко 

апелюють до прецедентного тексту / авторського ідіостилю), дискусійність 

“першості” текстового вживання як аргументованого, переконливого 

критерію констатації запозичення / впливу підтверджують збіги поетичних 

формул у мовотворчості поетів, що належать до одного літературного 

покоління. Пор.: Як добре те, що смерті не боюся… (Стус, Пал., 134) // І 

ось вже стільки днів/ Ми/ Однокрило/ Летимо/ І кожна мить/ Загрожує/ 

Падінням/ Добре терпляча дорога моя/ Що смерті не боюсь я/ І  що ти про 

смерть/ Не думаєш/ Ми/ Летимо (Вінграновський, ЦЖЛ, 18); На скором 

ласа,/ Душа наїлась, напилася/ І … рохкає. І в лад, і в тон./ І з апетитом 

(Світличний, СКР, 47) // Душа наїлася та бреше./  А бреше як! і те і се./ 

Що вуж, мовляв, корову ссе,/ А відьма жінці косу чеше. …Що бороною розум 

чеше/ Цей вічний час в ім’я доби… (Вінграновський, 76). 

Розгляд цитати в ракурсі запозичення / впливу, навмисного  / 

ненавмисного, свідомого / підсвідомого використання “чужого слова” як 

конструктивного елемента метатексту актуалізує питання плагіату. Воно 
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безпосередньо корелює з другим із зазначених вище аспектів дослідження 

феномену цитати й лінгвокогнітивної природи цитації в поетичній мові — 

умотивованість, виправданість використання “чужого слова” як “свого” 

теоретичними настановами течії, школи, напряму, естетичної платформи, що 

до них належить автор. Г. Грабович щодо цього слушно відзначає: 

“дослідники знають, що Шекспір довільно використовував сюжети з 

англійських хронік Голіншеда і з "Життя" Плутарха, із Чосера й Бокачіо, 

іноді переробляв специфічні пасажі, наприклад, із Монтеня, але хіба що 

ексцентрики вбачають у цьому підставу для звинувачень у плаґіяті” 

[Грабович 2004]. Відомо також, що естетичною нормою світового й 

українського романтизму було переймання сюжетів, образних структур, 

типів побудови тексту (а за сучасною класифікацією це різновиди цитат).   

 Кардинальні зміни в культурі текстотворення останньої третини 

ХХ століття актуалізували оновлене розуміння етики вживання графічно 

не маркованих (розлапкованих, не виділених шрифтом тощо) і не 

атрибутованих, не авторизованих “чужих слів” у поетичній мові. Адже якісно 

інший характер новітньої художньо-дискурсивної практики пов’язаний 

насамперед із тим, що вона “не так творить нові тексти, як зосереджується на 

ностальгійному переживанні текстових цінностей попередніх епох, на 

осмисленні й компіляції текстів інших культур” [Cлышкин 2000: 5]. Як 

наслідок, сучасна поезія щільно насичена різноманітними за ступенем 

експліцитності й форматом адаптації фрагментами “чужих” текстів, зокрема 

й графічно не виділеними, не атрибутованими, вжитими без згадування 

імені автора чи назви прецедентного тексту, до якого вони генетично 

належать. Це явище в постструктуралістських концепціях кваліфікується як 

цитатна література й  пов’язується з когнітивними механізмами свідомої 

діалогічної реакції на творчість попередників, коли вживання “чужих” слів і 

висловлень, іноді й фрагментів текстів, синтезуються у “своє”. 

 Цитатне мислення й текстотворення жодним чином не пов’язане, 

креативно не суголосне зі спекулятивною позицією авторів-плагіаторів, для 



 118

яких “схильність до запозичення закорінена в переконанні, що продукти 

чужої творчості є спільним надбанням. Із цієї скарбниці кожен творець може 

брати все, що йому заманеться” [Цит. за: Кузьмина 2004: 125]. 

Психоментальна основа цитатності — це прагнення авторів збагатити, 

поліфонізувати “свій” текст “чужими” змістово-асоціативними кодами, 

комунікативно-оцінними одиницями, зберігши при цьому їхню 

лінгвоестетичну автономність, упізнаваність. 

 Органічний креативний синтез “своїх” і “чужих” слів та висловлень, 

іноді й фрагментів текстів, завдяки якому постає нова, поліфонізована 

змістово-естетична реальність, яскраво демонструє “клаптикова”, 

“центонна”, “палімпсестова” поезія: один за руки,/ другий за ноги — / і хвиць 

на купу,/ “Всіх українців/ до ’дної ями,/ дітей/ за батьками!”/ Ага, Павлику-

Равлику,/ виставив роги/ на стоги трупів,/ перевішуєшся/ [..] / 

до найсильнішого народу (Тарнавський, 86); Множиться зоря у твердих 

снігах у дзеркальних мурах/ І з дороги збилися Тріє царі у маскхалатах/ Ясна 

пані клубок розмотує вузлики тихо зав’язує/ Стомлений тесля дрімає/ При 

щербатій сокирі/ Око ліхтарика/ Вихоплює з темряви велетенські ясла/ 

Обігрілося немовля/ Під боком у мінотавра (Римарук, СБ, 226). Показова з 

цього погляду мовно-поетична практика авангарду, а особливо 

постмодернізму, де “межа між автентичним або ориґінальним та копією або 

повтором постійно затирається. У силовому полі ігрового бачення світу, і 

того мега-гіпер-тексту, яким є мова та культура, все немовби змішується і 

поняття автентичности й ориґінальности, як і того "авторитету", який за 

ними буцімто стоїть, бачаться як "есенціялістська" ілюзія” [Грабович 2004]. 

Саме тому одним із визначальних креативних принципів постмодерного 

текстотворення стає колаж, часто поєднуваний із засобами іронії, 

діалогічно-інтертекстуальної гри.  

Заради об’єктивності варто наголосити, що колажування різночасових 

і різножанрових цитат хоч і не є диференційною ознакою, але все-таки 

актуальне й для мовотворчості авторів “класичної” поетичної парадигми — 
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М. Рильського, І. Жиленко, Л. Костенко: За ниву, що святив наш чесний піт,/ 

За серцем нашим живлені заводи,/ За пісню й книгу, як за сонця світ,/ За ясні 

зорі і за тихі води — / на прю ми стали проти царства тьми,/ Що 

оскверняє море й суходоли,/ І віримо, що переможем — ми (Рильський, 

ІІІ, 18); Юдоль плачу, земля моя, планета,/ блакитна зірка в часу на плаву,/ 

мій білий світ, міцні твої тенета — / страждаю, мучусь, гину, а живу 

(Костенко, В., 33); О, не ридайте голосно, брати!/ О, не збудіте квітки і 

дитини./ Хай сплять і посміхаються крізь сон,/ поки вага страшної 

домовини/ розчавить нас і вчавить у бетон./ “Ой, біда тій чаєчці, чаєчці-

небозі,/ що вивела чаєняток при битій дорозі...”/ Ой, вивела чаєняток, щоб 

літали вічно,/ бо нема де сісти, бо нема де стать./ В чужім краї, в чужім 

домі при свічі кигичу./ Ніде жити, гнізда вити,/ Є де — поховать./ [..] / 

У зашморгу забилась Україна./ Не виведе новітній нас Мойсей/ на інші ясні 

зорі й тихі води./ Убили землю неземної вроди,/ наш дім, наш хліб і славу, 

наше — все!/ Лишилось мало: призабута мова/ та ще зорі китаєчка шовкова 

(Жиленко, 229 – 330). 

Варто наголосити, що проблема сприймання графічно не виділеної і 

не атрибутованої цитати як мовного знака плагіату має вихід у значно 

ширший лінгвокультурний і навіть юридичний контекст — питання 

інтелектуальної власності. 

Розгляд феномену цитати в ракурсі запозичення / впливу, свідомого / 

підсвідомого використання “чужого слова” актуалізує питання про 

співвідносність індивідуальних когнітивних систем автора і читача як 

суб’єктів діалогічно-інтертекстуальної комунікації. Від сумірності / 

несумірності цих систем значною мірою залежатиме, наскільки адекватно 

читач зможе декодувати глибинний зміст, оцінність, що їх і свідомо, 

цілеспрямовано, й неусвідомлено (на рівні “неконтрольованих підтекстів”, 

“ментального відлуння”) імплікував у твір автор.   

Типологія когнітивно-прагматичних ситуацій, розроблена сьогодні в 

межах теорії цитатності для найбільш загального представлення цієї 
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співвідносності, враховує попередні здобутки (праці З. Г. Мінц, 

В. П. Григор’єва, О. Г. Ревзіної, Н. О. Фатєєвої) й водночас оновлює їх, 

акцентуючи такі основні позиції: 

− цитата для автора — цитата для читача; 

− цитата для автора — не цитата для читача; 

− не цитата для автора — цитата для читача [Кузьмина 2004: 125 – 127]. 

Когнітивно-прагматична ситуація “цитата для автора — цитата для 

читача” виявляє таку сумірність когнітивних систем, інтелектуального 

досвіду автора й читача, при якій читач може “декодувати мову тексту й 

задум автора, використовуючи однакові рецептивні (раціональні й 

конкретно-чуттєві) рівні в сприйманні сюжетних чи контекстних ситуацій, 

словесних образів” [Маленко 2014: 43]. Ця ситуація оптимальна з погляду 

впізнавання  / прочитуваності цитатного висловлення, оскільки його 

семантичне входження в структуру метатексту здебільшого відбувається зі 

збереженням ідентифікаційних ознак “чужого слова”. Автор уживає цитату 

свідомо й цілеспрямовано, її статус “запозиченого” й інтегрованого елемента 

підтверджують різнорівневі лінгвальні маркери — графічні (лапки, шрифтові 

виділення, розріджене написання, капіталізація), лексико-синтаксичні 

(формули-метаоператори як сказано.., як співається.., сказав поет.., вже 

сказано...), структурно-композиційні (заголовок, епіграф, присвята) тощо. 

Пор.: Яка проста правда життя/ “там, де хліб родити має поле,/ мусить 

плуг з корінням квітки рвати” (Сверстюк, 240); Яке ж залізне серце муку 

стерпить:/ Отут, в недужих мріях уявлять,/ Як “в кінці греблі шумлять 

верби” (Маланюк, П., 372); Танула впертість потреб дня/ відкривалась 

ясність/ ДАСТЬ БОГ ДЕНЬ — ДАСТЬ ПОЖИВУ/ НИНІ ВСЯКІ 

ЖИТЕЙСЬКІ ВІДКЛАСТИ/ ТУРБОТИ/ І НЕ ПОКЛАДАТИ НАДІЙ НА 

СКАРБИ/ ЗЕМНІ (Сверстюк, 178); Конем татарським рветься вітер — / 

Схопитись гриви! Стиснуть спис!/ …А жито копитами збито/ У чистім 

полі, як колись (Маланюк, заголовок “Ой у полі жито — копитами збито”); 

Тільки губи за грубим склом,/ тільки шиби, що гнуться й мнуться,/ кам’яний 
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бурштиновий гном,/ муха в ньому, як папський нунцій./ [..] / Тільки сльози на 

білих трупах,/ тільки кроки чужі вночі./ Я не вірю в цей божий рупор, — / 

вірю в Ангела/ на твоїм плечі!.. (Федорак, заголовок “Вірю в ангела”, 

епіграфи I believe in Angel ABBA; Із янголом на плечі).  

Когнітивно-прагматична ситуація “цитата для автора — не цитата 

для читача” виявляє несумірність культурного досвіду автора й читача 

(з асиметричним переважанням першого) і рецептивно “небезпечна” тим, що 

текст може не бути адекватно прочитаний і повноцінно декодований. 

Н. А. Кузьміна вказує на виняткове значення таких цитат для вивчення 

глибинних психологічних механізмів і закономірностей рецепції 

ускладнених “чужим словом” художніх текстів [Кузьмина 2004: 126]. Їх 

актуальні різновиди — біблійні, іншомовні, інтермедіальні. 

Наприклад, вище вже йшлося про те, що непрочитуваність 

біблійних цитат пов’язана з обмеженістю або поверховістю сакральних 

знань у сучасних мовців (читачів). Із текстом Святого Письма вони зазвичай 

ознайомлені лише на рівні найвідоміших прецедентних ситуацій та 

афоризованих висловлень. Менш відомі сентенції апріорі не ідентифікують 

як сакральні, не співвідносять із конкретними прецедентними фрагментами 

чи наративами Біблії. Тобто такі цитати залишаються діалогічно-

інтертекстуальними знаками тільки для автора: Відсій кукіль і відбери 

зерно8,/ Посій його й не жди, як зійде ряснотою,/ А прагненням своїм і 

працею крутою/ доглянь і перевір, яке на зріст воно — Малишко / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Це земля, із якої ми 

вийшли, в яку перейдем,/ Це земля, без якої ми в світі нічого не варті 

(Луків / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Бо що із пороху 

                                           
8Але Він відказав: “Ні, — щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і 
пшеницю. Залишіть, — хай разом обоє ростуть аж до жнив; а в жнива накажу я 
женцям: Зберіть перше кукіль і його пов’яжіть у снопки, щоб їх попалити; пшеницю 
ж спровадьте до клуні моєї” (Мт., 13:29–30). І тоді ми розгублено розводили руками/ і 
згадували притчу Христову про кукіль/ “ЩОБ ВИПОЛЮЮЧИ ТОЙ КУКІЛЬ/ ВИ НЕ 
ВИРВАЛИ РАЗОМ З НИМ ІПШЕНИЦЮ/ ЗАЛИШІТЬ ХАЙ РАЗОМ ОБОЄ РОСТУТЬ 
АЖ ДО ЖНИВ”/ Хтось з усмішкою вчив (Сверстюк, 163). 
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повстало,/ те в порох перейде9./ Хто знає, чи душа людини/ злітає до 

небес — Загул / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html), надто ж 

якщо ці цитати істотно трансформовані й функціонують у форматі алюзії або 

ремінісценції (Скидаймо овечі хутра, впізнати бо час вовків — Розумний, 

ІМЕННИК, 43); Зціпивши зуби/ тягнув свою амуніцію/ і заплющивши очі/ 

розумів/ смерть/ кому/ вона нічия/ Але є час жити/ і час вмирати 

(Сверстюк, 97).  

Також культурний або життєвий досвід письменника може бути 

ословлений у формулах, які для його часу, для його покоління чи 

мікросоціуму були актуальними, звичними формами вербалізації тих чи тих 

фрагментів знання. Однак через якийсь час читач, який належить до іншої 

соціокультурної страти, вже не розпізнає тих смислів, не декодує їх. Показові 

з цього погляду поетичні обігрування ідеологічних цитат — перших слів 

гімну УРСР та відомого плакатного звертання радянської доби, які не 

входять у тезаурус сучасної молоді: Живи, Україно, в віках/ Соборно і гойно 

(Федорак, 23); Ось парк. Спинімо фаетон./ Тут зупиняє плин свій Лета./ 

Плакат, націлившись перстом,/ пита: “А ти пішов в поети?” (Жиленко, 

163); Пані вперто варить вірші,/ хіхоньками заправля./ В перса цілить 

перст плакатний — / крізь вікно (бодай усох!):/ “Ти пішла у депутати?”/ 

“Записалася в УНСО?”.. / Й Богу дякуючи — поки/ не вціляє в перса перст 

(Жиленко, 403).  

Несумірність культурного досвіду автора й читача може зумовити 

нерозкодовуваність інтермедіальних цитат, засвоєних із мови кіно, анімації, 

музичного мистецтва, реклами, із сфери загальнокультурних знань тощо). 

Ілюстративний щодо цього фрагмент поезії Л. Костенко “Художник”. 

Без  знання переказу про французького художника Верне, про його пошук 

натхнення в екстремальному переживанні емоцій, у стані катарсису 

фінальна сентенція вірша залишається герметичною для сприймання:  

                                           
9У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. 
Бо ти порох, — і до пороху вернешся (1 М., 3:19). 
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Є на світі багато історій,/ а прохання у мене одне:/ “Коли буде гроза на 

морі,/ прив’яжіть до щогли мене!” (Костенко, В., 220).  

У багатьох випадках, усвідомлюючи апріорну непрочитуваність 

інтегрованого фрагмента тексту, а також те, що “не позиція автора, а позиція 

сприймача є для розуміння художнього твору основною, немаркованою” 

[Мукаржовский 1975: 169], автори подають “полегшувальні” коментарі чи 

примітки. Цим вони потенційно вирівнюють комунікативну ситуацію до 

стану “цитата для автора — цитата для читача”, істотно посилюють 

перспективу повноти й цілісності читацького сприймання й убезпечують твір / 

текст від можливості залишитися в стані “лінгвоментального анабіозу” 

[Брудный 2005: 163]. 

Когнітивно-прагматична ситуація “не цитата для автора — цитата 

для читача” — показовий із погляду психології та когнітології випадок, 

коли читач зауважує цитатні перегуки (звукові, версифікаційні, лексичні, 

ритміко-синтаксичні та ін. збіги), які для самого автора не відчутні. Вони 

повністю інтегровані в його креативну свідомість і відтворюються як “свої” 

одиниці мовомислення. Їх уживання спонтанне, пов’язане з “дією творчої 

пам’яті” (В. М. Жирмунський) або феноменом “перечитування” (Г. Блум). 

Прикметно, що в цьому разі йдеться і про реактуалізацію точкових та 

редукованих цитат — авторських образів, епітетів (пор. сприйняті й 

закріплені практикою мовно-поетичного вжитку Шевченкові оказіональні 

означення широкополий, неокраяний, неологічний прикметник П. Тичини 

аркодужний), і про повтори чи наслідування ритміко-синтаксичних 

структур, і про семантичні цитати. Багато таких перегуків із творами 

Т. Шевченка дослідники (В. С. Ільїн, І. К. Білодід, В. С. Ващенко, 

Г. М. Колесник, Л. А. Лисиченко, В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко) 

відзначають у мовотворчості П. Тичини, А. Малишка, М. Рильського. 

Наприклад, Г. М. Колесник вказував на те, що у П. Тичини “майже зовсім 

відсутні прямі мовно-художні запозичення (широкі ремінісценції, творче 

цитування і т. п.) із творів Кобзаря, хоч певні елементи творчого навчання у 
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Шевченка і вже як кінцевий результат — збіг окремих рис і граней творчої 

манери — наявні у творах [..] поета” [Колесник 1964: 45]. Пор. також вияви 

“точкового” відлуння на рівні епітета в поезії М. Рильського: Вам дорогий 

наш біль, ваш хміль,/ Ваш серп, ваш меч, ваш спів, ваш гнів,/ І усміх дочок і 

синів,/ І струнний перебір дібров,/ і неокраяна любов (Рильський, ІІІ, 76). 

Попри те, що Шевченкові висловлення “навіть у скороченій формі [..] здатні 

викликати в читача (слухача) широку гаму емоційного сприймання” 

[Єрмоленко 2009: 61], маємо визнати, що не завжди такі точкові цитати 

сучасний читач ідентифікує як мовні знаки Шевченкового стилю. Так само й 

автор, у когнітивну систему якого ці знаки асимільовані як “свої”, може з часом 

не відчувати їхньої цитатності. 

Отже, в сприйманні та ідентифікації цитати як “чужого”, запозиченого 

слова важливими є когнітивно-особистісні чинники, передусім — ступінь 

співвідносності лінгвокультурного досвіду автора й читача з особливим 

акцентом на рівневі сумірності їхніх цитатних тезаурусів та на обсягові 

індивідуального цитатного тезаурусу останнього. Адже рецепція цитати як 

одиниці поетичної мови, її повноцінне контекстне розкривання більшою 

мірою залежить саме від читача, від його здатності впізнавати й адекватно 

декодувати “чуже слово” незалежно від структурного формату його 

реактуалізації: “читач  — це той простір, у якому фіксуються всі без винятку 

цитати” [Барт 2001: 19]. 

На сьогодні проблема цитатності — одна з ключових в 

інтерпретативній та рецептивній стилістиці тексту. Її дослідження пов’язане 

з теоретико-практичним поглибленням теорії функціонування мовних 

одиниць як ментально-вербальних енграм, інтелектуально-естетичних 

знаків прецедентного тексту (на рівні слова, висловлення, образу, ритміко-

синтаксичних та фоностилістичних явищ, структурних прийомів, 

алюзованих мотивів тощо), їхньої інтертекстуальної деривації, розвитку й 

помноження поетичної пам’яті у нових мовно-літературних контекстах.  
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Факт цитування засвідчує активне реагування автора на іншу 

мовотворчість — її освоєння (“привласнення”, підтвердження чи 

відторгнення, заперечення) і, як наслідок, використання цитат із цих творів 

у нових мовно-літературних контекстах, де вони гіпотетично мають бути 

впізнані, ідентифіковані та декодовані читачем. Тобто повноцінна 

діалогічно-інтертекстуальна реалізація цитати відбувається в конкретних 

когнітивно-прагматичних умовах, основною з яких є сумірність 

індивідуальних когнітивних систем автора й читача.  

 

 

2.3. Впізнавання цитати. Текстові маркери цитатності 

 

Лінгвокогнітивна природа цитати як одиниці, що збагачує 

новостворюваний текст “чужим” мовно-інтелектуальним досвідом, 

передбачає обов’язкове впізнавання й адекватне сприймання цього 

“чужого”  — тільки за такої умови повноцінно реалізується діалогічна 

прагматика цитати. Враховуючи базову для рецептивної теорії тезу про 

діяльну, активну роль сприймача, у свідомості якого, власне, й відбувається 

народження актуального змісту тексту, скорегуємо це твердження в такому 

вимірі: перспектива впізнавання, а отже й семантико-функціональної 

реалізації цитат істотно залежить від обсягу лінгвокультурного досвіду 

читача, зокрема й від наповненості його індивідуального цитатного 

тезаурусу.  

Загалом упізнавання “чужих слів” у структурі тексту може бути 

мінімальним (на рівні “сказав не я / не тут, не зараз, не в цій ситуації”) або ж 

відбувається як повноцінна, вичерпна референція до прецедентного джерела 

чи автора висловлення. Регулювання (полегшення чи ускладнення) цього 

пізнавально-інтерпретаційного процесу зазвичай здійснює автор 

новостворюваного тексту, метатексту. Віртуально орієнтуючись на читача — 

адресата художнього тексту, він вибудовує систему маркерів-“підказок” і за їх 



 126

допомогою більш чи менш відверто відсилає до конкретних літературних і 

позалітературних прецедентних джерел, які треба впізнати. Функцію таких 

підказок виконують маркери (ксенопоказники) різних мовних рівнів — 

графічні, лексико-синтаксичні та структурно-композиційні. Вони 

стимулюють ідентифікацію “чужого слова”, регламентують швидкість та 

адекватність сприймання, а часто й стають його єдиною когнітивною 

запорукою.  

Комфортність упізнавання цитат значною мірою пов’язана з чіткістю 

їхньої графічної візуалізації, з позначенням внутрішньотекстових меж, що їх 

маркують: 

− лапки: на Вкраїну знагла налетів/ “З-за гір та з-за високих 

сизокрилий” (Світличний, УМТС, 148); Ну, словом, як не затужити,/ 

Що от уже прийшла весна,/ Що “вже не вернеться вона”! 

(Рильський, ІІІ, 308); “Козака понесли і коня повели”/ В пісні-марші 

сумному над полем великим./ А десь вогник воскрес — / Здивувались: 

Оркестр?!/ Грає серед ланів?/ Певне, випили зайве музики (Василашко, 

101); Батько — українцям./ Глибочінь — ординцям,/ “Шлях з варяг 

у  греки”,/ Січі — кінь баский./ Мріяв наш Славутич,/ Ніжний і 

гримучий,/ Не ділить — єднати/ Край наш і віки (Василашко, 117);  

І в міру того, як їх прибува — / Річних кілець на пнях мойого саду, — / 

Я чую, як безсиліють слова,/ І смисл тікає з-під моєї влади./ Я не 

навчилась “просто, мудро жить”/ (Такого не навчаються ніколи)./ 

Я тільки знаю: мудрість — антрацит/ У тих шарах, яким я не геолог 

(Забужко, В., 240); Ми винувато опустили очі/ (внизу блищала сіль і 

горобці):/ нічого, крім якогось “ще не вмерла...”/ не підказали віщі 

небеса,/ повільно замерзаючи в калюжі (Федорак, 42); 

− шрифтові виділення — курсив, напівжирне чи розріджене написання, 

літерна капіталізація: Не тебе сповивала вона,/ не тебе колисала, 

співала/ не тобі. В нас буває сумна/ нова радість, яка не бувала 

(Герасим’юк, ОПК, 91); Керуй на озеро спокою/ Свої шукання молоді;/ 



 127

Все, що зосталось за тобою, — / Лиш слід весельця на воді./ 

М и н а ю т ь   д н і,   м и н а є   л і т о, — / А нащо нам тужить за 

ним?/ Прозору шклянку вщерть налито/ Вином, червоним і хмільним! 

(Рильський, І, 132); От-от, порушивши табу/ і правила, понад юрбу/ 

зметнеться той хлоп’ячий голос:/ “КОРОЛЬ ЖЕ ГОЛИЙ!/ ГОЛИЙ!/ 

ГОЛИЙ!..” (Жиленко, 246 – 247); Вечорами заколисували/ рідні 

знайомі звуки:/ ГАЙ-ГАЙ, ВІН ЩАСТЯ НЕ ШУКАЄ/ І НЕ ВІД 

ЩАСТЯ УТІКА (Сверстюк, 195). 

Основні лексичні та лексико-синтаксичні маркери, що організовують 

ідентифікаційно-рецептивну діяльність читача і сприяють вичленуванню 

цитатних висловлень як нелінійних компонентів лінійно організованого 

тексту, це: 

− ономастичні мовні знаки — слова й надслівні сполуки: 

а) імена авторів та утворені від них відносні прикметники: Прикипіли 

ноги до постаменту, хліб у торбі/ закам’янів. — Біда, — каже 

Григорій Савич. — / Він мене таки спіймав, цей світ, добре хоч,/ 

що на тому світі (Костенко, В., 5); Казенної палати урядовець,/ Пан 

Афанасій Рудченко, в якому/ Підслухачі і посіпаки царські/ Ну аж ніяк 

вгадати не могли/ Того, хто дужим голосом промовив,/ Огнем серця 

пройнявши молоді: “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (Рильський, 

IV, 31); Міцна, лунка блакить з фаянсу,/ Та павутиння смертний сон/ 

Снує блаженний безрук трансу./ Й про “першу ніч залізну” Гамсун/ 

Диктує сонцю в унісон (Маланюк, П., 528); Ніби на гравюрі Хокусаї,/ 

Ліс грабовий золотом цвіте./ Щоголівське небо нависає/ Над 

землею — “синє, та не те” (Рильський, ІV, 211);  

б) назви творів або поетичних збірок: “Лупайте сю скалу!”/ Десятки 

молотів/ З ранку до вечора/ Пробують брилу гранітну./ А один 

спритний хлопчисько,/ Навряд чи відаючи про Франкових 

“Каменярів”,/ Зате добре знаючи/ Ціну сенсації,/ За кожну відколину 
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гранітну/ Правив марку чи долар./ Що ж, екзотичнішого сувеніра/ 

Сьогодні важко знайти в Берліні (Мойсієнко, 122); 

− увідні слова та формули як співається [у пісні, у думі], як кажуть.., як 

говорять.., як сказано… [у Святому Письмі, у псалмі, в пророка.., 

у Павла…], як сказав поет, хтось сказав... [написав, зауважив], як було 

написано.., як писав / писала тощо: Томиленко: Так і сказав, співається 

у думі:/ “Щоб я своє добро дороге/ марно по шляхах розкидав?/ 

Буду я до отця-матері приїжджати,/ Будуть мене ближні 

почитати, поважати,/ Будуть проти мене шапки знімати” 

(Костенко, В., 524); Колись казав премудрий Геракліт,/ Що 

“Panta rei”: пробіг потік і щез він,/ він вже не той, бо інша в нім 

вода,/ і хвиля, що тепер пливе,/ не та вже (Клен, В., 133); Життя іде. 

Як сказано у Павла:/ “Живіть благочестиво у Христі”./ Потерп ще 

трохи. Вже ось-ось і Лавра./ А там спочинеш по трудах путі 

(Костенко, МЧ, 166);   

− вказівні займенники (ці, ті, оцей) і дейктичні конструкції той, хто.., 

ті, що…: Клятвою гордо клянусь/ Слова ці знаменом нести до загину,/ 

Слова ці вишневі з запечених вуст:/ “Любіть Україну! Любіть 

Україну!..” (Драч, ВТ, 108); Своїм праправнукам далеким/ Лишив він 

заповіт оцей:/ “Быть можно дельным человеком/ И думать о красе 

ногтей” (Рильський, IV, 262); Малята вчать ті сонячні слова,/ Що, 

ніби чародійник з рукава,/ Ти сипав їм — і в добрості не схибив./ 

“Стоїть гора високая” й тепер… (Рильський, IV, 262); Ріка віків — 

безжальний кругоплин:/ впадеш губами в цей швидкий полин  — / 

і  пропадеш, як ті, що засвіт встали (Римарук, ДО, 100); Хтось там 

пхався із тостом і щось несусвітнє казав,/ І кружляли бокали, неначе 

годинники з боєм…/ А тоді заспівали про ту, що “любив та й не 

взяв”, — / І заплакав боярин, упавши на стіл головою (Забужко, В., 86). 
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На структурно-композиційному рівні лінгвоментальну ідентифікацію 

цитат (надто ж коли йдеться про потенційно невпізнавані висловлення — 

маловідомі або істотно трансформовані) суттєво полегшують: 

− кореляції із заголовком, який містить пряму чи опосередковану 

атрибуцію або авторизацію цитати: Якщо твоя зігнеться спина/ Під 

гранітовим тягарем,/ Що піднімала жінка квола,/ Неси його в чужі 

світи — / Похилені у праці чола/ Вогнем досвітнім освіти (Павличко, 

“Кожному (і собі) читачеві Лесі Українки”) — пряма атрибуція 

цитати через згадування імені автора в заголовку; Душа поривалась/ до 

свого джерела/ щоб обновитися/ напитися з Дніпра/ який “шумить 

і гримить/ ніби й знать нікого не хоче” (Сверстюк, “Гоголь”) — 

пряма атрибуція цитати через згадування імені автора в заголовку; 

Мої предки пили у тяжкій боротьбі/ Із гіркої й солодкої чаші.../ 

Вкарбувалось навік у слов’янській судьбі:/ “Не лҍпо лі ны бяшеть..” 

(Реп’ях, Перечитуючи “Слово”) — пряма атрибуція цитати через 

називання твору в заголовку; 

− кореляції з епіграфом: З отого дня суремного, як завалився ратуш,/ усе 

навіки зважене і вписане в архів:/ “Понесено у людности не так велику 

втрату:/ погиб трубач, двох жовнірів, кількох робітників” 

(Андрухович, ЕПР, 19) — цитата дослівно повторює фрагмент 

епіграфа: Дня 14 липня 1826 року прийшла подія, що потрясла цілим 

Львовом: стара ратушева вежа пополудні зарисувалася й о годині 

чверть на сему вечором з великим тріскотом завалилася. Наперед вже 

опорожнено ринок з людей, але все-таки у звалищах погиб трубач, 

двох жовнірів і кількох робітників (І. Крип’якевич, “Історичні 

проходи по Львові”); На середині віку життєвого/ Я опинився 

в радіснім саду/ І проказав: – Я з друзями іду, — / І сонце світу 

світить нам дорогу (Рильський, ІІ, 351) — цитата творить антитекст до 

епіграфа; Ми помрем не в Парижі, бо ми взагалі не помремо,/ а якщо 

ми помрем, то в Парижі, так само, як і/ в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, 
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Яремчі, Сан-Ремо (Андрухович, ВК, 75) — цитата поліфонічно, 

водночас і підтверджувально, і дискусійно апелює до двох епіграфів: 

Я  помру в Парижі в четвер увечері (Cесар Вальєхо) та Ми помрем  

не в Парижі (Н. Білоцерківець); 

− внутрішньотекстові пояснення й уточнення, зокрема у форматі 

вставних конструкцій, невласне прямої мови тощо: Сонце на захід іде, 

до “вечірнього пруга”,/ Як полюбляв говорити покійний Нечуй… 

(Рильський, IV, 137); Не тільки жайворонки нас,/ Мене й товаришів 

вітали,/ Але й гречки в той самий час/ Рожевим гомоном співали/ 

(Це Коцюбинський ще сказав,/ Як гречку з арфою зрівняв) 

(Рильський, IV, 248); Там віє вітер у просторах диких/ І пахощі терпкі 

несе нам з круч./ В рівнинах неосяжних і великих/ Там віщий місяць 

сходить ліворуч…/ І чисте срібло ллється в чистих ріках,/ І тане 

в небі журавлиний ключ…/ Про це ще по-російськи скільки мога/ 

Писали Олексій Толстой і Гоголь (Клен, В., 118); 

− пояснення в примітках та в авторських коментарях: Братерство нас 

на цій землі звело,/ І не страшне йому “шпіонське ремесло” 

(Рильський, IV, 121) — у знесеній примітці вказано: Вислів І. Франка 

у  гімні “Вічний революціонер”); На горбі постала стара церковця 

(де  кровця впала…) — / Чорна озія в небі, що ще відливало опалом./ 

Там ми мали б вінчатися і наших дітей хрестити — / Але темно було 

й не було нас кому впустити (Забужко, В., 197) — 

у внутрішньотекстовій примітці вказано: перифраз із народної пісні 

(оригінально: Де кровця впала — церковця стала). 

Водночас інтерпретативна складність сучасних художніх текстів часто 

пов’язана саме з тим, що їм “властиві інтексти без вказівок на цитоване 

прецедентне джерело і не супроводжувані графічним виділенням. [..] 

Їх сприйняття цілковито залежить від текстової компетентності читача” 

[Петрова 2005: 291]. І цю особливість дослідники вважають диференційною 

ознакою поетичної мови: “у поезії, крім творів, які безпосередньо 
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не пов’язані з крилатим висловом теми, джерело походження й авторство 

здебільшого взагалі не акцентуються (на відміну від прози і публіцистики, 

де досить систематичними є посилання на джерело чи автора)” [Калашник 

1986: 136]. 

Графічна невизначеність текстових контурів або відсутність лексико-

синтаксичних метаоператорів істотно узалежнює процес впізнавання 

від об’єктивно-суб’єктивних прагматичних умов сприймання, передусім від: 

а) відомості самої цитати і прецедентного тексту, з якого вона походить; 

б) лінгвокультурного досвіду читача, рівня текстуалізації його мовної 

свідомості й наповненості індивідуального цитатного тезаурусу.  

Так, на безумовну впізнаваність хрестоматійних Шевченкових цитат 

розраховане їхнє вживання в численних поетичних і прозових творах, 

а також у публіцистичних, наукових, епістолярних контекстах: Линуть 

звуки благовісні/ В’ється радість, наче птах./ Наша дума, наша пісня/ 

Не загине у віках! (Рильський, ІІІ, 325); Волошки в золотих житах/ 

і пелехаті маки долу/ геть оклонили головки./ А пам’ять любої руки — / 

тонкої, білої, гінкої/ перегортає днів сувої./ І золотої й дорогої/ нам стане 

думи на віки (Стус, Пал., 276); Відколи світ стоїть, відколи/ Над Божим 

світом влада є,/ Дарма ніхто не віддає./ І сакля! Сакля! Очі коле/ І в горлі 

кісткою стає (Світличний, СКР, 74); Німець каже: Ви слов’яне?/ — 

Слов’яне! Слов’яне!/ Наше слово полум’яне/ Повік не зов’яне! (Ірванець, 

ВОД, 21); Хай ваша малеча, бавлячись після війни під цими зеленими 

деревами, спом’яне і нас незлим тихим словом (О. Гончар, 

“Прапороносці”); Вони вперше почують Шевченкове слово, і треба, щоб 

воно справді глибоко запало їм в душу та збудило сміливу думку “малих 

отих рабів німих” (А. Іщук, “Вербівчани”); Як билися славні батири-казахи 

за сестру свою Україну .. Як  окропили вони вражою злою кров’ю волю 

України, про це напишуть благородні поети України (О. Довженко, “Я бачу 

перемогу”); Для України Драгоманов справді був тим “апостолом правди 

і науки”, що його з такою тугою виглядав перед смертю Шевченко 
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(С. Єфремов, “Історія українського письменства”); Це був благородний, 

можливий тільки в такі високі хвилини, чистий, безсторонній осуд усієї тієї 

неправди й злочинства, яке вчинялося століттями тут, “на нашій не своїй 

землі” над хазяїном її й господарем — українською нацією (В. Винниченко, 

“Відродження нації”).  

Опитування київських старшокласників виявляє незначний коефіцієнт 

упізнаваності класичних, однак не ядерних, не популяризованих шкільною 

освітою цитат із літописів, із творів Т. Шевченка та Лесі Українки: Знов захід 

буряний. Недобрий./ Знов пророкує кров’ю літер,/ Що ми загинем, яко обри,/ 

Що буде степ, руїна й вітер (Маланюк, П., 44); Правий гнів/ Засяє, всі 

зламавши трони,/ Новим і праведним законом/ У волі на віки віків! 

(Рильський, ІІ, 116); Все, що снилось-говорилось,/ Не відходило в минуле.../ 

Вперше їх уста зустрілись,/ Очі в очі зазирнули (Рильський, II, 130); Довгий 

сон під склепінням неба/ В тишині своїй занімілій./ Правкраїнське радіо 

степу — / Не дає ні вітру, ні хвилі (Маланюк, П., 132); ви хто щедро платив 

на відомий мотив/ дань усім одноденкам/ а на кручу зіниці камінні котив — / 

не кляніться Шевченком./ хоч насунули смушком собі на чоло/ правдолюбіє 

кволе/ там де триста як скло товариства лягло/ не було вас ніколи 

(Римарук, ДО, 58); Вони спочили в Каневі на кручі,/ Під Києвом біля доріг 

вишневих,/ І напис на граніті промовляє:/ — Хай згине цар!/ Нехай живе 

співець! (Малишко, І, 274).  

Швидкість й адекватність упізнавання цитати залежить і від 

точності її відтворення в новому контексті. Найкомфортніші з цього погляду 

абсолютно точні реінтерпретації, в яких збережено непорушність 

прецедентного лексичного складу і граматичної структури. Інтенсивна 

контекстна зміна, лексико-синтаксична трансформація цитат — ознака 

їхнього органічного входження, цілковитої асиміляції в новий текст і 

водночас продуктивний механізм розмивання їхньої впізнаваності. У зв’язку 

з цим актуалізується поняття порогу впізнаваності (Н. А. Кузьміна). 

Як  правило, цю функцію виконує ключова лексема чи словосполука. 
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Її  збереження зумовлює впізнавання, а істотна трансформація або 

елімінація із структури “оновленої” цитати майже цілковито (принаймні дуже 

помітно) відчужує її від інваріанта. Зазвичай нівеляція, стирання порогу 

впізнаваності безпосередньо пов’язане з механізмами “перетікання” 

трансформованої цитати в семантичну — ремінісценцію чи алюзію. Пор.: 

І упала на коліна/ Тиша перед громом./ І земля впилась водою,/ Мов живою 

кров’ю./ І обнявся сміх з журбою,/ Ненависть — з любов’ю... (Симоненко, 

БЧ, 82 – 83); І радість, змішану з журбою,/ п’є кожен, кожен п’є до дна 

(Мовчан / www.ukrlib.com.ua); Розполовинений чуттями,/ і радість 

смутками підшита (Мовчан / www.ukrlib.com.ua). Необхідною умовою 

впізнавання таких цитат і розуміння прагматики їхньої реактуалізації 

є спільність поетологічної парадигми, в межах якої постав і прецедентний 

текст, і метатекст.  

У науковому тексті точність цитування є ознакою коректності викладу, 

етичною стильовою нормою. Натомість динамічна природа, лексико-

семантична відкритість і специфічна версифікаційна організація поетичної 

мови не тільки допускає, а й значною мірою детермінує мінливість, 

текстову пластичність цитатного матеріалу. Оперуючи в процесі 

творчості мовно-естетичними знаками, цитатними одиницями попередньої 

вербальної і невербальної культури, автори адаптують їх до смислової 

й  формальної архітектури новостворюваних текстів, модифікують і 

структурно, й ментально, і це засвідчує їхню повноцінну контекстну 

асиміляцію, “освоєння”. При цьому принципово важливим із погляду 

рецепції залишається саме результат впізнавання: “Важливо, щоб читач 

почув "чужий голос", і тоді не лише саму цитату можна сприйняти 

в  узагальнено-символічному значенні, але й увесь авторський текст 

збагатиться за рахунок тексту джерела. Цитата стає [..] механізмом запуску 

асоціацій” [Фоменко 1999: 499]. 
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Самодостатній аспект розглядуваної проблеми становить впізнавання 

іншомовних та перекладних цитат. В їх основі — розуміння кардинально 

різних психолінгвальних механізмів сприймання інтекстів, відтворених 

“чужою” мовою (тобто мовою оригіналу), та інтекстів, уже пропущених 

через свідомість перекладача, а тому, найімовірніше, змінених порівняно 

з  лексико-синтаксичною моделлю чи лінгвокультурним наповненням 

прецедентного висловлення.  

Для більшості читачів не становить труднощів прочитання відомих 

латинськомовних, англомовних, франкомовних афоризмів (contra spem 

spero, in vino veritas, memento more, vox populi — vox Dei, to be or not to be, 

let  it be), зокрема й транслітерованих (шерше ля фам, аляґер ком аляґер). 

Зазвичай вони не супроводяться перекладом, оскільки належать до зони 

усереднених знань, входять і в загальномовний, і в індивідуальні цитатні 

тезауруси. Пор.: як нам хочеться вірити/ в людину взагалі/ забути усі її/ 

вічні гріхи на землі/ [..] / і тайком наспівувати/ contra spem spero (Сверстюк, 

154); “Vox populi — vox Dei” — кмітливо буркнув король./ Сплеснули 

в  долоні облесники,/ затривожились брезклі благочестиві (Рубчак, КІ, 123 – 

124); Він [Зелений Змій] був філософ. Знав напам’ять/ Єсеніна та ще 

Хайяма./ Умів з нальоту, артистично/ на трьох півлітру розливать,/ 

вигукуючи патетично:/ “In vino veritas! Vivat!” (Жиленко, 229); жінки/ 

мотають душу у клубок шовковий/ а ти лишайся вірним — та собі/ 

промовивши під вуса let it be/ ступай у прохолоду сутінкову (Савка, 57); 

химерна штучка плекає папугу пугу/ плеще мене позаплічно заламує руки 

в  горі/ оце тобі лицар з лугу осьо тобі зелепугу/ to be or not to be каже 

(Андрухович, ЕПР, 63). 

Якщо іншомовний фрагмент не належить до текстосфери усередненого 

знання (тобто походить із маловідомого широкому загалові прецедентного 

джерела), автори здебільшого подають внутрішньотекстовий (у вставних чи 

пояснювальних конструкціях) або епітекстовий переклад, супроводять 

коментарями в примітках тощо. Пор.: Спіте, змучені всі, спіте, хворі,/ 
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що зазнали бур негоду у житечнім морі./ Тлін все, тінь, півтон — / б’є в лілеї 

сон./ Лебедіють хором зорі:/ Κύριε έλέησον!! (тобто Господи, помилуй) 

(Тичина І / 2, 76); Коли тебе сурма твоєї туги/ Покличе знов у рідний дальній 

край,/ Слова над пеклом Дантовим згадай:/ “Per me si va nella citta dolente!” 

[у знесеній примітці зазначено: Крізь мене йдуть у селище печалі — рядок 

із напису на брамі Дантового пекла] (Клен, В., 78). 

Невпізнаваність перекладних цитат може бути пов’язана:  

− із невдалим, штучним або надто лексично віддаленим від 

прецедентного висловлення перекладом, пор.: велике видно здалеку // 

большое видится на расстоянье (C. Єсенін); вставай, країно гордая // 

вставай, страна огромная (початковий рядок пісні); дай мені спокій, 

бабусю, я сумую // оставь меня, старушка, я в печали; мовами не 

володію // языками не владею (кіноцитати з комедійного фільму “Іван 

Васильович змінює професію”); питання, звичайно, цікаве // вопрос, 

конечно, интересный (афоризований вислів-скріп М. С. Горбачова). 

Такі несумірності дають підстави стверджувати, що цитатний пласт 

формує одну з так званих лінгвокультурних лакун, за якими можна 

діагностувати сумісність етнічних культуротаксисів; 

− із втратою при перекладі первинної ритмомелодики. Насамперед це 

стосується “прозаїзації” поетичних і пісенних цитат, версифікаційний 

малюнок яких є важливим складником їхнього цілісного “цитатного” 

образу. Пор.: є така професія — Батьківщину захищати // есть такая 

профессия — Родину защищать; як чудово, що всі ми тут сьогодні 

зібралися // как здорово, что все мы здесь сегодня собрались; Париж 

відкритий, але мені туди не потрібно // Париж открыт, но мне туда 

не надо; ми настільки близькі, що слова нам не потрібні // мы так 

близки, что слов не нужно та ін. 

Іноді цитати з’являються в метатексті як результат імітованого 

пригадування, а не знання. Здебільшого це компоненти стилізованих 

засобами поетичної мови ситуацій, коли автор у зв’язку з висвітлюваною 
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темою чи мотивом начебто пригадує “чуже” висловлення і в довільному 

лексико-граматичному оформленні вводить його у свій текст. Найчастіше це 

цитати трансформовані або семантичні. Синтаксично вони оформлені 

як невласне пряма мова й супроводяться знаковими метаоператорами хтось 

написав, щось таке писав, щось подібне писав, в пам’яті зблисне. Пор.: 

Вечорове чекання дзвінка (перестуджений зумер/ цебенить із порожньої 

рурки, як пасока з хворого вуха)./ Хтось уже написав був до мене (нестак-

то й розумно):/ це — в’язниця для духа (Забужко, В., 173); листя опале на 

ґанку./ Кінчається літо, мадам./ Ось шафа із дзеркалом срібним./ Повісьте 

у неї, мадам,/ усі свої сукні, подібні/ до квітів і сонячних плям./ Натомість 

(о, тільки без туску!)/ купуйте у вирій квиток./ Дістаньте мохерову хустку/ 

і тепле осіннє пальто./ Нічого, що смуток багряний/ торкнув на зорі 

палісад./ Нічого, що мсьє Сєвєрянін/ уже щось подібне писав (Жиленко, 72); 

Торкнути руками пустку./ Зіщулитись, як черв’ячок,/ В черевце булавкою 

вколотий./ …І раптом збагнути,/ Що все це вичитано в Сільвії Плат — 

і,  отже, насправді/ Мусить мати зовсім інакший вигляд (Забужко, В., 169); 

Звідки жест цей? Цей погляд, мов дим!/ Чий це сон, нерозвіяний з ночі?/ 

Все було... все було це... та з ким?/ “Що нового під сонцем оцим...”/ 

Раптом в пам’яті зблисне пророчо (Кучеренко/ 

www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php).   

Загалом цитата — це важлива одиниця авторської креативної стратегії, 

в системі очікувань якої знаходиться адресат-читач. Тому, цитуючи, автор 

по-своєму “передбачає” цього читача та рівень його лінгвокультурного 

досвіду й за допомогою текстових маркерів відсилає (або не відсилає) до 

прототекстів, які мають бути впізнані, через їхні метонімічно-інтелектуальні 

мовні знаки — цитати.   

Ідеальний формат комфортної для впізнавання і сприймання цитати — 

точна, графічно виділена (маркована) й атрибутована (із вказівкою імені 

автора чи назви протоджерела).   
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Графічно не виділені й не супроводжувані лексичними чи лексико-

синтаксичними метаоператорами цитатні вживання або (частіше) їхні 

частини — складніші щодо рецепції навіть за умови збереження 

прецедентної лексико-граматичної структури. 

Графічні маркери (лапки, шрифтові виділення), а також інші текстові 

або епітекстові ксенопоказники цитатності свідчать про цілеспрямоване 

дистанціювання цитати від авторського викладу.  

Перспектива впізнавання / невпізнавання цитати також безпосередньо 

залежить від ступеня її трансформованості, лексико-синтаксичної 

віддаленості від прецедентного висловлення. У цьому разі посилюється 

прагматика епітекстових атрибуцій-“підказок” та приміткових коментарів.  

 

 

2.4. Цитатний тезаурус у системі понять рецептивної стилістики 

 
2.4.1. Обґрунтування й верифікація терміна цитатний тезаурус 

 

Інтегративний підхід до вивчення проблеми цитатності в історично-

мовному, лінгвостилістичному, лінгвокогнітивному вимірах і в контексті 

інтелектуалізації сьогоденної різностильової комунікативної практики 

(зокрема й художньої) логічно детермінує потребу обґрунтувати поняття 

цитатного тезаурусу, описати джерела та механізми його формування, 

зафіксувати одиниці, які його наповнюють, простежити стабільність / 

змінність їхнього соціокультурного змісту й оцінності. 

Поняття цитатний тезаурус cпорадично трапляється в працях 

дослідників (Н. О. Фатєєва, Н. А. Кузьміна), однак поки що воно остаточно 

не термінологізоване і потребує конкретизації. “Найближчі” його 

кореляти  — словник засвоєних текстів (І. В. Толочин), інтертекстуальна 

енциклопедія (У. Еко, Г. В. Денисова, Н. А. Кузьміна, І. П. Ільїн, 

Т. О Смирнова, Т. І. Гундорова, О. О. Маленко), діалект пам’яті 
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(Ю. М. Лотман). Наведені наукові метафори — суголосні, однак семантично 

не тотожні, а отже, потребують докладнішого з’ясування.  

Цитатний тезаурус — словник засвоєних текстів. Прозора 

внутрішня форма терміносполуки словник засвоєних текстів дає підстави 

визнати її семантичну скорельованість із поняттям цитатного тезаурусу — 

сформованого в процесі пізнання текстів культури, зафіксованого 

у свідомості мовців та апробованого різностильовою, різножанровою і 

різночасовою усною та писемною мовною практикою корпусу висловлень, 

надслівних образно-смислових єдностей як вербальних акумуляторів знань 

про ці тексти.  

Лінгвокогнітивні механізми актуалізації таких знань у практичній 

комунікації І. В. Толочин пов’язує з асоціативною дією людської пам’яті — 

саме вона забезпечує “взаємодію між текстом, що має смислову структуру, 

і тезаурусом читача, що представляє своєрідний "словник засвоєних 

текстів"” [Толочин 1996: 61].   

Зміст терміна цитатний тезаурус як одиниці сучасної рецептивної 

стилістики чіткіше й глибше окреслюється в контексті зіставлення з 

поняттям інтертекстуальна енциклопедія. 

Цитатний тезаурус — інтертекстуальна енциклопедія. Поняття 

інтертекстуальна енциклопедія, яке теоретично обґрунтовано в працях 

У. Еко, — активна одиниця сучасних лінгвотекстознавчих та 

літературознавчих досліджень (Г. В. Денисова [Денисова 2003], 

І. В. Арнольд [Арнольд 1999], Н. А. Кузьміна [Кузьмина 2004, 2011], 

Т. О. Смирнова [Смирнова 2005], Т. І. Гундорова [Гундорова 1997], 

О. О. Маленко [Маленко 2010] та ін.). Визначаючи інтертекстуальну 

енциклопедію як “сферу культурної пам’яті, репрезентовану набором 

текстів, що становить основу презумпції інтертекстуальності” [Денисова 

2003: 147 – 148], Г. В. Денисова ієрархізує такі типи енциклопедій: 

універсальна (тексти світової культури), національна (тексти 

етнолінгвокультурної спільноти), індивідуальна (тексти у свідомості 
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індивіда) і професійна (тексти, засвоєні й концептуалізовані в процесі 

оволодіння професією) [Денисова 2003: 156]. 

На нашу думку, універсальна інтертекстуальна енциклопедія — 

умовне поняття, ідеальна модель репрезентації загальнолюдських текстових 

цінностей, яка в мікросоціумному чи індивідуальному вимірі не завжди 

реалізується на практиці через низку об’єктивних і суб’єктивних чинників 

(низький рівень освіти, принципове заперечення, ідеологічне чи естетичне 

неприйняття деяких творів, що увійшли в “золотий фонд” світової 

літератури тощо). У цьому разі навіть цитати з ядерних текстів світової 

культури виявляються мінімально інтелектуально й комунікативно 

актуалізованими і втрачають диференційну ознаку ‘універсальний’.  

Текстовий простір універсальної енциклопедії формують Біблія 

(для  культур християнської традиції), міфологія та антична література, 

класика світової літератури — як невичерпні джерела цитувань, покликань, 

реінтерпретацій у різних національних культурах. При цьому тексти, що 

належать до названих сфер, по-різному впливають на формування 

“національного” цитатного тезаурусу та індивідуальних цитатних тезаурусів 

мовців, оскільки кожна етнолінгвокультура має свої пріоритети й механізми 

мовно-ментальної компресії прецедентних текстів, випрацьовує власні 

критерії та способи акцентування найсуттєвішого в них. Саме це й  визначає 

відмінності в мовних механізмах і ментально-ціннісних напрямках 

“цитатизації” тих самих протоджерел. Так, за спостереженням В. Жельвіса, 

неізоморфними, неоднаковими є реєстри засвоєних й комунікативно 

актуалізованих біблійних цитат у різнонаціональних мовних картинах світу. 

Наприклад, прецедентне для англійської мови висловлення there is no 

discharge of that war (немає порятунку у цій боротьбі) не стало таким для 

слов’янських культур, зокрема й для української. 

Національна інтертекстуальна енциклопедія — ментальна модель 

ієрархічно нижчого порядку. Вона репрезентує обсяг текстової пам’яті та 

щільність текстуалізації мовно-культурної свідомості представників 
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конкретних етносів. Її основу становлять ядерні твори національної 

культури, що для цієї етноспільноти є безумовними авторитетами 

й традиційними джерелами формулювання морально-ціннісних та художньо-

естетичних аксіом, — національна міфологія і фольклор, національний епос 

та літературна класика. Для українців це насамперед народна міфологія 

і народна пісня, “Слово о полку Ігоревім”, твори Г. Сковороди, 

І. Котляревського, І. Нечуя-Левицького, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 

Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини, М. Рильського та інших авторів, 

мовотворчість яких стала знаковою для формування національної культури 

та літературної мови.  

Тексти, які не є безумовно авторитетними в загальнолюдському, 

національному чи вузькому соціумному вимірі, а цитовані винятково 

з огляду на особистий лінгвокультурний досвід чи естетичні уподобання 

автора, становлять індивідуальну енциклопедію. Генетично пов’язані з ними 

цитати, відповідно, формують індивідуальні тезауруси. Індивідуально 

значущими прецедентними текстами можуть слугувати:  

− окремий твір словесності чи текст іншої семіотичної системи;  

− осмислена як єдине ціле творчість письменника, літературного 

угруповання, школи чи естетичної платформи (прикметні з цього 

погляду взаємоцитування неокласиків, шістдесятників, 

вісімдесятників-авангардистів, постмодерністів);  

− власний текст (автоцитування).  

В українській лінгвокультурі показова щодо цього поетична творчість 

Є. Маланюка, інтелектуалізована не тільки універсальними мовно-

естетичними знаками світової культури (як-от апеляції до творів Сенеки, 

Ш. Бодлера, Е. Верхарна, А. Рембо, Л. Подгорського, Я. Івашкевича, 

Ю. Словацького, Р. М. Рільке, Ф. Шіллера), а й “локальними”, 

індивідуально-ціннісними. однак здебільшого невідомими широкому 

загалові читачів (а тому графічно маркованими або атрибутованими 

в епітексті) цитуваннями. Пор. фрагмент вірша “Убійникам”: “Ні лотоса, 
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ні лавра” — позем! — / Ні натяку на вертикаль./ І лиш тяжким тупим 

морозом/ На півроку закута даль (Маланюк, П., 46). Здійснена в епіграфі 

атрибуція із вказівкою імені автора  — Sir Galalu — в ідеалі мала б 

“вирівняти” несумірність літературних знань автора й читача, урівноважити 

незбіжність їхнього інтелектуального досвіду. Натомість епіграф не полегшує 

сприймання, а тільки підкреслює статус цитати як невідомого й потенційно 

непрочитуваного “чужого слова”, оскільки сучасний “середній” читач 

здебільшого не знає ні імені Sir Galalu, ні  тим паче прецедентного твору. 

Загалом зрозуміло, що цитатний тезаурус Є. Маланюка, його індивідуальна 

інтертекстуальна енциклопедія та індивідуальний словник засвоєних текстів 

незмірно багатші, ніж у пересічного українського мовця. 

Узагальнюючи міркування про сутність і взаємоскорельованість понять 

інтертекстуальна енциклопедія та цитатний тезаурус, констатуємо такі 

диференційні позиції: 

− інтертекстуальну енциклопедію формує універсум текстів, які освоїла 

й засвоїла етнолінгвокультура, соціум чи особистість;  

− цитатний тезаурус формує реєстр цитатних висловлень — 

зафіксованих у мовомисленні та вживаних у різностильовій та 

різножанровій усній і писемній мовній практиці образно-змістових 

“згустків” цих засвоєних текстів. Причому важливо, що цитатний 

тезаурус формують не всі цитатні реалізації, а тільки прецедентні 

інваріанти, що постають унаслідок лінгвоментального енграмування 

прецедентних текстів. Трансформовані й семантичні реактуалізації 

(алюзії та ремінісценції) в цитатний тезаурус не входять. 

Природно, що обсяг індивідуального цитатного тезаурусу, а також 

уміння доречно вживати одиниці, які його наповнюють, — це знаковий 

вимір інтелектуального досвіду мовця. 

Інший логічний рівень корелювання опорних понять, що ієрархічно 

підпорядковані науковому концептові індивідуальний цитатний тезаурус і 

є методологічно важливими для розглядуваного напрямку дослідження, 
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засвідчує дихотомія цитатний тезаурус автора — цитатний тезаурус 

читача. 

У рецептивному вимірі з’ясування сумірності індивідуальних цитатних 

тезаурусів автора й адресата висловлення (в художньо-поетичній 

комунікації — читача) зміщується в бік акцентування наповненості 

останнього: саме від мовно-літературного, лінгвокультурного досвіду читача 

залежить перспектива прочитання / часткового прочитання / непрочитання 

семантично ускладненого “чужим словом” фрагмента тексту, а  отже, 

повноцінної / неповноцінної реалізації авторської інтенції. Якщо 

реактуалізована цитата є активною одиницею індивідуального словника 

читача, він не тільки виокремлює її в лінійному потоці будь-якого нового 

тексту, а й адекватно сприймає і декодує метатекстову прагматику, 

семантику й оцінність. Наприклад, для людини, яка занурена в християнську 

культуру й “діалект пам’яті” якої збагачений текстом Святого Письма, 

фрагменти віршів М. Рильського “Любов” чи О. Забужко “Диптих 1986 

року” мають незрівнянно ширший семантичний простір, ніж для читача, 

який не знайомий із Біблією. Пор.: Любов — не ніжний вітерець,/ А в сто 

разів складніша штука./ Різнити козлищ від овець — / Нехитра Богова 

наука... (Рильський, ІІІ, 56)10; Вони несли дітей — і не чули, що ті вже 

конають,/ І не вірили, навіть як в рани вкладали персти,/ І ніхто не ридав,/ 

І ніхто не кричав: – Адонаї! Захисти свої люди,/ бо хто ж, як не ти, 

захистить (Забужко, В., 46 – 47)11.  

Отже, впізнання й рецепція поетичної цитати — це функція читацького 

тезаурусу. І цілком очевидно, що в цій позиції теорія рецептивної 

стилістики методологічно спирається на постулат рецептивної поетики 

щодо активної ролі читача у творенні змісту твору і забезпеченні його 
                                           
10Вислів з Євангелія: Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, 
тоді сяде на престолі слави Своєї. І зберуться перед Ним усі народи; і відрізнить одних 
від других, як пастир відділяє овець від козлищ (Мт. 25:31–32).  
11За Євангелієм, апостол Хома, почувши про воскресіння розп’ятого Христа, сказав: 
Якщо не побачу на руках Його ран від цвяхів, і не вкладу перста мого в рани від цвяхів, 
і не вкладу руки моєї в ребра його, то не повірю (Ів., 20:24–29). 
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життя як тексту: “Текст як такий існує тоді, коли його сприймає читач. 

У  сприйнятому й інтерпретованому тексті об’єднуються автор і читач, і тим 

самим витворюється щоразу новий феномен, нова якість прочитання твору” 

[Єрмоленко 2007: 311]. 

Пізнавальний і практично не досліджений на сьогодні в українській 

стилістиці аспект розглядуваної проблеми — когнітивно-мовні аберації 

одиниць, які наповнюють цитатний тезаурус. Цією науковою метафорою 

окреслюємо достатньо типову для сучасної комунікативної практики 

ситуацію, коли мовець впевнено й доречно вживає цитату, однак через 

недостатність знань або тиск соціокультурних стереотипів приписує її 

не  тому авторові / джерелу. Таку девіацію спостережено на одному з 

офіційних заходів, присвячених проблемам культурного розвитку сучасної 

України. Один із високопосадовців, акцентуючи на критично мінімальному 

рівневі фінансування культури, підсумував: Але, як сказав наш великий 

Кобзар, “нехай собі, як знають, божеволіють, конають, нам своє 

робить”. Реакція слухачів у залі засвідчила, що тільки одиниці звернули 

увагу на некоректне приписування хрестоматійної цитати П. Тичини 

авторству Тараса Шевченка.  

Прикметно, що некоректний зв’язок між висловленням і текстом, 

до  якого це висловлення генетично не належить або щодо якого є лише 

однією з ланок в ланцюжку різночасових реінтерпретацій, на рівні 

пересічної мовної свідомості часто закріплюється дуже міцно: псевдознання 

стає лінгвокультурним і когнітивним штампом, який поступово витісняє 

знання істинні. Наприклад, афоризми людина народжується для щастя, 

як птах для польоту та народжений плазувати літати не може більшість 

сучасних мовців пов’язують із творчістю Максима Горького. Насправді ж 

прецедентним джерелом першої цитати є нарис В. Короленка “Парадокс”, 
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другої — байка маловідомого широкому загалові російського автора 

XVIII ст. І. Хемніцера “Селянин і корова”12.   

Однією з причин гіпертрофованого приписування тому чи тому 

авторові / прецедентному текстові популярних цитатних висловлень 

дослідники називають престиж цього автора / тексту як морального 

авторитету лінгвокультури [Слышкин 2000: 36]. Пристаючи на цю позицію, 

маємо водночас визнати, що, крім фактора соціально-культурної 

престижності тексту / автора, некоректна авторизація цитати також може 

бути наслідком банальної некомпетентності, обмеженості знань мовця.  

Обмеженість знань або вторинне, опосередковане (набуте через 

рецептивний досвід інших мовців) уявлення про зміст прецедентного тексту 

і / чи семантику пов’язаної з ним цитати може спричинитися до 

формування іншої аберації — вживання цитати не з тим значенням 

й  оцінністю, які властиві їй у прецедентному тексті. В цьому разі 

некоректне відтворення, інтерпретація цитати може запустити механізм її 

ланцюгового (від мовця до мовця, від тексту до тексту, від ситуації до 

ситуації) спотвореного вживання, надто ж якщо в цьому хибному форматі 

цитоване висловлення позірно узгоджується з актуальними для соціуму 

морально-ціннісними аксіомами й орієнтирами. 

У сьогоденній українській мовній практиці такої аберації, на жаль, 

зазнало висловлення Тараса Шевченка великих слов велика сила. У сучасних 

лінгводидактичних працях, у публіцистичному дискурсі і т. ін. поступово 

сформувалося й дедалі послідовніше підтримується його розуміння як 

позитивно конотованої формули “Шевченкової етичної програми популяризації 

української мови, пропагування сили українського слова” нарівні з класичною 

сентенцією я на сторожі коло їх поставлю слово. Це засвідчують пропоновані 

                                           
12Пор.: Корова наконец под седоком свалилась./ Не мудрено: скакать корова не училась./ 
А потому и должно знать:/ Кто ползать родился, тому уж не летать (І. Хемніцер, 
“Мужик і корова”). У повному авторському форматі, із цими завершальними рядками, 
байка була опублікована тільки в першому виданні (1779 р.), а згодом (у виданні 1782 р.), 
ці рядки були вилучені. 
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учням теми творів, рефератів, диспутів, назви тематичних книжкових 

виставок, соціально значущих літературно-мистецьких акцій тощо. Пор.: 

У день вшанування пам’яті Нестора Літописця [..] присутні могли 

ознайомитися з літературою, яка була представлена на книжковій виставці 

“Великих слів — велика сила” (http://oub.com.ua/index.php:2017-11-10); 

У краєзнавчій вітальні міської бібліотеки 21 березня відзначили Всесвітній 

день поезії, організувавши поетичний зорепад “Великих слів — велика сила” 

(bilgorod-d.org.ua/.../den_poezii_velikih_sliv_velika_sila); У номінації 

“Великих слів велика сила” серед телепрограм перше місце — у програми 

“Незнаний Шевченко” державної телерадіокомпанії “Культура” 

(http://detector.media/community/article/107482/2015-05-25). Тим часом у 

Т. Шевченка це підкреслено-саркастична, інвективна характеристика його 

бездіяльних сучасників, пустословів: несли, несли з чужого поля/ І в Україну 

принесли/ Великих слов велику силу/ Та й більш нічого (“І мертвим, 

і живим...”). Саме в такому семантично-оцінному ракурсі вживали цю 

цитату діячі української культури й історії, які глибоко осмислили 

Шевченкові тексти, пор.: Ніколи ті, що б’ються з-за якогось шматка, 

не скажуть, що вони б’ються саме з-за якогось шматка, а наговорять 

“великих слів велику силу” — така думка, що нерозумне потомство так 

зразу й повірить їм (П. Грабовський, Лист до Б. Грінченка, 14.ХІІ.1901 р.); 

Взагалі, на нашу думку, в статті д. Стешенка є “великих слів велика сила 

та й більш нічого” (С. Петлюра, Записки українського наукового товариства 

в Києві); На той час повернулися із заслання Євген Шабліовський і Петро 

Колесник, до яких ми попервах ставилися з особливою повагою [..]. То вже 

пізніше пересвідчилися, що доробок Шабліовського — то, власне, “великих 

слів велика сила…” і довідалися про ганебну роль Колесника у 

переслідуваннях його вчителя Миколи Зерова (М. Коцюбинська, “Книга 

споминів”); Сьогодні ми потопаємо у повені слів. Як казав наш Кобзар, 

великих слів велика сила і більш нічого. Треба свідомо, в міру своїх 

можливостей перевіряти не тільки слова, а й минулі дії та поведінку 



 146

кандидатів, аналізувати, чи їхні вчинки справді принесли користь державі та 

народові (Патріарх Любомир Гузар / http://credo. pro/2010/01/10902). 

Окреслені параметри не вичерпують повного спектру проблем, що 

мали б бути осмислені для об’єктивної, цілісної репрезентації цитатного 

тезаурусу як новітнього фрагмента лінгвістичного знання, а лише акцентує 

найвиразніші, на нашу думку, теоретико-методологічні позиції для його 

умотивування й усталення як термінологічної одиниці стилістики тексту, 

рецептивної стилістики. 

 

 
2.4.2. Джерела формування цитатного тезаурусу 

 
Українська лінгвокультура — це простір одночасного існування і 

взаємовпливу текстів, які належать не тільки до різних жанрів і стилів, але й до 

різних медійних сфер, знакових систем. Пізнаючи й сприймаючи ці тексти, 

мовці засвоюють характерні для них одиниці, що фіксуються в їхній мовній 

свідомості і входять в активний словник, у цитатний тезаурус. 

Загалом джерела формування поетичного цитатного тезаурусу 

(так само, як і загальномовного та іншостильових цитатних тезаурусів), 

виразно диференціюються на два основні сегменти — літературні 

(тексти національної та світової літератури, що сформували так званий 

“золотий фонд”) і позалітературні (мова кінематографу, анімації, музичного 

мистецтва, ідеології, політики, мова повсякдення / життя тощо).  

Літературні тексти — донорська сфера, яка найактивніше живить 

загальномовний словник і поетичний цитатний тезаурус стійкими, 

впізнаваними й відтворюваними в найрізноманітніших комунікативних 

висловленнями. Cтратифікуючи цей корпус, дослідники визначають такі 

продуктивні з погляду цитатотворення джерела:  

− тексти національної лінгвокультури (фольклор, українська класична і 

сучасна література); 
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− іншокультурні тексти (світова класична й сучасна література);  

− “загальнолюдські” тексти, актуальні для мов і культур, об’єднаних 

спільними елементами цивілізації [Супрун 1995: 23 – 25] (тексти 

античної культури, Біблія тощо).  

Українська література впливає на формування цитатного тезаурусу 

насамперед в інтелектуальному форматі шкільної освіти: так звані програмні 

твори в ідеалі мають становити лінгвокультурний мінімум 

українськоцентричної мовної особистості (зразки народної творчості, 

національно значущі літературні пам’ятки, твори українських письменників). 

Ураховуючи це, а також розглянуту вище тезу про те, що наявність певного 

(принаймні усередненого) рівня мовно-культурного досвіду є запорукою 

успішної інтелектуальної комунікації, дослідники наголошують на 

необхідності визначити оптимальний (і з погляду обсягу, і з погляду 

змістової наповненості та сприйнятності учнями ХХІ ст.) набір програмних 

текстів. Їх вивчення має не тільки повноцінно й адекватно відбивати історію 

національного мовно-літературного процесу, а й забезпечити 

цілеспрямоване формування активного словника, в якому були б належно 

представлені афоризовані й потенційно афористичні висловлення з 

мовотворчості Г. Сковороди (світ ловив мене, та не спіймав; сад 

божественних пісень; всякому городу нрав і права; кожному рот дере 

ложка суха), І. Котляревського (любов к отчизні де героїть, там сила 

вража не устоїть; де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, 

блаженна сторона; но тілько щоб слов’янське плем’я утвердило на вічне 

врем’я наймення, мову, віру, вид), Т. Шевченка (в сім’ї вольній, новій; 

пом’янути незлим тихим словом; на оновленій землі врага не буде, 

супостата; і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь; я на сторожі коло 

їх поставлю слово; у всякого своя доля і свій шлях широкий; караюсь, мучуся, 

але не каюсь; нема на світі України, немає другого Дніпра; у нас нема зерна 

неправди за собою; почому хліб і сіль почім; наша дума, наша пісня не вмре, 

не загине), Лесі Українки (я вийду сама проти бурі; я на гору круту, 
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крем’яную буду камінь важкий підіймать; я в серці маю те, що не вмирає; 

щоб не плакать, я сміялась), І. Франка (я син народу, що вгору йде; нехай 

ні жар, ні холод не спинить вас; мій поклик — праця, щастя і свобода), 

Л. Глібова (а молодість не вернеться), М. Коцюбинського (тіні забутих 

предків; коні не винні), В. Сосюри (любіть Україну; такий я ніжний, такий 

тривожний; так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне 

кохання), П. Тичини (труд переростає у красу; нам своє робить; 

усе міняється, оновлюється, рветься; могутність нам дана; за всіх скажу, 

за всіх переболію; лиш правда є вічна, а то все трава; не той тепер 

Миргород, Хорол-річка не та; і рости, і діяти нам треба; на майдані коло 

церкви революція іде), М. Рильського (як парость виноградної лози, 

плекайте мову; троянди й виноград; нове життя нового прагне слова; як не 

любити зими сніжно-синьої на Україні моїй; вміє розставатись той, хто 

вмів любить) тощо.  

Водночас наявність в індивідуальному тезаурусі цитат із текстів, які 

не входять у шкільну програму, свідчить про ширший від усередненого 

лінгвокультурний досвід мовної особистості. У зв’язку з цим окреслюється 

концептуальне завдання сучасної лінгводидактики: через навчальні 

методики формувати повноформатний національноцентричний цитатний 

тезаурус, “вживлювати” в активний словник учнів, а відтак потенційно 

наповнювати мовну практику українськими цитатними формулами 

висловлення думки, реагування на ситуації тощо. Наприклад, замість 

засвоєних із текстів російської класики цитатних реакцій дым Отечества 

нам сладок и приятен; мороз и солнце — день чудесный; жизнь нужно 

прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы; мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь; нельзя объять 

необъятное; почему люди не летают, как птицы варто широко 

популяризувати такі: у ріднім краю навіть дим солодкий і коханий (Леся 

Українка); як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй (М. Рильський); 

єдине, що від нас іще залежить, — принаймні вік прожити, як належить 
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(Л. Костенко); якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя 

(Т. Шевченко); не міряйте безмірного безкраїм (Леся Українка); чому я не 

сокіл, чому не літаю (народна пісня, слова М. Петренка). 

Із-поміж текстів загальнолюдської цінності незмінно магістральним 

джерелом формування цитатного тезаурусу для української поетичної мови 

залишається Біблія.  

Сьогодні цитування Святого Письма — інтердискурсивна норма 

тексто- і змістотворення. Показові щодо цього художньомовні (поетичні й 

прозові) та публіцистичні реактуалізації усталених у вжитку біблійних 

номінативно-оцінних формул біблійного походження повертатися на кола 

свої; випити чашу до дна; [продатися за] тридцять срібняків; глас вопіющого 

(волаючого) в пустелі; на все свій час; хто не зі мною, той проти мене 

та багато ін. Пор.:  

− усе зіходить на круги своя / все повертається на кола свої:   

Про хмари, книги, храми і вокзали, — / про що б я в цьому світі не 

писала,/ усе зіходить на круги своя,/ і ті круги, вірніш — пекельні 

кола — / зіходяться до центру, сходять болем/ в оцю кімнату, де над 

дітьми  — я (Жиленко, 318); Але стара історія землі, і в ній 

все повертається на кола свої. І ми знаємо, що всі переломні 

історичні моменти є тільки новими розділами в Книзі Господній, яка 

гортається з нашою участю (Є. Сверстюк, “Блудні сини України”);  

− випити чашу [до дна]: Наша Україна випила повну чашу 

концтабірного соціалізму (М. Горинь, “Право бути собою”); Сотки, 

тисячі нещасних попадалися до рук козакам й мусили випити гірку 

до краю (М. Коцюбинський, “Дорогою ціною”); Розв’язка, видно, 

настане все ж не сьогодні, пізніше — ще ж не до дна випита чаша 

(М. Олійник, “Одержима”);  

− продатися за тридцять срібняків: Пальці грубі й шорсткі, шкіра, 

дублена ядухом рибним.../ Чи ж рибалці Симону апостольське впору 

ім’я?/ Ти, звичайно, не той, що готовий за тридесять срібних,/ Але вже 
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і не той, що розпнеться за люди своя (Забужко, В., 79); схаменися 

кажу покайся паскудо/ невже коли ти з європи то вже не єси 

чоловіком/ якого хріна продався за тридцять гнилих ескудо 

(Андрухович, ЕПР, 63); Послухав би ці роздуми цинік типу 

Магазаника [..]. Цьому нечестивцю і тридцять срібляників не 

обтяжать ні кишені, ні совісті (М. Стельмах, “Чотири броди”);  

− голос волаючого в пустелі: Нехай мій голос/ волаючим не буде 

у пустині./ Кажу тобі, волаю і благаю:/ скорися, Річарде! (Леся 

Українка “У пущі”); Перекидаю діяпазони/ хвиля за хвилею/ хвиля 

перекриває хвилю/ і змішуються голоси/ як при будові Вавилонської 

вежі/ Голос волає в пустелі (Сверстюк, 78); Комусь ти явилось сном/ 

Низкою свят-утрат/ Мокрим довгим рядном/ Хрипом коротким ура/ 

Сміхом щербатим/ білчиним колесом/ Серед пустині/ волаючим 

голосом (Сверстюк, 155);  Вночі ворота Лаври не гостинні,/ даремно 

тут і возвишати глас./ Глас вопіющого в пустині,/ напевно, був 

чутніший, як у нас (Костенко, МЧ, 34); Вона [Л. Костенко] спробувала 

було догукатися до совісті своїх колег [..]. Але то був саме той 

“голос”, який називають “волаючим у пустелі” (А. Шевченко, 

переднє слово до книжки І. Світличного “Жити без чернеток”); 

Скрізь по цих губерніях перевага була на боці поміщиків, а виборчий 

голос крестьян справді буде тим “гласом вопіющого в пустині”, 

якого, мабуть, не почують в третій Державній Думі (С. Петлюра, 

“Про новий виборчий закон”). 

(Детально див. п. 4.1. Біблія як джерело цитатності). 

Окремий об’ємний сегмент цитатного тезаурусу формують 

висловлення з творів дитячої літератури — фольклору, національної 

та зарубіжної класики: яйце не просте, а золоте піди туди, не знаю куди, 

принеси те, не знаю, що; тобі, бабо пиріжок, мені пиріжок; хто, хто 

в хатинці живе; у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис; облітав 

журавель сто морів, сто земель; король голий; принцеса на горошині; 
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заснути тисячолітнім сном; скатертино, накрийся; бабусю, чому в тебе 

такі великі очі?; ми з тобою однієї крові; кицька, яка гуляє як собі знає тощо.  

У поетичній мові тексто- і змістотвірну актуальність цитат із дитячої 

літератури засвідчують численні різноструктурні (точні марковані інтексти, 

також трансформовані, зокрема редуковані) апеляції: 

− до українських народних колискових, забавлянок, лічилок: заплакав 

у колисочці синок./ Бачим: диво наше, горенько кошлате/ заходилося 

дитинку колихати./ Ще й співає потихенечку-потиху:/ “Ходить-

бродить по болоту журавлиха./ На ній чоботи червоні, хустка 

синя./ А у торбі є гостинчики для сина./ Тільки чобіт журавлисі 

трішки муля./ Спи, дитятко, спи, маленьке, люлі-люлі...” (Жиленко, 

71); вибігали діти надвір./ Топтали бузковий верес,/ трусили на голови 

хвощ./ Здіймали страшенний вереск,/ ласкаво просили дощ:/ “Іди, іди, 

дощику!/ Зварим тобі борщику,/ Зварим тобі борщику/ В полив’янім 

горщику?..” (Костенко, В., 186);  

− до українських народних казок: І всі ми приязним дивились оком/ 

На ключ гусей, що плив шляхом високим,/ І причувались в гоготанні їх/ 

Добросусідські вигуки та сміх,/ Як тут, у нас. О гуси, гусенята! 

Прилиньте нині взяти на крилята/ Земних дітей!/ Та ні! Дарма! 

Дарма!/ Мій сад — пустеля, і мій дім — тюрма (Рильський, ІІІ, 73); 

Сумне і похилене дерево — / зелена ліра мого краю… І пригадуєш:/ 

“Вербо рясна, відчинися, Ганна-панна йде”?/ Відчиняється — / 

і входиш у казку (Калинець, СТ, 290); Над шляхом, при долині, біля 

старого граба,/ де біла-біла хатка стоїть на самоті,/ живе там дід 

та баба, і курочка в них ряба,/ вона, мабуть, несе їм яєчка золоті 

(Костенко, В., 39); 

− до творів Г. Х. Андерсена, Ш. Перро: Підкорюсь всесильному порядку./ 

Заведу я свій годинник-прядку./ Уколюсь тонким веретеном/ і засну 

тисячолітнім сном (Жиленко, 159); Хто ж зварить для Студента/ 

зелений борщик, хто ж?/ А він не сумує./ Чуєте, на горищі/ над 
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плиткою чаклує./ Підійдіть-но ближче./ Голос: “П’ятеро з одного 

стручка/ [..] / та ще горошина,/ на якій спала принцеса, — / це вже 

цілий гороховий суп/ для поета (і для поетеси) (Жиленко, 250); 

Ні постаті — на весь великий кін./ Хіба що порохи ширяють лячні./ 

А де шаліли пристрасті обачні — / вже владарює сардонічний сплін./ 

Король наш голий! Геть же короля!/ Скінчилася занудна дивовижа… 

(Стус, Пал., 196).  

Лінгвокогнітивну специфіку цитат із творів дитячої літератури 

зумовлює їх генетична належність до текстів, які формують основу мовно-

культурного досвіду людини в ранньому (дитячому, молодшому шкільному) 

віці, тобто на етапі її інтенсивного інтелектуального становлення. Тому 

висловлення з цих творів здебільшого входять у ядерну зону індивідуальних 

тезаурусів, стають їх активними одиницями. Пор.: “Особливу роль серед 

джерел текстових ремінісценцій відіграє дитяча література. Адже в дитячому 

віці й пам’ять краще функціонує, і душа сприймає безпосередніше та глибше 

[..]. Багато з них [творів дитячої літератури — Г. С.] є джерелом текстових 

ремінісценцій у повсякденній живій мові, в листах і в інших 

найрізноманітніших видах текстів” [Cупрун 1995: 25]. Тобто текстуалізація 

мовної свідомості, формування індивідуального мовно-культурного досвіду, 

індивідуальної інтертекстуальної енциклопедії та цитатного тезаурусу 

починається в юному, а згодом активно продовжується, розвивається 

в підлітковому віці.  

Основні позалітературні сфери формування цитатного тезаурусу — це:  

− мова музичного мистецтва, насамперед пісні: дивлюсь я на небо та й 

думку гадаю; як тебе не любити, Києве мій; рідна мати моя, ти ночей 

не доспала; червоне — то любов, а чорне — то журба; ти признайся 

мені, звідки в тебе ті чари; пісня буде поміж нас; кришталева чара, 

срібнеє дно; вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг; цей дощ надовго;  

я не здамся без бою; веселі, брате, часи настали; разом нас багато, 
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нас не подолати; Україна, бо в нас іншої нема; а я просто українка, 

україночка; юний орел; йти від сердець до сердець тощо; 

− мова кінематографу та анімації: цар, дуже приємно, цар; житіє моє 

(“Іван Васильович змінює професію”); коротше, Скліфосовський 

(“Кавказька полонянка”); а вас, Штірліц, я попрошу залишитися 

(“Сімнадцять миттєвостей весни”); цирку мені вистачає в житті 

(“Службовий роман”); не бійся, я з тобою; місце зустрічі змінити 

не можна; доживемо до понеділка; джентльмени удачі; білий птах 

із чорною ознакою (назви однойменних фільмів); хлопці, живімо 

дружно (“Пригоди кота Леопольда”); мужчина в розквіті сил; не в 

пирогах щастя (“Карлсон”); я ще й хрестиком вишивати можу; вуса 

і хвіст — ось мої документи; у нас взимку навіть студенти в кедах 

не ходять; вітаю тебе, Шарику, ти бовдур (“Простоквашино”); 

здається, дощ починається; це якісь неправильні бджоли, вони дають 

неправильний мед; куди йдемо ми з П’ятачком..; здається, бджоли 

щось підозрюють; ти що, застряг? ні, я просто відпочиваю (“Вінні-

Пух”); ну, заєць, постривай! (“Ну, постривай”); як ви яхту назвете, 

так вона і попливе (“Пригоди капітана Врунгеля”); щоб усі боялись, 

щоб не насміхались (“Капітошка”) та багато ін.; 

− мова анекдотів та інших малих форм гумору: ложечки знайшлися, 

а неприємний осад залишився; ша, уже ніхто нікуди не йде..; сало 

як сало; нехай тепер в Абрама голова болить / нехай тепер Абрам 

не спить; чого стоїмо, кого чекаємо?; сатурну більше не наливати; 

наша Галя балувана; 

− мова реклами: навіщо платити більше?; а я на морі; солодка парочка; 

два в одному; дівчинко моя, я завжди права; шлунок не зможе — 

“Фестал” допоможе; навчимо Європу бенкетувати; “Редбул” надає 

крила та ін.; 
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− мова ідеології: партія — розум, честь і совість нашої епохи; ми підемо 

іншим шляхом, не таким шляхом треба йти; вчитися, вчитися і ще 

раз вчитися; є така партія; жити в суспільстві і бути вільним від 

суспільства неможливо; ходить привид по Європі; повернути назад 

колесо історії; правильною дорогою йдете, товариші; повстаньте, 

гнані і голодні; час розплати настав; хто був нічим, той стане всім; 

крок вперед, два кроки назад; 

− мова сучасної політичної риторики: маємо те, що маємо; процес пішов; 

питання, звичайно, цікаве; любі друзі; 

− мова повсякдення (“мова життя”): шановні пасажири, не забувайте свої 

речі; будьте взаємно ввічливі; нехай проблеми та негоди не роблять 

вам в житті погоди; не стійте на краю платформи; Міністерство 

охорони  здоров’я попереджає та ін.   

Родову кваліфікацію цього генетичного різновиду цитат відбивають 

синонімічні терміносполуки інтермедіальні / інтердискурсивні / 

інтерсеміотичні / міжсистемні цитати (детально див.: 

п. 4.4. Інтермедіальні cфери як джерела цитатності).  

 

 

2.4.3. Стабільність і динамічність у розвитку цитатного тезаурусу  

 

За своєю природою цитатний тезаурус (і в загальномовному, і в 

стильовому його вимірах) — стабільний і динамічний водночас. Його 

стабільність забезпечує ядерна зона — відносно незмінний у діахронії 

корпус висловлень, реактуалізовуваних та реінтерпретованих у різні періоди 

розвитку мови і в різних її функціональних сферах. Тобто їхня вписаність 

у лексико-семантичну систему мови випробувана часом і не залежить (або 

мінімально залежить) від історико-культурних, соціально-економічних чи 

політичних чинників. Генетично ці одиниці пов’язані з ядерними текстами 
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лінгвокультури (вище вже йшлося про те, що в українській словесності до 

таких належать зразки фольклору, Біблія, твори національної та світової 

літературної класики, а також сучасної літератури). Часто це хрестоматійні 

висловлення, закріплені в мовній свідомості й активному словнику каноном 

шкільної та вишівської освіти: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди 

козак (І. Котляревський), я в серці маю те, що не вмирає; contra spem spero; 

щоб не плакать, я сміялась; гетьте думи, ви, хмари осінні (Леся Українка), 

нехай ні жар, ні холод не спинить вас; чого являєшся мені у сні (І. Франко), 

любіть Україну; так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить 

подібне кохання (В. Сосюра), чуття єдиної родини; за всіх скажу, за всіх 

переболію; і рости, і діяти нам треба; ви знаєте, як липа шелестить..; 

на майдані коло церкви революція іде (П. Тичина) та багато ін. Істотне 

застереження в цьому переліку викликають тільки ідеологічно забарвлені 

висловлення на зразок аркодужне перевисання до народів; чуття єдиної 

родини: залишаючись в активному вжитку як одиниці вираження змісту, 

вони зазнають суттєвого переосмислення як одиниці оцінки. 

Динамічність, змінність цитатного тезаурусу пов’язані з історико- 

політичним контекстом і соціокультурними чинниками (об’єктивними й 

суб’єктивними). Зокрема це:  

− периферизація / актуалізація конкретних текстів у лінгвокультурі 

соціуму;  

− зміна панівної ідеології, яка директивно визначає доцільність 

гіпертрофованої популяризації одних і цілеспрямованого витіснення з 

інтелектуального простору, пізнавально-освітнього процесу інших 

текстів; 

− зміна (піднесення / зниження) загального культурно-освітнього рівня 

мовців;  

− мода, яка часто визначає суспільний попит на твори того чи того 

автора, тієї чи тієї тематики тощо; 
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− індивідуальні смаки й естетично-ціннісні орієнтації мовця (автора — 

читача).    

Периферизація / актуалізація конкретних текстів у 

лінгвокультурі соціуму. Насамперед параметр змінності стосується 

складу, компонентного наповнення цитатного тезаурусу, що безпосередньо 

залежить від “набору” текстів, які перебувають в активному 

лінгвокультурному обігові й завдяки своїй популярності, поширеності, 

комунікативній актуалізованості впливають на формування мовної 

свідомості та активного словника мови. Зміни в житті нації (мікросоціуму, 

особистості) майже неухильно спричинюються до перебудови корпусу цих 

джерел цитування, а отже, до трансформації цитатного тезаурусу. 

Вилучення з інтелектуального обігу текстів (надто ж якщо йдеться про 

ядерні тексти світової чи національної культури) зумовлює збіднення 

цитатного словника, його лакунізацію. Так, через здійснювану в рамках 

комуністичної ідеології політику “войовничого атеїзму”, через заперечення 

релігії й, зокрема, духовно-культурної цінності Святого Письма більшості 

мовців радянської епохи було відоме значення лише найпоширеніших, 

найвиразніше афоризованих біблійних текстових концептів, як-от: Адам і 

Єва, Каїн, Пилат, Юда, заборонений плід, всесвітній потоп, манна небесна, 

неопалима купина, шлях на Голгофу, вавилонське стовпотворіння, 

ієрихонська труба, хліб насущний, терновий вінець, нести свій хрест та ін. 

Натомість значна кількість сакральних сентенцій у тогочасний цитатний 

тезаурус входили лише на рівні індивідуальному (в кращому разі 

мікросоціумному). При інтегруванні в художні, публіцистичні тексти, при 

вживленні в інтелектуально марковане усне спілкування вони для 

ширшого загалу мовців часто залишалися не ідентифіковуваними, їхній 

глибинний філософсько-етичний зміст — непрочитуваним, 

нерозкодовуваним, а імплікована ними діалогічність зазнавала 

лінгвоментальної стагнації на рівні авторської інтенції. Пор.: Мовчить 

долина./ — Господня тінь, — прошепотів полин./ І враз — роздерлась 
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пополам завіса13/ [..] / І вже тремтять, вже спокій сіють/ Сріблясті голуби 

у небесах (Тичина І / 2, 79); Зіроньки золоті,/ Зіроньки/ Мою душу цілують, 

голублять — / Мов бальзам вони ллють,/ Мов бальзам./ “Тут печалі нема, 

ні зітхання14,/ Як у вас на землі,/ Як у вас”./ “Тут життя безкінечне, 

прекрасне:/ О, приходь ти сюди,/ О, приходь!” (Тичина І / 2, 88 – 89); 

Призиваю поміч Господню/ На убоге моє ремесло./ Ось безодня кличе 

безодню15/ І зло порождає зло (Маланюк, П., 471). 

Інтенсивність входження в мову з новими текстами нових висловлень 

переконливо ілюструє сегмент пісенних і рекламних цитат, також цитат 

із мови кіно (див п. 4.4.1. Цитати з мови музичного мистецтва; п. 4.4.2. 

Цитати з мови кінофільмів та анімаційних фільмів; п. 4.4.3. Цитати 

з мови реклами). Найперше вони стають одиницями загальномовної 

розмовно-побутової комунікації. Художня мова як естетичний “фільтр” 

літературної мови засвоює їх прискіпливіше. 

Зміна панівної ідеології, яка директивно визначає доцільність 

гіпертрофованої популяризації одних і витіснення з інтелектуального 

простору, з пізнавально-освітнього процесу інших текстів, теж помітно 

впливає на компонентне наповнення тезаурусу. Наприклад, цитатний 

словник радянської доби, коли за офіційними приписами вилучали з обігу 

твори розстріляного відродження, дисидентської та діаспорної літератури, 

а натомість штучно культивували інтерес до праць класиків марксизму-

ленінізму, до офіційно схвалених, “стендових” поетичних творів (як-от вірші 

П. Тичини “Партія веде”, “Чуття єдиної родини”, М. Рильського 

                                           
13За Євангелієм, у мить, коли Ісус Христос помер на хресті, в Єрусалимському храмі 
розірвалася запона, за якою зберігалася “святая святих” — сувої священних книг юдеїв: 
І ось завіса у храмі роздерлася надвоє — від верху аж додолу — і земля потряслася, 
і зачали розпадатися скелі (Мт., 27:51). 
14Слова iз заупокійної молитви, які стверджують, що душа праведника йде в рай, де 
нема ні печалі, ні воздиханія, а життя вічне. 
15Прикликає безодня безодню на гуркіт Твоїх водоспадів, усі вали Твої і хвилі Твої 
перейшли наді мною (Пс., 41:8). 
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“Моя Батьківщина”, “Ленін” та ін.), кардинально відрізняється від такого ж 

словника незалежної України.   

Засвоєні через механізм “насадження тексту” ідеологічно марковані 

цитати дуже динамічні з погляду соціально значущого змісту й оцінності: 

зазвичай у час їх створення та культивування вони є носіями високої, навіть 

патетичної конотації, а через якийсь час можуть зазнавати і здебільшого 

зазнають кардинального аксіологічного перегляду: Держава є бездушний 

апарат,/ а ми — маленькі коліщатка./ Хай кожен стане розумом кастрат,/ 

Хай прийме геніїв Камчатка (Клен, В., 179); Хай хто хоче, той плаче. 

Я весело зціплюю зуби:/ Надто довго вертіло мене коліщатком і шрубом/ 

По таких жолобах! — що тепер тільки й маю за честь/ Пригадать 

(Забужко, В., 111); А ви — лише промови променисті,/ “Повстаньте, 

гнані!”, “Партія веде!”/ Невже це ви — нащадки декабристів? — / Ваш 

родовід веде — з НКВД (Мозолевський, 102). 

Також динамічність складу, компонентної наповненості цитатного 

тезаурусу безпосередньо пов’язана зі змінами (прогресивними чи 

регресивними) культурно-освітнього рівня мовців: прогресивні зміни 

зумовлюють збагачення, регресивні — збіднення цитатного словника. 

Наприклад, непрочитуваними для сучасного випускника середньої школи 

(на відміну від випускників колишніх класичних гімназій) залишаються 

більшість латинськомовних цитат, якими щільно, наскрізно 

інтелектуалізована поетична мова І. Франка, Лесі Українки, М. Вороного, 

М. Зерова, Є. Маланюка.   

Динамічним, відкритим до постійного оновлення є не тільки склад 

цитатного тезаурусу, а й напрямок осмислення, інтелектуального 

“переживання” прецедентних висловлень, що виявляється в способах їхньої 

мовно-естетичної та оцінно-аксіологічної реінтерпретації. Традиційне 

персуазивно-підтверджувальне вживання цитати (з опертям на її моральний 

авторитет як формули вербалізації певного знання або ж на авторитет 

протоджерела чи автора) в сучасній мовній практиці щораз частіше 
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поступається дискусійно-заперечному типові цитування. В українській 

словесності цю тенденцію переконливо засвідчує мовотворчість 

постмодерних авторів, позиціонована як інтелектуальний спротив традиції 

та намагання укріпити власну систему моральних і культурно-естетичних 

орієнтирів та цінностей. 

Показові дискусійно-заперечні переживання текстів попередньої 

культури відбуваються в опозитивних реінтерпретаціях ідеологічно 

навантажених цитат, наприклад, із пісень патріотичного змісту. Пор.: Щось 

ветеранне/ лепечуть замерзлі вуста:/ “Летят они в жаркие страны./ А я 

не хочу улетать...”/ Не хочеш — то й не лети./ Вертай до своєї 

квартири,/ до гладу, до наготи,/ до черг, безгрошів’я, зневіри./ Вертай, щоб 

до смерті трубить/ і все ж не піднятись з багна./ Комусь же потрібно/ 

нещасну цю землю любить./ Комусь же потрібно!/ От ти і люби (Жиленко, 

392); мій косоворотий темний роте/ в Бога просиш різки паче ласки/ знов на 

стайнях батогом пороти/ від москви до самих до аляски (Андрухович, 

ЕПР, 58); В опозицію дівчина/ Виряджала бійця,/ Круг ковбаски надівши 

на/ Два варених яйця./ Босих ніг не шкодуючи,/ Провела за село./ Стрічку 

"Я — голодуючий"/ Одягла на чоло (Ірванець, ТМ, 88). Для рецепції таких 

лексично трансформованих й аксіологічно переакцентованих цитат 

необхідні фонові знання, які для автора і його сучасників мають політичний 

характер, а для наступних поколінь мовців (читачів) є радше носіями мовно-

історичної та культурно-історичної інформації. 

Загалом дослідження проблеми стабільності — змінності цитатного 

тезаурусу передбачає історично-культурну й семантико-оцінну 

реконструкцію цитатних одиниць, діахронійно-синхронійне зіставлення 

цитат-інваріантів і їхніх текстових реалізацій. Це дає змогу вибудувати 

об’єктивну картину часової і ментальної динаміки цитатного тезаурусу як 

словника засвоєних текстів.  

Отже, цитатний тезаурус — новітня, однак уже достатньо теоретично 

й методологічно актуалізована одиниця сучасної лінгвістики тексту, зокрема 
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інтерпретативної та рецептивної стилістики. Її термінологічну 

перспективність підтверджує:  

− зв’язок з актуальним напрямком досліджень, який перебуває на етапі 

активного теоретико-практичного становлення, випрацювання 

методології та метамови;  

− вписаність у синтагматично-парадигматичні термінологічні 

відношення, що їх засвідчують поняттєві кореляції цитатний 

тезаурус — словник засвоєних текстів та цитатний тезаурус  — 

інтертекстуальна енциклопедія.  

 

Висновки до Розділу 2. 

 

Розвиток теорії цитатності передбачає впорядкування парадигми 

ключових термінів, пов’язаних із номінацією різновидів вербалізації 

діалогічно-інтертекстуальних відношень, а також із дефініюванням 

сукупності аналізованих цитатних одиниць як цілісного корпусу. 

У поетичному тексті основною одиницею вербалізації діалогічно-

інтертекстуальних відношень є цитата. Корпус висловлень, зафіксованих 

у поетичних текстах, — це цитатний тезаурус.  

Рецептивна теорія осучаснює традиційне трактування цитати як 

дослівно відтвореного з певною комунікативною метою “чужого” висловлення 

чи фрагмента іншого тексту й максимально акцентує на здатності діалогувати 

із семіотичним універсумом культури. Це створює підґрунтя для визначення 

цитати як будь-якої форми текстового перегуку, що пов’язує літературні 

та інтермедіальні тексти культури.  

Розширене тлумачення дає змогу вибудувати коректні кореляції цитати 

з іншими різновидами діалогічно-інтертекстуальних відношень та 

вмотивовує родовий статус поняття “цитата” щодо ремінісценції та алюзії.  

Цілісність пізнання й опису лінгвокогнітивної природи цитатності 

забезпечує: а) вивчення рецептивно-креативних механізмів опрацювання 
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прецедентного тексту, його ментально-мовної метонімізації в цитату; 

б) з’ясування етично-методологічного значення проблеми запозичення і 

впливу як різних форм “лінгвоментального накладання” на авторський текст 

прецедентних текстів, а також розмежування цитатного мислення 

(як свідомої діалогічної реакції на творчість попередників) і плагіату; 

в) аргументування думки, що впізнавання цитати в лінійній структурі 

тексту — обов’язкова умова реалізації її діалогічної прагматики. 

Важливий аспект рецепції поетичного тексту, ускладненого “чужим 

словом”, — упізнавання й ідентифікація цього інтегрованого “чужого слова”. 

Це принципова засада реалізації художньо-комунікативної інтеракції. 

Упізнаванню / ідентифікації потенційно невпізнаваних цитат сприяють 

специфічні текстові метаоператори: графічні (лапки, шрифтові виділення — 

курсив, кегль, напівжирне чи розріджене написання, літерна капіталізація), 

лексичні (імена авторів, назви творів або поетичних збірок), лексико-

синтаксичні (увідні слова, формули); структурно-композиційні (кореляції 

із  заголовком / епіграфом, який містить пряму чи опосередковану 

атрибуцію або авторизацію цитати; внутрішньотекстові пояснення й 

уточнення, зокрема у формі вставних конструкцій, невласне прямої мови; 

пояснення в примітках та в авторських коментарях).  

Відсутність текстових маркерів цитатності узалежнює процес 

упізнавання від об’єктивно-суб’єктивних прагматичних умов рецепції, 

передусім від: а) відомості цитати і прецедентного щодо неї тексту; 

б) лінгвокультурного досвіду читача, рівня текстуалізації його мовної 

свідомості; в) точності відтворення цитати.  

Перспектива впізнавання / невпізнавання цитати також безпосередньо 

залежить від ступеня її трансформованості. У цьому разі посилюється 

контекстна прагматика епітекстових атрибуцій-“підказок” і приміткових 

коментарів. 
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Новітнє й водночас ключове поняття теорії цитатності — цитатний 

тезаурус. Цей термін запропоновано як дефініцію сформованого в процесі 

пізнання текстів культури, зафіксованого у свідомості мовців, 

апробованого різностильовою, різножанровою і різночасовою усною та 

писемною мовною практикою корпусу цитатних висловлень, надслівних 

образно-смислових єдностей як вербальних акумуляторів знань про ці 

тексти. Лінгвокогнітивні механізми актуалізації таких знань у практичній 

комунікації зумовлені асоціативною дією людської пам’яті. 

Поглиблення знань про цитатний тезаурус  пов’язане з описом джерел 

його формування, із характеристикою чинників розвитку, збереження 

стабільності чи спричинення змінності, із простеженням динаміки 

соціокультурного змісту й оцінності одиниць, які наповнюють  цей тезаурус.  

Стабільність цитатного тезаурусу забезпечує ядерна зона — корпус 

відносно незмінних висловлень, реактуалізовуваних у різні періоди розвитку 

мови і в різних її функціональних сферах. Генетично ці одиниці належать до 

ядерних текстів лінгвокультури, а їхня семантика й оцінність не залежить 

(або мінімально залежить) від культурно-історичних умов.  

Динамічність, змінність цитатного тезаурусу регулюють історико-

політичний контекст і соціокультурні чинники: а) периферизація / 

актуалізація конкретних текстів у лінгвокультурі соціуму (перебудова 

корпусу джерел цитування зумовлює трансформацію цитатного тезаурусу); 

б) панівна ідеологія (директивно регулює популяризацію одних і витіснення 

з культурного обігу інших текстів; в) зміна (піднесення / зниження) освітньо-

інтелектуального рівня мовців; г) мода (значною мірою регулює суспільний 

попит на твори і тексти); д) індивідуальні смаки й естетично-ціннісні 

орієнтації автора / читача.    

Зіставлення цитат-інваріантів та їхніх реінтерпретацій унаочнює 

часову й ментальну динаміку ЦТ як словника комунікативно актуалізованих 

прецедентних висловлень. 
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Розділ 3 

 

СТРУКТУРНО-ТЕКСТОВІ ПАРАМЕТРИ ЦИТАТ 

В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

3.1. Критерії типологізації цитат 

 

Різноаспектне трактування цитати як позначення різноманітних форм 

текстових запозичень і міжтекстових кореляцій (Н. О. Фатєєва [Фатеева 

2007], Н. А. Кузьміна [Кузьмина 2011], Т. О. Смирнова [Смирнова 2005], 

О. К. Жолковський [Жолковский 1994, 2005], К. О. Козицька [Козицкая 

1999б]), носія мовно-культурної пам’яті (Ю. М. Лотман [Лотман 1971, 

2000], В. С. Калашник [Калашник 2011]), функціонально-стилістичного 

маркера зв’язку конкретного тексту, ідіостилю, типу художньої творчості 

з широким універсумом культури (Г. Г. Слишкін [Слышкин 2000], 

О. О. Маленко [Маленко 2010] та ін.) актуалізує потребу вироблення нових 

методик лінгвістичного аналізу цитат й осучаснених підходів до їхньої 

класифікації. Адже цитати, зафіксовані в українській поетичній мові ХХ ст., 

різноманітні й за походженням, і за типом реактуалізації, і за позицією 

в тексті, і за ступенем збереження в метатексті первинної лексико-

семантичної структури, і за функціонально-стилістичним навантаженням. 

Власне, кожен із названих параметрів є пізнавальним для типологізації 

цитатних висловлень, які створюють інтелектуально-культурне поле 

національної поетичної мови. 

Загалом релевантними для вибудовування рецептивно-стилістичної 

моделі пізнання й опису цитати є такі критерії:  

− тип і спосіб контекстної експлікованості (цитата явна чи прихована; 

цитату супроводжують чи не супроводжують графічні маркери, 

метаоператори — лінгвокогнітивні вказівки, які полегшують 
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упізнавання й ідентифікацію в лінійній структурі нового авторського 

тексту); 

− формат відтворення (цитата точна, трансформована, семантична); 

− позиція в метатексті (цитата епітекстова / внутрішньотекстова); 

− мовно-структурний рівень (цитата фоностилістична, словотвірна, 

лексична); 

− належність до протоджерела (до якого тексту, жанру, дискурсу 

вербальної чи невербальної культури генетично належить цитата);  

− контекстне функціональне навантаження (функція цитати в 

метатексті); 

− мова відтворення. 

Об’ємне бачення цих критеріїв візуалізує схема: 

 

 

У сучасних лінгвістичних класифікаційних схемах релевантність 

названих критеріїв відбита по-різному. Крім названих, дослідники 

(К. О. Козицька [Козицкая 1997, 1998, 1999а], Г. Г. Слишкін [Слышкин 

2000], В. П. Андросенко [Андросенко 1988], Т. О. Смирнова [Смирнова 

2005], О. В. Бокий [Бокий 1998], Є. В. Джанджакова [Джанджакова 1988]) 

визнають самодостатність ознак атрибутованості та модальності. 
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Ю. О. Сорокін, розглядаючи типи реагування контексту на “чуже слово”, 

акцентує увагу на дихотомії підтверджувальність — полемічність [Сорокин 

1997: 13 – 14]. Н. А. Кузьміна вказує на параметр обсягу (“що більш 

розгорнута цитата, то [..] менш необхідні текстові ксенопоказники — вона 

достатньо дисимільована в тексті й має чіткі зовнішні контури” [Кузьмина 

2004: 182]).  

Прагматично виправданим в умовах інтегративного розвитку 

лінгвістичного мислення, на думку Н. О. Фатєєвої, є сикретичний, комплексний 

підхід, який одночасно враховує ознаку атрибутованості, характер атрибуції 

та  ступінь точності відтворення. Це дає підстави диференціювати: 1) цитати 

з точною атрибуцією і тотожним відтворенням зразка; 2) цитати з точною 

атрибуцією і нетотожним відтворенням зразка (редукція прецедентного 

інваріанта, інверсія, зміна категорії роду, часу, особи тощо); 3) атрибутовані 

перекладні цитати, які послідовно супроводяться покликанням на автора 

в епітексті — у примітках, коментарях тощо); 4) неатрибутовані цитати 

із заміною особи, числа або роду; 5) цитати, які створюють псевдобіографічну 

основу твору [Фатеева 1998: 25 – 38]. Однак і цю синтезовану 

класифікаційну схему, на нашу думку, не можна вважати оптимальною, 

оскільки вона не охоплює всіх базових критеріїв типологізації, а іноді 

недоречно еклектизує їх, ускладнюючи типологію.   

 

 

3.1. Критерій “експлікованість” 

 

Експлікованість (явність) / імплікованість (прихованість) — одна з 

визначальних лінгвально-онтологічних характеристик цитати. Маркуючи 

тип інтеріоризації “чужого слова”, вона нерозривно пов’язана з ознаками 

маркованості та атрибутованості. Іншими словами, експліковані цитати 

при відтворенні в нових мовно-літературних контекстах супроводжуються 

графічними маркерами, атрибутуються в епітексті або ж безпосередньо в 
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тексті за допомогою специфічних метаоператорів. До імплікованих 

(прихованих) “чужих” висловлень зараховують цитатні аплікації та 

семантичні цитати, які в новий текст інтегровані повністю, не дисимільовані 

в ньому ні графічно, ні лексично, ні синтаксично. 

 

 3.1.1.1. Експліковані (явні) цитати. Актуальні для мови сучасної 

української поезії засоби експлікації цитати диференціюємо за двома 

критеріями:  

− відповідно до позиції в тексті: епітекстові та внутрішньотекстові; 

− за структурно-рівневою належністю: графічні, лексичні, лексико-

синтаксичні. 

Лінгвокогнітивну природу, інтенційність епітекстової атрибуції цитат 

можна охарактеризувати метафорою “авторська підказка”. Справді, подана в 

епіграфі, в підрядкових чи прикінцевих коментарях або примітках чітка 

вказівка на автора чи / та джерело цитати нівелює для читача потребу її 

самостійного впізнавання й ідентифікації (надто ж коли йдеться про 

висловлення, які не входять у ядро загальномовного цитатного тезаурусу). 

Натомість часто посилюється діалогічно-референційне навантаження цитати. 

Читач відразу має змогу сконцентруватися на змістово-аксіологічній 

сумірності прецедентного висловлення та його реінтерпретації, визначити 

рівень збіжності авторських суб’єктно-мовних й естетично-оцінних позицій, 

що їх вербалізовано в прецедентному і новоствореному текстах. Знаковий 

із  цього погляду вірш Є. Маланюка “Не збрехала…”, епіграфом до якого 

слугує фрагмент поеми Є. Полонської “В петлі”: Этот город построен 

руками рабов/ В стране полярных утопий./ Но Медного всадника вниз 

кувырком/ Совлечем по гранитным ступеням/ И поставим другого — 

с выпуклым лбом/ Шахматиста народных смятений. Пор. образно-

семантичне розгортання тексту Є. Маланюка: Не збрехала: руками рабів./ 

О! Відчув до останнього нерва./ Та тепер під осіннього вітру спів/ 

Петербург ваш — смердюче стерво./ Та тепер вам — блискучий Петрів 
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парадіз/ проваливсь, як болячка гниюча./ Кого хочете ставте./ Ні мідний 

ваш цар, ні гнила пранцювата потвора — / Не поможуть. Вже зник 

наворожений чар: всі застави хитає ворог./ А рабів вже немає, усіх 

пропекло/ Революції вітром гарячим,/ І на муки, на визиск, на гніт і на зло/ 

Ми вже більш не зітхаєм, не плачем./ Так. Вершника Мідного долу — 

беркиць!/ Запалає правдива робота./ А над мідним тілом, кинутим ниць,/ 

Встане бронзовий Полуботок (Маланюк, П., 156). 

Початкову ілюзію суголосності поглядів, сумірності свідомісних і 

смислових позицій прецедентного тексту й метатексту створює перший 

рядок поезії, в якому протообраз руками рабів начебто смислово 

підтверджено констатацією не збрехала. Цю ілюзію міжтекстової (текст — 

текст) і міжсуб’єктної (автор Є. Полонська — автор-реінтепретатор 

Є. Маланюк) погодженості поступово розвіює саркастично-інвективна 

тональність Маланюкової поезії (смердюче стерво, болячка гниюча, 

пранцювата потвора) й остаточно руйнує оптимістична фінальна 

констатація: над мідним тілом, кинутим ниць,/ Встане бронзовий 

Полуботок (пор.: поставим другого — с выпуклым лбом/ Шахматиста 

народных смятений). Тобто від опертя на спільні образні координати 

(руками рабів; Медного всадника вниз кувырком — Вершника Мідного 

долу  — беркиць) до акцентування незбіжності ментальних позицій — така 

логіка побудови Маланюкового вірша. Загалом на цьому постає модальність 

принципового неприйняття цитованого тексту, концептуального заперечення 

його стрижневої ідеї. 

Щодо внутрішньотекстових засобів експлікації цитат, то актуальним 

є їх поділ на графічні та лексико-синтаксичні. 

Графічні маркери, чітко визначаючи контекстні межі цитати, 

підтримують її лінгвокогнітивну автономність і сприяють миттєвому 

вирізненню вже на рівні візуального сприймання. При цьому важливо 

наголосити, що графіка сприяє фіксуванню, виявленню (це “чуже слово”), але 

не  впізнаванню чи ідентифікації цитати.  
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Графічні засоби маркування цитатності — це насамперед лапки та 

шрифтові виділення (курсив, напівжирний шрифт, кегль, розрідження, 

літерна капіталізація). З їх допомогою автор:  

− вказує, що виділена текстова одиниця — словосполука, надслівна 

єдність, строфа — належать не йому (“сказав не я / не тут / не зараз”): 

Сузір іскрясті візерунки — / Сяє “перша залізна ніч”./ О ієрогліфи 

вічності! Відлунки/ Світів, космосів, тисячоріч (Маланюк, П., 613); 

Задушна ніч у мрячному підвалі./ Зненацька крик: Виходь і все скидай/ 

За подорож у край, де “ність печалі” (Клен, В., 112); Слабли могутніх 

сили. Декого вже скосило./ Того  — перекосило, той догоряв красиво./ 

“Що нам той градус, братики?!/ Борько! Володько! Мусенько!/ 

Не поганьбімо матері/ землі Руської!”/ Ревом відважне слово 

зустріло земляцтво (Жиленко, 232); Так розмовляє уночі/ Поет 

кріпацький з кріпаками,/ Пече нестримними словами, — / Запалює, 

не попелить/ Серця людські!/ “Добра не жди,/ Не жди сподіваної 

волі — / Вона заснула: цар Микола/ Її приспав, а щоб збудить,/ 

Хиренну волю, треба миром,/ Громадою обух сталить,/ Та добре 

вигострить сокиру,/ Та й заходитись вже будить” (Рильський, 

ІІ, 245); Мова йтиме про Митусу/ але чому б не згадати/ Голобородька 

чи Воробйова/ моїх ровесників/ “отже/ словутній півець Митуса/ 

древле за гордость не/ восхотіша служити князю/ Данилу 

роздраного аки/ зв’язаного приведоша”/ Але чому б тоді/ не 

підсумувати своє мовчання (Калинець, СТ, 149); Поетичні супермени, 

кричимо до хрипоти,/ а що “все мы в мире тленны”/ не сказав ні я, 

ні ти (Ірванець, ТМ, 112); 

− сигналізує про ментально-ціннісні несумірності “своєї” позиції і тієї, яка 

вербалізована в цитаті: “Любов — це ніжний вітерець,/ Що віє…” Ні! 

Доволі Кнута!/ Нехай зведеться нанівець/ Та формула напівзабута,/ 

Що чарувала, як отрута,/ Моїх ровесників колись (Рильський, ІІ, 254); 

“Святому братству верен я”./ Гай-гай! А де воно? Немає./ Той 
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у сірка очей наймає,/ Того тягар пошан зім’яв,/ Тому ім’я, тому сім’я/ 

Язик на прив’язі тримає (Світличний, СКР, 69); старечий голос / [..] / 

кричав із саду в перекрив гармошці../ про те, що “много”, і знову 

“много, много, много раз”/ [..] / не буде “много”, бо немає “много”/ 

у тому ділі, де було вже — раз… (Забужко, В., 230). На цій підставі 

графічні маркери зараховують до егоцентричних засобів мови й 

кваліфікують як показники суб’єктивної модальності.  

Істотне збільшення кількості графічно виділених цитат у поетичній 

мові засвідчує зміну типів рецепції художніх творів, утвердження нової 

культури їх сприймання: “переважно візуально через читання, а не на слух” 

[Арнольд 1973: 13]. Особливо переконливо ця зміна виявляється 

в сьогоденних цивілізаційно-інтелектуальних умовах, коли практично 

втратилася традиція масового читання поезії для широкої публіки, внаслідок 

чого поезія “перестала бути "текстом для вух", ставши головним чином 

"текстом для очей"” [Николаев // relga.ru›Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa].  

Прагматично й стилістично навантаженими засобами графічного 

акцентування фрагментів тексту, важливих для розуміння його змісту, 

експресивності, естетики або специфічних із погляду генетики, є 

різноманітні авторські шрифтові виділення:  

− курсив: На сивому полі трави/ [..] / проціджують ніч волхви/ імени 

твого ради (Герасим’юк, ОПК, 78 – 79); Прийди вселися в ни, очисти 

ни/ От скверни всякія, о Блаже!/ Омий їх од гріховної вини/ і в 

потойбік одкрий вітражі./ [..] / Ни ісціли, Святий, і посіти/ 

од беззаконня і од гріха очисти./ Під лико підсвідомості дихни/ 

пречистим перламутровим намистом блаженних слів (Бойчук, 

ТО, 120); 

− розріджене написання: В і ч н и й    р е в о л ю ц і о н е р,/ Непоборний і 

крилатий!/ Полягти — чи подолати!/ Чи ніколи — чи тепер!/ 

Засвітилися дороги,/ Грають сурми перемоги,/ І до серця серце 
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б’ється,/ І в серцях надія рветься,/ І пручається з пісень/ 

Р о з в и д н я ю щ и й с я   д е н ь (Рильський, І, 377); Замети, як 

вовки, стояли,/ І сніговий курився прах, — / Та к о л о к о л ь ч и к   

н е б ы в а л ы й/ Зненацька задзвенів в ушах,/ І дні ліцейні засіяли/ 

У непогасних двох серцях (Рильський, ІІІ, 277); Крім господарських 

розрахунків тут/  Є   п о ч у т т я    в е л и к о ї    р о д и н и — / 

Слова, які ми звикли цитувать,/ Уже й не називаючи Тичини 

(Рильський, IV, 109); Місто зробилось/ великою раною кобзи/ 

і защеміло в єдиний такт,/ впало в відчай allegro/ рухнуло перед 

обличчя Франка,/ щоб заявити усім,/ що   щ е   н е в м е р л а (Бойчук, 

ТО, 247);  

− капіталізація: За руки завжди і сьогодні!/ Сьогодні, як і завжди, спів: 

ПОВСТАНЬТЕ, ГНАНІ І ГОЛОДНІ,/ РОБІТНИКИ УСІХ КРАЇВ! 

(Рильський, ІІ, 324); – А за кого мені розпинатись, о Боже великий?/ 

У подертому неводі мому — саме жабуриння й намул./ Ох, лишіть 

мене всі./ Я НЕ ЗНАЮ сього чоловіка./ Я нікому не винен… (Забужко, 

В., 79); І в цей мій часосплав, мов привиди з руїн,/ Густим напливом 

товплячись, як вівці,/ Хтозна-звідкіль — задихали убивці/ УСІХ 

ЧАСІВ, НАРОДІВ І КРАЇН (Забужко, В., 86).  

Окремі контексти засвідчують поєднання двох або кількох способів 

графічного маркування цитат. Зазвичай це лапки і літерна капіталізація: 

виходжу на вулицю там Бог/ [..] / промовляє:/ “Пасажири планети земля!/ 

Будьте уважні! Не забувайте любов у вагонах!/ Поступайтеся літнім 

місцем під сонцем!/ Дотримуйтеся правил!/ І найважливіше:/ 

НЕ СТІЙТЕ НА КРАЮ ПЛАТФОРМИ!” (Семенчук, ЛяЛяК, 216); Кожен 

готовий продати душу/ За пару м’яких... Цить — знову не те/ Вам що нічого 

іншого не спадає на думку/ Вам мабуть теж/ Саме підходить ваша черга/ 

Повідомляє, що “ВИБАЧТЕ, АВТОМАТ ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ” 

(Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 113). 
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Отже, незважаючи на те, що графічний рівень усе-таки є лише 

доповнювальним щодо лексико-фразеологічного, синтаксичного рівнів 

художньої мови і “без участі елементів інших рівнів поезії не створює” 

[Арнольд 1973: 19], опис графічних засобів має евристичну цінність для 

пізнання природи цитати, передусім із погляду способів та засобів її 

оприявлення в поетичному тексті. 

Лексико-синтаксичні засоби експлікації цитати — це увідні формули-

метаоператори, а також конструкції прямої та невласне прямої мови.  

Використання увідних формул як / так казав (cказав, говорив, 

відзначив, стверджував, писав, написав), як кажуть.., як співається.., 

як сказано (в пісні, в думі, в псалмі, в пророка, у Павла) апріорі передбачає 

атрибуцію цитати — якщо не конкретну вказівку на автора / джерело 

цитування, то принаймні на рівні найзагальнішого відсилання до жанру 

прецедентного тексту. Пор.: Дожив. До себе відчуваю жалість./ 

“В  останній тузі”, — як сказав Катулл (Костенко, В., 491); Липи в час 

доцвітання стоять золоті,/ безгомінні./ “Було тут кілька темниць”, 

як сказав/ Неборак. О відлуння колишніх льохів/ з назвами, як у дівчат чи 

винарень (Андрухович, ЕПР, 78); А може, він і сам у цьому винний?/ 

У чомусь винні завжди ми самі./ Що є життя? Це — проминання тіней./ 

Так у Святому сказано Письмі (Костенко, B., 508); Життя іде. Як сказано 

у Павла:/ “Живіть благочестиво у Христі”./ Потерп ще трохи. Вже ось-

ось і Лавра (Костенко, МЧ, 166); Чи не в подібну кримську ніч Руданський/ 

Вмочив у небо з журавля пір’їну — / Сподіяв: “Повій, вітре, на Вкраїну” 

(Василашко, 52); Вечір вишитий зірками./ Сидимо під рушниками./ Квітне 

вишня-подолянка./ Тітоньки у вишиванках./ Я між ними вичитую:/ 

“Зоре моя вечірняя...”/ Над моєю душею,/ над листком “Кобзаря”/ захід сяє 

вишнево./ Тиша. Вечір. Зоря. (Перебийніс, 367); “Козака понесли і коня 

повели”/ В пісні-марші сумному над полем великим./ А десь вогник 

воскрес — / Здивувались: Оркестр?!/ Грає серед ланів?/ Певне, випили зайве 

музики (Василашко, 101); Світло з кобзарем сліпим несла,/ Мову гнану 
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зберегла в серденьку,/ Всім народом у пісні пішла, — / Де козак “не ко-пав 

кри-ни-чень-ку” (Василашко, 86). 

Пряму атрибуцію цитат, зокрема їх пов’язування з іменем автора 

висловлення, спостерігаємо в конструкціях невласне прямої мови: Я, може, 

не зумів сказати,/ Який в нас син, яка в нас мати,/ Що їх Шевченко 

прорікав/ Неперевершними словами (Рильський, ІІІ, 322); Запам’яталися 

слова Неруди,/ Що Крим — це орден у землі на грудях (Василашко, 124); 

Шевченка вулиця зелена/ Нагадує його слова,/ Що зійдуться землі 

племена  — / Сім’я велика і нова (Рильський, IV, 68 – 69); І тоді ми 

розгублено розводили руками/ і згадували притчу Христову про кукіль/ 

“ЩОБ ВИПОЛЮЮЧИ ТОЙ КУКІЛЬ/ ВИ НЕ ВИРВАЛИ РАЗОМ З НИМ 

ІПШЕНИЦЮ/ ЗАЛИШІТЬ ХАЙ РАЗОМ ОБОЄ РОСТУТЬ АЖ ДО 

ЖНИВ”/ Хтось з усмішкою вчив (Сверстюк, 163). На нашу думку, з-поміж 

них варто вирізнити ті, в яких персоніфікаційний метаоператор (слова 

Неруди, його [Шевченкові] слова) граматично пов’язаний із дієсловами 

розумово-інтелектуальної діяльності, насамперед із компонентами лексико-

семантичного поля “пам’ять”: пам’ятати (“Зберігати в пам’яті, не забувати” 

[СУМ VІ, 37]), згадувати (“Відтворювати в пам’яті, свідомості події, 

обставини, образи і т. ін. минулого, відновлювати уявлення про кого-, що-

небудь” [СУМ ІІІ, 507]), пригадувати (“поновлювати в пам’яті події, 

обставини, образи і т. ін. минулого; згадувати [..] // Відтворювати в пам’яті; 

пам’ятати” [СУМ VII, 584]), нагадувати (“1. Примушувати згадати про  

кого-, що-небудь. [..] 3. Відновляти в пам’яті минулі події, явища, образи і 

т. ін.; згадувати” [СУМ V, 45]) тощо. У таких контекстах цитата 

актуалізується не тільки як “чуже слово”, до авторитету якого апелює автор, 

а передусім як одиниця поетичної когніції, вербалізований фрагмент 

поетичного знання, мовно-культурної пам’яті.  

Вживання цитат у формі прямої мови має свою лінгвопрагматичну 

мотивацію. Крім графічного маркування лапками, чіткого й компактного, 

а також звичного для українського читача способу атрибутування “чужого 
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слова”, формат прямої мови зобов’язує до максимального збереження 

первинних лексико-синтаксичних параметрів цитати, зокрема й 

версифікаційних: пригадуєш:/ “Вербо рясна, відчинися, Ганна-панна йде”?/ 

Відчиняється — / і входиш у казку (Калинець, СТ, 290); О невмирущість 

світла і тепла!/ О вічна нестаріюча жіночість!/ Схиливши чисте знамено 

чола,/ вона завуркотіла над синочком:/ “Коло млина, коло броду/ два голуби 

пили воду./ Вони пили, вуркотіли,/ ізнялися — полетіли./ Крилечками 

стрепенули,/ про кохання пом’янули...” (Жиленко, 197 – 198); По праву руч 

мій Гумор посміхався,/ по ліву руч — Фантазія цвіла./ Гостей навчала я своїй 

абетці./ Пишіть: “Раби не ми. Ми не раби”,/ Та ще демонструвала 

молодецьки/ свої нехитрі і легкі скарби (Жиленко, 313 – 314); Над заснулим 

літом/ спочиває пісня./ Їй тепліше з нами,/ зраненій стернею./ Голосочок 

мами/ горнеться до неї./ Голосочок тужний/ і дзвенить, і плаче:/  

“Ой не шуми, луже,/ зелений байраче...” (Перебийніс, 426).   

 

3.1.1.2. Імпліковані (приховані) цитати. Вище вже відзначено, що до 

імплікованих (прихованих) належать цитати, повністю інтегровані в 

метатекст, не атрибутовані й не дисимільовані в ньому ні графічно (лапками 

або шрифтовими виділеннями), ні лексично (за допомогою увідних формул), 

ні граматично (в конструкціях прямої мови). В. П. Москвін щодо таких 

виявів “чужого слова” вживає термін цитатна аплікація [Москвин 2002: 63].  

Максимально адаптовані до змістових і версифікаційних параметрів 

нового авторського тексту, цитатні аплікації практично “розчиняються” в 

ньому, наприклад, стають компонентами розгорнутих тропеїчних синтагм: 

− метафоричних: Може він хотів усім серцем і помислами/ полюбити 

ближнього як самого себе/ навіть забути себе (Сверстюк, 218); 

Кохана/ я приніс тобі в дар/ замість живих троянд/ три жмутки 

зів’ялого листя (Сверстюк, 242); Але душа народу не сліпа,/ Вона 

стоока, до могил героїв/ Повік-віків не заросте тропа (Рильський, 

ІІІ, 279); То поки сонцю крок до потуханія,/ мабуть, ходім шукати 
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укриття,/ де ні печалі вже, ні воздиханія,/ а токмо безконечноє 

життя (Костенко, МЧ, 82); Повернення наше відбудеться/ знайдемо 

будиночок коло кордону/ і всі наші вірші збудуться/ цвістиме любов 

від Сяну до Дону (Семенчук, ЛяЛяК, 218); Гойдала мла нас у ночах,/ 

Черпали ми шоломом воду,/ І боронив нас Мономах/ Від половецької 

негоди (Юрій Клен); Доки ще ручкаються чоловіки — / Доти можлива 

розмова й оружна:/ Доти ще й порох в порохівницях,/ І мечі ще 

іржею не з’їдено (Забужко, В., 83); Не тебе сповивала вона,/ не тебе 

колисала, співала/ не тобі. В нас буває сумна/ нова радість, яка не 

бувала (Герасим’юк, ОПК, 91);  

− порівняльних: Ні! Не земним, не дольнім дням,/ Не весняного трав 

килиму/ Вогненну душу я підняв,/ Як купину неопалиму! (Маланюк, П., 

103); Наче в Ноїв ковчег, нас убгалось в цей час непомалу:/ Кат і 

жертва, брехун і підбрехач, і той, кому — так, все одно,/ Всі пліч-о-

пліч сопуть (Забужко, В., 81); І наші Бог прийме дими,/ неначе Авелеву 

жертву, — / то не героями — людьми/ бодай людьми позволить 

вмерти (Калинець, СТ, 266); Тут буде все./ І нині й присно,/ Як вічний 

революціонер./ Поезіє, в епоху грізну/ Сміливо йди, як дотепер! 

(Крижанівський, 14); Як добре, що, провівши обрій,/ Бог небо й землю 

розділив,/ На небі зорі запалив,/ А на землі, щоб люди добрі/ Не гибли, 

живність розселив./ І добре, що недобрі в ДОПРі/ Гниють і гинуть, 

аки обри (І. Світличний). 

Органічність імплікованих цитат як текстотвірних одиниць поетичної 

мови переконливо виявляють також структури переліку (О свіжий шелесте 

дібров,/ Розмово одуда й зозулі,/ О дні мої неперебулі,/ Життя, і сльози, 

і любов! — Рильський, ІІІ, 240 – 241; Зоря достотністю Венери/ 

Над телевежею зійшла./ А потім — друга... п’ята.. сота…/ Хорали Баха! 

На висотах,/ На рівні Божих партитур — Світличний, СКР, 28; Польща 

якась передвоєнна/ митники ходять ватагами/ давай зачекаємо з венами/ 

бо завтра — вранішня Прага/ земля парує. Реве та стогне/ і ми оминаємо 



 175

Чоп — Семенчук, ЛяЛяК, 218); та контексти-колажі (Тим-то й нині гай 

Іванів/ Завжди зеленіє/ Наша дума, наша пісня — / Справджені надії./ [..] / 

Живемо в сім’ї великій/ Чесно, без облуди…/ Будеш, батьку, панувати, 

поки живуть люди — Рильський, ІІІ, 280).  

Прикметно, що розлапковування цитати, тобто її своєрідний перехід 

із статусу експлікованої в статус імплікованої, може зумовлювати зміну 

функціонального навантаження: притаманна цитатам діалогічність 

периферизується, натомість починає виразно домінувати здатність називати 

й характеризувати фрагменти дійсності, оцінювати їх (номінативна й оцінна 

функції). Такі зміщення спостерігаємо навіть у межах одного мовостилю, 

пор.: Чимало осудів дісталося мені/ За виведені тут “забутих предків тіні” 

(Рильський, ІІІ, 66) і Ми їздили на ярмарок у Косів/ Без певної, признатися, 

мети,/ І вітерець уяви переносив/ Нас на якісь невидані мости…/ Здавалось, 

ходять ще по них і нині/ Між горами забутих предків тіні/ [..] / Ми любимо 

забутих предків тіні,/ Та вколо нас —  нащадки молоді (Рильський, IV, 226). 

Імпліковані цитати значно виразніше, ніж експліковані, пов’язані 

з явищем мовної гри. Акцентування інтелектуально-ігрової природи в цьому 

разі пов’язане з рецептивним завданням не тільки самостійно (без 

“когнітивних підказок”) вичленувати цитату в лінійній структурі метатексту 

(тобто впізнати її), але й співвіднести з прецедентним джерелом, 

встановивши при цьому ступінь змістової та оцінно-естетичної сумірності 

її вживання в прецедентному та новому авторському текстах: Боже! Як то 

вам було/ Поза межами болю/ Зло пускати в святиню (Сверстюк, 36); І лиш 

зоря над містом пролягла,/ юнак змахне краплину із чола/ і молодечо 

усмішкою блисне./ Бо попри те, дала чи не дала,/ у щастя людського два 

рівних є крила:/ троянди й виноград — красиве і корисне (Жадан, 121 – 

122); Жили у бабусі/ Троє білорусів./ Один сірий, другий білий/ Третій — 

в капелюсі./ Для того й тому, щоб/ Втримать рівновагу,/ З’їхалися в пущу/ 

Підписать бомагу (Ірванець, ТМ, 96); Любіть українок,/ як сонце любіть,/ 

Як землю батьківську — без тями./ Не бійтеся щирість свою проявить/ 
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Словами, губами, руками…/ [..] / Любіть гагаузок, болгарок струнких,/ 

Угорок, грекинь, караїмок,/ І кримських татарок — бо, люблячи їх,/ 

Ви любите все ж українок./ Любіть українок, негайно любіть,/ Даруйте 

вірші їм і квіти./ Бо кожна нелюблена, втрачена мить/ Примушує жінку 

старіти (брати Капранови / bukvoid.com.ua). 

 

3.1.2. Критерій “формат відтворення” 

 

Релевантний критерій, застосування якого дає змогу систематизувати 

структурну “строкатість” цитатних висловлень, — це формат їхнього 

відтворення. Враховуючи ступінь збереження  / трансформованості 

прецедентної лексико-семантичної структури, цей критерій умотивовує 

диференціювання цитат точних, трансформованих (із деталізацією 

різновидів контекстної трансформації) та семантичних. Пор. їх унаочнення 

в схемі: 
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3.1.2.1. Точні цитати — дослівно відтворені “чужі слова” чи 

фрагменти “чужого” тексту, які не зазнали жодних, навіть мінімальних 

(наприклад, на рівні версифікації, заміни службових частин мови) 

трансформацій. У нові контексти вони інтегруються з графічним 

виділенням лапками або їх типографськими еквівалентами і без 

графічних маркерів цитатності, як текстові аплікації: Ні, не кажи, що в наші 

дні веселі/ Сонет не зберігає жодних прав;/ Гаразд — “замість сонетів і 

октав”…/ А канонічні де ж подіть ронделі? (Рильський, ІІІ, 67); А понад 

них, десь далеко/ Тихо кружля лелека — / Стихія його несла/ По той бік 

добра і зла (Сверстюк, 29); Я не служив ненажерству — / служив я красі 

й добру,/ Тому не боюсь загибелі, знаю, що весь не вмру (Бажан / 

www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php).  

Графічне виділення, чітко відмежовуючи “своє” і “чуже”, увиразнює 

лінгвокогнітивну автономність і дисимільованість точної цитати в новому 

тексті, посилює перспективу її вирізнення вже на рівні візуального 

сприйняття: До фабрики, як вітер, я/ Біжу в нічнім тумані!/ А небо, місяць і 

зоря,/ Мов прапор мусульманів./ Видніє камінь сірих брам/ Під іскрами 

трамваю./ “Псалом залізу й порохам!” — / “Не буть ніколи раю...” (Вовк, 

П., 39); П’єм альпійських луків казку,/ А нас кличуть: стежка в’ється/ Вище 

на хребет Кавказький,/ Що “ні перед ким не гнеться” (Василашко, 69); 

Стояла черга, київська, двомовна./ Ніхто не ліз до неї з плебісцитом./ 

Стояли за останнім дефіцитом,/ за тим однісіньким/ “незлим і тихим 

словом”,/ якого світ пройдеш і не знайдеш (Жиленко, 432); Як то треба 

злетіти високо, щоб узріти спасенний шлях/ Всепрощення і дух свободи,/ 

Вільне слово надії всім,/ Марноту безкінечних пімст,/ Але як по-земному 

глибоко:/ “Я приніс вам не мир — меча” (Сверстюк, 55). Для прочитання 

й авторизації, персоналізації таких цитат культурний досвід потрібен, а для 

ідентифікації як “чужого слова” — ні. 
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 У дослівному відтворенні найчастіше реінтерпретуються фрагменти 

ядерних текстів культури, що належать до різних літературних і медіальних 

сфер. Насамперед це:  

− фольклор: перекидом,/ колесом,/ вистрибом/ вибігали діти надвір./ 

Топтали бузковий верес,/ трусили на голови хвощ./ Здіймали 

страшенний вереск,/ ласкаво просили дощ:/ “Іди, іди, дощику!/ Зварим 

тобі борщику,/ Зварим тобі борщику/ В полив’янім горщику?” 

(Костенко, В., 186); О, не ридайте голосно, брати!/ О, не збудіте 

квітки і дитини./ Хай сплять і посміхаються крізь сон,/ поки вага 

страшної домовини/ розчавить нас і вчавить у бетон./ “Ой, біда тій 

чаєчці, чаєчці-небозі,/ що вивела чаєняток при битій дорозі...”/ 

Ой, вивела чаєняток, щоб літали вічно,/ бо нема де сісти, бо нема 

де стать./ В чужім краї, в чужім домі при свічі кигичу (Жиленко, 329); 

потрібна оплачена життям/ незалежність Сократа/ невразимість 

Діогена/ і безстрашність Козака-Голоти/ (шапка-бирка/ зверху дірка/ 

шовком підшита/ вітром підбита)/ і вічна готовність платити 

(Сверстюк, 225); 

− Святе письмо і різноманітні богослужбові тексти (акафісти, молебні, 

молитви, тропарі тощо): “Святий Безсмертний, Святий Боже!” — / 

Співає присмерк у гаю./ “Біжи, біжи, ридай і падай:/ Вже любку 

понесли твою”./ Гойдається між деревами/ Китайка з крові на труні./ 

О, люде! Стійте, пожалійте,/ Віддайте любую мені./ Я розбуджу, 

я зацілую./ Відкрию очі, устоньки./ “Біжи, біжи, ридай і падай,/ 

Бо вже вбивають в гроб гвіздки”./ Біжу — лечу... Дерева... Вітер... — / 

Деруть одежину мою./ “Святий Безсмертний, Святий Боже!”/ 

Співає присмерк у гаю (Тичина І / 2, 87); рясні юрби колядників/ 

з восьмигранною зіркою з решета/ і велична пісня на клиросі/ 

Рождество Твоє Христе Боже наш/ Возсія світові світ розуму 

(Сверстюк, 191); “Величаєм тя, живодавче Христе, плотію 

хрестившагося в водах йорданських…”/ І загуло. Аж стало тісно/ 



 179

в садах і повітках ноженятам поганським (Жиленко, 188); Єлисавета 

в ясному уборі/ Лілеї рвала: пахощі — кадило:/ “Благословенна 

в  жонах ти, Маріє” (Вовк, П., 50); Вітер торгає дзвіницю — / тихий 

дзвін.../ То дзвенить скляним вінцем/ Божий Світ — яйце-райце./ 

Не розбийте, ще не час./ Господи, помилуй нас! (Жиленко, 412); 

Я виходжу і тихо молюсь,/ і тепліє з молитви серце./ Боже, я тебе 

не боюсь./ Знаю: ти милосерден./ (“Він очеретини надломленої 

не доломить/ і ґнота тліючого не загасить...”) (Жиленко, 397); 

Впізнаватимеш кожен прожилок/ на листках і кожну ягоду, і 

піщинку,/ бо всьому є своя назва,/ яко на землі, так і на небі… 

(Андрухович, ЕПР, 100 – 101);  

− класична українська поезія (рідше — проза): Були, як живодайна 

туча,/ Слова, що варті добрих справ:/ Мужицька правда є колюча,/ 

А панська на всі боки гнуча…/ Мужицьку правду він обрав! 

(Рильський, ІІІ, 280); Немає хати, де Тарас/ долівки вперше 

доторкнувся/ малими босими ногами./ Та є ота земля свята — / земля 

з Тарасової хати./ Над поверхами, де землі нема,/ де ближче серцеві 

до неба,/ у полотнянім вузлику злетіла/ земля з Тарасової хати 

(Перебийніс, 444); Мерзнуть бушлати сірі у каламуті сірій,/ Мерзнуть 

в бушлатах сірих згорблені кістяки,/ Скручені сухожиллям у власній 

дубленій шкірі,/ У черепах поблимують живчики чи свічки?/ Вітер!/ 

Не  вітер — буря!/ Трощить, ламає з коренем…/ Вітер! Рев! Свист! 

Кружляння!/ (“Нікого я так не люблю”)./ Хто там ще 

вертухається? (Світличний, СКР, 85); Прощально кували зозулі — / 

Які ж бо тужливі слова!/ Кують у них весни минулі,/ Шепоче прив’яла 

трава./ [..] / Прощально зозулі кували/ У плавнях далеких — колись 

(Рильський, IV, 260); 

− мова пісні (пісенні рядки, музичні фрази відомих оперних партій 

тощо): А там, де балкончик і золото шибки, — / сміялася тонко 

закохана скрипка./ І — “Смійся, паяц, над коханням розбитим!”/ 
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горлало яйце у квартирі сусіда (Жиленко, 103); “О  дайте, дайте 

мне свободу!..”/ Співочий князю! Боже збав/ Святиню жебрати! Хіба/ 

Свобода — брати нагороду/ Із чужинецьких рук? Ганьба! (Світличний, 

СКР, 61); На якійсь частоті, у якомусь небі/ хор китів гримить 

голосами “Бітлз”:/ “Зупиніть землю, ми хочемо вийти!” (Забужко, 

В., 220).  

Найбільш продуктивна структурно-композиційна позиція вживання 

точних цитат — епітекстова. В заголовках, епіграфах, які містять вказівку 

на автора та / чи джерело, цитата атрибутується або графічно маркується 

як  “чуже слово” і виконує проспективно-моделювальну функцію щодо 

метатексту. 

Точні цитати часто вживаються як назви поезій або їхніх частин. 

(показові з цього погляду біблійні й сакрально марковані висловлення, вжиті 

у функції заголовків поетичних творів духовного і світського змісту16). Такі 

цитатні заголовки дослідники називають “сильними” (А. К. Мойсієнко 

[Мойсієнко 2006], Н. А. Кузьміна [Кузьмина 2011], Є. В. Джанджакова 

[Джанджакова 1988]), порівнюють їх текстотвірність з “енергією туго 

стиснутої пружини” (В. А. Кухаренко). Вивільнення цієї енергії 

розгерметизовує лінгвокультурну пам’ять прецедентного висловлення і 

стимулює її розвиток. Здебільшого точна цитата-заголовок або ключові для 

неї лексеми є також компонентами віршового тексту й засвідчують стійку 

закономірність: що інтенсивніше, систематичніше вони повторюються, 

то  виразнішою є значущість і резонансність самої цитати, яку читач 

сприймає “у вигляді фону, "семантичної традиції", "ореолу" [..], що 

народжує відчуття інтертекстуальної глибини художнього твору” [Кузьмина 

2004: 142]. Так, висловлення Усти мої отверзеши; Духа твого не отіми; 

Не  отвержи мене як назви однойменних поезій Б. Бойчука творять 

семантичну й естетичну цілісність із сюжетним розвитком відповідних 

                                           
16В. Вовк “Під твою милість прибігаємо…”, Б.-І. Антонич “Прийди, Святий Духу!”, 
“Слава на висотах”, Є. Маланюк “Аще забуду тебе, Ієрусалиме”). 
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віршів. Отже, цитатність заголовка в цьому разі не формальна, а змістово 

визначальна, оскільки виявляє онтологічну сутність цитати як механізму 

діалогування. Функціонуючи і як заголовок, і як компонент тексту, цитата 

стає енграмою цілого біблійного фрагмента й пов’язаного з ним духовно-

ціннісного змісту. Пор.: Не віднімай/ Духа Твого від мене,/ щоб я не 

тремтів, наче голуб/ без сизого неба (Бойчук, “Духа твого не отіми”); 

Не  відкидай мене/ від Твого лиця/ бо темрява/ загусне в моїм серці/ 

і  спинить біг життя (Бойчук, “Не отвержи мене”); Відкрий уста мої,/ 

щоб слова виходили/ повні і чисті,/ як сльози,/ обдихані духом/ Твоїм (Бойчук, 

“Усти мої отверзеши”). Резонансність цитати-заголовка посилює 

повторення цитати в тексті. 

У сучасній мовно-поетичній практиці реінтерпретація точних 

маркованих і немаркованих цитат часто пов’язана з такими текстотвірними 

стратегіями, як:  

− колажування: “Величай, душе моя,/ честнійшую горніх воїнств/ Діву 

Пречистую Богородицю...”/ – Господи, дівко, та що з тобою?/ 

Людоньки!.. Вона ж родить.../ Ой злетіли білі сніги,/ закрукали 

круки./ – Подай-подай, мій миленький,/ хоч одненьку руку... 

(Жиленко, 190); А тюрм! А кріпостей! А війська!/ Їм таки й справді 

“несть числа” (Андрухович, С., 86); Були, як живодайна туча,/ 

Слова, що варті добрих справ:/ Мужицька правда є колюча,/ 

А  панська на всі боки гнуча…/ Мужицьку правду він обрав!/ Тим-то 

й нині гай Іванів/ Завжди зеленіє/ Наша дума, наша пісня — / 

Справджені надії!/…/ Живемо в сім’ї великій/ Чесно, без облуди…/ 

Будеш, батьку, панувати,/ Поки живуть люди! (Рильський, ІІІ, 280); 

− іронійна (карнавалізаційна) мовна гра: Патріарх не протягне і дня без 

свята./ Відчуваю: зараз (а сніг, як вата)/ три царі, спотикаючись, 

вийдуть із гаю./ Голос ангела в небі чи спів кастрата?/ Обніміте ж, 

брати, найменшого брата —  / молю вас, благаю! (Андрухович, 

ВК, 74); В людині все має бути прекрасним:/ Думки й почуття,/ 
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Пальто і сорочка,/ Шкарпетки, підтяжки,/ Зачіска, брови, вії,/ Губи 

і зуби,/ Ротова порожнина, слизова оболонка,/ Волосся на голові,/ 

В паху і під пахвами,/ Нігті, шкіра, мозолі на п’ятах,/ Кров, лімфа,/ 

Шлунковий сік/ [..] / Усмішка її єдина,/ Очі її одні (Ірванець, ТМ, 92); 

Німець каже: Ви слов’яне?/ —  Слов’яне! Слов’яне!/ Наше слово 

полум’яне/ Повік не зов’яне!/ Німець каже: Ви моголи?/ Моголи, 

моголи!/ Брюса Лі і Айрошянке/ Продовження кволе./ [..] / Наша слава 

кучерява,/ Не вмре, не поляже. Або, може, і поляже./ Як вже німець 

скаже (Ірванець, ВОД, 21). 

Із погляду лінгвопрагматики точні марковані цитати — це 

мовомисленнєві стереотипи. Завдяки частотному й дослівному відтворенню 

вони не тільки чітко / однореферентно співвідносяться з прецедентним 

текстом, але й із часом починають “жити” поза ним, оскільки закріплюються 

в мовній свідомості соціуму як носії культурних знань про цей текст або 

пов’язані з ним прецедентні ситуації. 

Функціональну специфіку точної цитати визначає її здатність 

слугувати акцентувальним маркером, ідентифікатором авторського 

ідіостилю чи прецедентного джерела. 

  

 3.1.2.2. Трансформовані цитати. Мовно-естетична динамічність 

поетичної мови допускає і навіть детермінує креативне освоєння 

прецедентного матеріалу, його трансформацію — на відміну, наприклад, від 

наукового дискурсу, де точність цитування, збереження цитати в 

авторському лексико-синтаксичному форматі є ознакою коректності 

фахового викладу, виявом академічної доброчесності, етичною стильовою 

нормою. Інтегрування “чужого слова” в нові мовно-літературні контексти 

часто пов’язане з видозміною його формальних параметрів, з осучасненням 

змісту, з переакцентуванням оцінності. 

Дискусійність і неповноту висвітлення проблеми трансформованих 

цитат у сучасній лінгвістиці виявляє її термінологічна невідрефлексованість. 
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Так, В. П. Москвін розрізняє трансформацію (зміна граматичної форми 

цитати) та парафразування (пародійне відтворення цитати) [Москвин 2002: 

65]. Враховуючи цілеспрямованість і прагматичну доцільність 

метатекстових змін цитат, Г. Г. Слишкін уводить в обіг поняття 

квазіцитація: “Квазіцитація — це завжди свідома трансформація тексту для 

досягнення певного перлокутивного ефекту” [Слышкин 2000: 40 – 41]. Однак 

у сучасній рецептивній стилістиці цей термін не набув поширення. 

Лінгвістичні механізми перетворення прецедентних висловлень, 

зумовленого їхньою адаптацією до змістових і формально-структурних 

параметрів нового авторського тексту, дуже різні. Умовно розрізняємо 

трансформацію лексико-семантичну, структурну та аксіологічну. Насправді 

ж ці зміни завжди взаємоскорельовані, тому Н. В. Кондратенко слушно 

вказує на кілька синтетичних моделей “застосування чужого тексту в 

трансформованому вигляді — з частковими формально-семантичними 

змінами передтексту” [Кондратенко 2012: 188]. За спостереженням 

дослідниці, для української постмодерністської художньої прози 

актуальними є такі моделі: “фрагментація та заміна окремих лексичних 

компонентів цитати”, “зміна граматичних форм мовних одиниць, що входять 

до цитати”, “контамінація різних цитат”, “використання окремих 

компонентів, частин цитати”.  

Багатство цитатного матеріалу, зафіксованого в поетичній мові ХХ ст., 

дає змогу простежити механізми й різновиди трансформації інтекстів більш 

докладно. Зокрема, спостережено, що модифікація лексичної структури 

цитати найчастіше пов’язана з явищами субституції (заміни) одних її 

складників іншими та компонентної зміни (редукції або розширення) 

первинного складу.  

Субституція компонентів цитати здебільшого зумовлена 

лінгвоментальним оновленням класичної, утрадиційненої у вжитку фрази. 

Завдяки цьому відбувається її комунікативно-оцінна реактуалізація. Такі 

процеси особливо виразні, коли об’єктом лексичного заміщення стають 
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власні назви: Нам прорубали в Азію віконце./ Сам комісар казав:/ “Тут 

ліс проблем./ Над лісом тим ніяк не сходить сонце...” (Клен, В., 125); 

Ходить Фауст по Європі/ в смішках, свистах, брехенька́х,/ [..] / думає про 

се, про те,/ а назустріч Прометей… (Тичина, І / 2, 217); Ілько був парубок 

моторний/ І хлопець хоч куди козак…/ (Тінь Котляревського пригорне/ 

Мене в цю хвилю міцно так/ І скаже: він таки мастак!..) (Рильський, 

ІІ, 263). 

Ментально-оцінне оновлення класичної цитати спостерігаємо й тоді, 

коли заміна одного компонента іншим відбувається:  

− на підставі наявності спільної архісеми (в цьому разі трансформована 

версія стає своєрідним продовженням цитатного інваріанта, 

підтверджує або доповнює його прецедентну семантику): голка — 

стрілка — веретено (архісема ‘гострий’, яку семантично підтримує 

дієслово вколотися): Ну, що ж, — зітхнув.  — Нехай мої масажі/ 

замінять вам, мадам, золотопляжі./ А потім зупиніть годинник 

в спальні./ Вколіться стрілкою. І солодко засніть./ Засніть 

талановито, геніально!/ На десять тихих золотих століть (Жиленко, 

424 – 425); Підкорюсь всесильному порядку./ Заведу я свій годинник-

прядку./ Уколюсь тонким веретеном/ і засну тисячолітнім сном 

(Жиленко, 159); карбую — ваяю (архісема ‘творчість’): Здавалось, 

всі отрути випито/ І дух на попіл перетлів, — / І раптом — сяє 

травня ліпота/ На радісно-зеленім тлі./ Луна зелена проскомідія,/ 

І  вірю, і душа співа;/ Не з воску, з каменю і міді я/ Карбую вічнії 

слова17 (Маланюк, П., 73); співаю — існую (архісема ‘діяльність’): 

Поки/ я тут, інстинктом чую це: співаю — тож існую (Антонич, 

188); окраїна — Аляска (архісема ‘віддаленість’);  в Бога просиш різки 

наче ласки/ знов на стайнях батогом пороти/ від москви до самих до 

аляски (Андрухович, ЕПР, 58); 

                                           
17Пор.: Я ваяю не з воску,/ А з міді й каменю (Г. Сковорода). 
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− на підставі синонімічності субститутів: Сам чистий серцем, як 

нагірний сніг,/ Він [Микола Лисенко] в музиці до “Кобзаря” воздвиг/ 

Народу монумент нерукотворний (Рильський, IV, 339); 

− на підставі загальномовної й контекстно-ситуативної антонімічності 

субститутів. Трансформована версія в цьому разі становить своєрідну 

ментально-ціннісну опозицію до цитатного інваріанта, оскільки 

спростовує або принципово заперечує його прецедентну семантику: 

Але вона переливала в дитину/ свою німу любов (Сверстюк, 104); 

Білий місяць, чорним перевитий,/ Хмари за вікном у небі в’ються…/ 

Я люблю, коли є в домі діти,/ І коли вночі вони сміються18 

(Рильський, IV, 214); На середині віку життєвого/ Я опинився 

в радіснім саду19/ І проказав: Я з друзями іду, — / І сонце світу 

світить нам дорогу (Рильський, ІІ, 351); Кохаємо залізо й мідь,/ 

Бетони і чугуни20 — / Від них родилися громи,/ Але і співні струни./ 

Нарешті ранок забуяв,/ Країна зорі має./ Списами, шаблями в боях/ 

Ми з неба їх здіймаєм (Хвильовий І, 68); Тут час стоїть. Бо тут 

життя — / з обірваним кінцем, як у виставі./ Початок тільки є. Кінця 

ж нема./ — Як ця вистава зветься?/ — Щасливий Йорик. — Тобто 

я герой,/ як кажуть, заголовний? — Був героєм. Тепер скінчилося 

(Стус, П., 428). 

Заміна кількох опорних компонентів цитати навіть за умови 

збереження прецедентно-текстової граматичної форми (структурного 

інваріанта) помітно послаблює перспективу впізнання й адекватного 

сприймання: втишиться гладінь./ І тільки Голос/ ширятиме над водами 

                                           
18Пор.: Я люблю, когда в доме есть дети,/ И когда по ночам они плачут 
(И. Анненский). 
19Пор.: На середині віку життєвого/ Потрапив я у дикий темний ліс (Данте). 
20Пор.: Ненавидим прокляту мідь,/ бетони і чугуни!/ Ой що там в полі, що за гук — / 
татари, турки, гунни?/ Виходим вранці як з печер — / курить по всій країні!../ Замість 
квіток шаблі, списи/ виблискують в долині (П. Тичина). 
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(чи — думка?):/ що — слиз єси, і вийшов з океану,/ і вернешся — так само 

в океан21 (Забужко, В., 130). 

Істотну модифікацію цитати зумовлює її компонентне розширення 

за рахунок епітетів, конкретизувальних додатків, уточнювальних, 

пояснювальних обставин, оцінних елементів тощо.  

Розгерметизування імпліцитної змістово-оцінної багатоплановості 

цитати і творення на основі лексико-структурного інваріанта нових образів 

завдяки уведенню означень до ключових слів засвідчують поетичні 

реінтерпретації відомого біблійного висловлення випити чашу до дна22. 

Пор.: З гіркої чаші, любий друже,/ пий до дна!/ Нехай чатує нас байдужа/ 

сивина./ Хай осінь віку в очі карі/ погляда — / висить над нами фотокартка/ 

молода (Перебийніс, 110); І я не сплю. І смерть вночі не спить./ І у вині 

втонула зірка вража./ І гірко — Боже мій, як гірко пить!/ І треба випить 

цю останню чашу (Жиленко, 251);  Мої предки пили у тяжкій боротьбі 

із  гіркої й солодкої чаші (Реп’ях / www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php). 

Поява в метатекстах епітетів гіркий, солодкий, останній, не віддаляючи 

цитату від біблійного прототексту, сприяє її смисловій універсалізації, 

переакцентовує ракурс функціональності. Зокрема, основною сферою 

реактуалізації цитати випити чашу до дна стають тексти філософсько-

ліричного змісту. 

 За семантико-аксіологічними параметрами епітетних поширювачів 

можна визначити час, культурно-історичні умови реактуалізації цитати, 

а  в  ширшому вимірі — простежити, як у різні періоди розвитку суспільства 

змінюється сприймання й розуміння літературної класики: Нехай же квітне, 

як природа,/ Як Ваша пісня весняна,/ В радянському сімействі згода,/ 

У світі — мир і тишина (Рильський, IV, 244 – 245); І, перейшовши 

мертвим буреломом,/ Не зачерпнути байкерським шоломом/ Із моря, 

                                           
21Пор.: У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти 
взятий. Бо ти порох, — і до пороху вернешся (1 М., 3:19). 
22Пор.: Збудися, збудися, устань, дочко Єрусалиму, що з руки із Господньої випила ти 
келіх гніву Його, чашу-келіха одуру випила, вицідила… (Іс., 51:17).  
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як із Дону, — п’яний князь (Забужко, В., 233 – 234). У таких 

ідеологізованих або осучаснених реінтерпретаціях епітет стає маркером 

історичної динаміки художнього мовомислення.  

 Граматичні модифікації цитат відбуваються на рівні: а) зміни 

граматичної форми окремих складників висловлення; б) синтаксичної 

перебудови всього висловлення. 

Адаптація “чужого слова” до змістової і формально-граматичної 

структури нового авторського тексту часто пов’язана зі зміною форми 

ключових одиниць: 

− дієслів (вживання інфінітивів замість особових форм, зміна форм часу, 

виду, способу тощо): Твої мільйонери/ Так само рахують так само 

набуті мільйони;/ Твої офіцери/ Вчать мову й муштрують іще 

не готові/ Десну перейти батальйони (Ірванець, ТМ, 82);  

Прийдіте поклонітеся/ посріблені волхви/ з миром інею/ з високим 

кадилом морозу (Калинець, ПМ, 331); І твій народ, якому ти віддав/ 

Свій мозок, руки, працю, кров і серце,/ Засяяв у народів вольних колі 

(Рильський, ІІ, 355); Рахує грошики касир./ Та не мені. Байдужки!/ 

Пошле Господь вороні сир,/ мені ж — з вином подружку (Жиленко, 

365); Вікам посивіли вже скроні,/ а все про волю не чувать./ 

Порозпрягали хлопці коні/ та й полягали спочивать (Костенко, В., 

201); А літо сліпо спішило в осінь,/ аж спотикаючись об 

соняшничиння./ І лапками сонячні зайчики/ Котили з городу капусту 

чинно (Мойсієнко, 38)23;  

− займенників: Ти пам’ятник собі воздвиг нерукотворний,/ І нічиїм 

його не зруйнувать рукам./ Тропи ніякий плуг до тебе не загорне./ 

Її народ вартує сам (Рильський, ІІІ, 279); Ім’я нам легіон,/ Поети й 

поетки./ Тож за облавок канон/ Старенької пані естетики 

(Рильський, ІІ, 8); їй несть числа і звір її неплодний/ і висне дар над 

                                           
23Пор. епіграф: Зайці котять передніми лапами/ По городах капусту в поле 
(М. Вінграновський). 
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волосом її/ челядині бракує обезводнень/ розщеплених у череві змії 

(Андрусяк, Повернення, 38); В нашій хаті правда й сила,/ Наша воля 

в радісній сім’ї…/ Ось чому так високо вітрила,/ Україно, піднялись 

твої (Рильський, ІІІ, 219). 

Такі модифікації не віддаляють цитату від прецедентного інваріанта і 

не руйнують її впізнаваності. 

Найпоказовіші для поетичної мови ХХ ст. механізми синтаксичної 

трансформації цитат — інверсія, редукція та розбудова.  

Контекстну прагматику інверсії умотивовує не тільки формальне 

узгодження інтегрованої одиниці з версифікаційними параметрами нового 

тексту, а й намір емфатизувати її: Зачатих голодом і страхом,/ отих малих 

рабів німих,/ сповитих у криваві стяги,/ в брехню немилосердних книг,/ 

чужою хрещених війною,/ та ще — до всіх глобальних лих — / печаттю 

атома страшною/ відмічених — помилуй їх (Жиленко, 47); Народи! Зерно 

ясно-жовте/ У наші житниці пливе/ Густими струменями. — Промовте/ 

Це слово горде і живе:/ “Єднайтесь, всіх країн трудящі!” — / Хай 

прогримить, як кари грім,/ На тих, хто роззявляють пащі,/ Щоб світом 

володіти всім (Рильський, ІІ, 295); Ми чесно йшли, і за собою/ Зерна 

неправди в нас нема!/ Тож стане сміливо до бою супроти вас земля 

сама  (Рильський, ІІІ, 323); Пісні Федьковича й Франка,/ Забутих предків 

тіні, — / Збирала вас одна рука/ В надії і в терпінні (Масенко / 

www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php).  

Редукція — механізм згортання, скорочення цитати до мінімального 

за обсягом формату, за яким зберігається її прецедентний зміст і 

впізнаваність. Іншими словами, здійснюючи “згущення семантики в частині 

фрази, яка починає виконувати функцію замінника всієї фразової сполуки” 

[Калашник 1986: 65], редукція виявляє лінгвокогнітивне ядро цитати, 

акцентує її “змістовий мінімум”: лани широкополі, реве ревучий, правнуки 

погані; голос духа, шпіонське ремесло, не пора, не пора..; на майдані коло 

церкви; троянди й виноград. 
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Помітно, що більшість названих редукованих одиниць генетично 

пов’язані з ядерними текстами національної лінгвокультури — в цьому разі 

навіть мінімальний натяк стимулює впізнавання цитати та її коректне 

співвіднесення з прецедентним джерелом: Навік минуло врем’я люте,/ 

З  плечей упав тягар століть (Рильський, ІІІ, 99); І світ — ідилія сама…/ 

І  люди — стовпище моголів/ З кокардами, а серцем голі:/ Кричать, а мова 

в  них німа (Світличний, СКР, 30); Братерство нас на цій землі звело,/ 

І  не  страшне йому “шпіонське ремесло” (Рильський, IV, 121); Рушив він — 

і  з пліч гора,/ і ще довго, ніби дзвін металу,/ вслід лунало “Не пора!” (Клен, 

В., 319); Голос духа, Кобзона, грамофона й гобоя/ Супроводжує вічний 

брудершафт із собою (Федорак, 92); в криваво-чорний вік/ Він славив дощ, 

і  гречку, й медоноси,/ Троянди й виноград (Світличний, УМТС, 149).  

Знакова одиниця українського поетичного словника і цитатного 

тезаурусу — образ за шелом’янем, що у свідомості багатьох читачів зазвичай 

актуалізує знання про прецедентний текст “Cлова про Ігорів похід”. 

У поетичній мові це усталена номінативна формула, семантику якої 

моделюють просторові семи ‘далеко’, ‘недосяжно’, ‘за межею’: 

За шелом’янем виспраглих видінь/ зникомий, чую: на долонях доль,/ поміж 

обачних пальців потекло,/ немов пісок, дощами перемитий,/ моє життя 

(Стус, Пал., 454); Прийшло — по зустрічі прощання./ Непам’яте, залізна 

стань!/ Ти — за шелом’янем, за гранню/ додосвітків і надсмеркань (Стус, 

Пал., 331); А ти за шелом’янем./ І між нами/ Дрижать легкі моря, посічені 

човнами,/ Й пориті літаками небеса (Забужко, В., 233 – 234)24. У таких 

реінтерпретаціях значення редукованої цитати розмите, вона віддаляється від 

першоджерела, набуває метафоричності. Точкою “ментального відлуння” 

залишається давньоруська лексема.  

                                           
24Пор. повноформатне відтворення в мовостилі Є. Маланюка: Дону шоломом не 
пощастило зачерти./ Руська земле!/ За шелом’янем єси!/ І на захід, на схід ридають 
вагони з хаосу і смерті,/ З апокаліпси піль твоїх,/ З пекла твоєї краси (Маланюк, П., 155). 
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Діапазон розбудови цитати в українській поетичній мові ХХ ст. 

не обмежений ні компонентно, ні структурно, проте максимальна 

трансформація (без збереження порогу впізнаваності) може спричинити 

перехід трансформованої цитати в семантичну (в алюзію чи ремінісценцію). 

Інтенсивність розбудови цитатних висловлень часто пов’язана з 

ампліфікаційним, градаційним розвитком однієї з ключових лексем. 

Наприклад, у циклі “Уроки класики” О. Ірванець іронічно переспівує відому 

тезу А. Чехова по краплі видавлювати з себе раба (“позбуватися 

внутрішнього рабства; відновлювати почуття власної гідності”): По краплі 

видавлювати з себе раба./ По краплі./ Видавлювати./ З себе./ Повільно 

з себе його видушувати,/ Та все на папір,/ На папір.../ Вичавлювати, 

витискати,/ Як пасту з тюбика,/ Аж поки не усвідомиш,/ Що вичавив — 

все,/ До кінця! (Ірванець, ТМ, 91). О. О. Маленко слушно вказує, що 

визначальна для цього контексту іронія “твориться введенням у контекст 

експресивно градуйованих дієслів видавлювати, видушувати, вичавлювати, 

витискати та несподіваним для високого звучання порівнянням як пасту 

з тюбика, що нівелює пафосну тональність, знижує серйозну емотивну 

конотованість контексту” [Маленко 2010: 438].  

Нормативність іронійно-ампліфікаційної розбудови афоризмів для 

індивідуального стилю О. Ірванця засвідчує смислово-оцінне перекодування 

ще одного відомого висловлення — людина народжується для щастя, 

як птах для польоту, пор.: Людина родиться для щастя,/ Як птах для 

польоту,/ Як птах.../ Як індик,/ Як півень,/ Як деркач на болоті?/ 

Як страус,/ Як ему,/ Чи як марабу?/ А може, як той, що ховає/ Товсте тіло 

своє у скелі?/ [..] / А може без порівнянь?/ Може, людина просто/ 

Родиться для щастя? (Ірванець, ТМ, 91-92).  

Окремий різновид трансформованих цитат постає внаслідок їхнього 

лексико-синтаксичного “розрощення”. У таких реінтерпретаціях ключові 

слова прецедентного висловлення граматично (а іноді водночас і 

семантично) дистанціюються, начебто “розсіюються” в авторському тексті 
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як його образно-семантичні стрижні. Це зумовлює розрощення цитати 

до рівня мікротексту: Якби ж я Овлуром для вас міг стать/ І вам коня 

підвести за рікою!/ Якби ж я свистом гасло міг подать,/ Чекаючи за 

темною тайгою! (Клен, В., 120); Тиранам не поможуть більш в’язниці,/ 

Бо весь народ — як хмара та грозова.../ Ішов Франко вбирати блискавиці/ 

В  нетлінну у віках одежу слова! (Павличко / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Гребля річку стримує 

струмками./ А в кінці греблі, зовсім як в тій пісні,/ (Там саме, де спинялися 

підводи)/ Старезні верби гнуться і шумлять (Маланюк, П., 598); 

той  подорожній не приїхав/ на балагулі/ у запорошених сандалях/ при 

цямрині сидів/ і попрохав води — / я його скоро позбулася/ він — чужинець/ 

прийняв мою відмову/ тільки мовив/ якби ти знала...25/ я тепер канею/ 

по білім світі скиглячи шукаю/ живущої-цілющої води/ яка навіки гасить 

спрагу (Вовк, 291 – 292). 

Поєднання різних способів і механізмів трансформації цитат 

демонструють об’ємні колажовані поетичні фрагменти, природу яких 

визначає ментально-мовна несумірність прототексту і нового авторського 

тексту (їх також визначають як тексти-дискусії): Запрягайте, хлопці, 

коней./ Запрягайте — не баріться,/ Розімніть закляклі м'язи/ І мізки загуслі 

теж,/ І беріться ви за діло,/ Й до останнього боріться/ За країну Україну/ 

Без чорнобильських пожеж!/ Триста літ ви спочивали/ І криницю 

не копали,/ І забули про дівчину,/ Що в зеленому саду — / Спали ви під 

Берестечком/ І під Крутами лежали,/ І не відали, не знали/ Про вкраїнську 

всебіду./ Вийшла, вийшла Україна/ З очмаріння вікового./ Вийшла, вийшла 

дівчинонька/ Рано вранці воду брать./ То ж ви, хлопці, запрягайте/ 

Та й не слухайте нікого,/ Хто велить — нехай і в пісні — / Вам безжурно 

спочивать! (Низовий, 43). 

                                           
25Тоді каже Йому самарянка: “Як же Ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, 
самарянки?” Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї: “Коли 
б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто говорить тобі: “Дай напитись Мені”, — ти б 
у Нього просила і Він тобі дав би живої води” (Ів., 4:9 – 10).  
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Численні віршові фрагменти, що репрезентують різні етапи розвитку 

української поетичної мови у ХХ ст., відтворюють відомі висловлення 

в різних ступенях структурної трансформації. Зокрема, це: 

− цитати, мінімально граматично видозмінені, фактично тільки 

адаптовані до версифікаційних параметрів метатексту; 

− цитати з істотною трансформацією первинної граматичної форми, які 

іноді межують із семантичними цитатами (коли первинна граматична 

форма практично втрачена, залишаються тільки опорні лексеми, що, 

власне, і є цитатними ідентифікаторами). 

Трансформації відбуваються відповідно до комунікативних завдань 

тексту, однак можуть також бути зумовлені похибкою в момент сприймання 

і засвоєння прецедентного тексту. 

Значний ступінь трансформованості цитати розмиває перспективу 

її впізнавання і співвіднесення з прецедентним текстом. Для читача виявити 

джерело цитування стає важко або й неможливо (реалізується когнітивно-

комунікативна ситуація “цитата для автора — не цитата для читача”). 

Важливими в такому разі є подані автором у примітках коментарі щодо 

впливу того чи того твору, орієнтації на стиль автора тощо. 

 

 

3.1.3. Критерій “мовно структурний рівень” 

 

Новітній характер, пов’язаний із розширеним трактуванням цитати, 

має рівнева класифікація цитатних одиниць.  

Методику рівневої типологізації цитат у художньому тексті 

запропоновано в працях Н. А. Кузьміної [Кузьмина 2004, 2011]. 

Узагальнюючи теоретико-практичні підходи до осмислення механізмів 

поетичного текстотворення, дослідниця доводить, що в сучасній художній 

мові в ролі цитати може бути актуалізована одиниця будь-якого 

структурного рівня  — фоностилістичного, словотвірного, лексико-
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фразеологічного, композиційного тощо. На цій підставі виокремлено цитати 

фоностилістичні (цитата-розмір, цитата-рима, цитатні звукові ряди), 

словотвірні (цитати  — індивідуально-авторські неолексеми), лексичні 

(цитата-слово, цитата-висловлення), синтаксичні (на рівні синтаксичної 

моделі) [Кузьмина 2004: 162 – 184]. Евристичну цінність їхнього опису 

посилює врахування (крім змісто- і текстотвірних) також 

лінгвосинергетичних та інтертекстуально-діалогічних властивостей цитати, 

передусім її ментальна й емоційна резонансність, здатність через опорні 

лінгвоментальні коди, що пов’язують, об’єднують прототекст і метатекст 

як  різночасові фрагменти культури, викликáти емоційно-естетичний відгук 

у  читача й водночас змістово збагачувати новий текст “чужими” змістами 

й оцінками.   

Для українських поетичних текстів актуальні всі відзначені рівневі 

різновиди цитат. 

 

3.1.3.1. Фоностилістичні цитати. Фоностилістичний рівень 

цитатності репрезентують метрико-ритмічні цитати (цитата-розмір, 

цитата-рима) та  цитатні звукові ряди.  

Метрико-ритмічні цитати. Якщо визнання лексичних цитат як 

основної форми реактуалізації “чужого” слова — площина відносної 

одностайності, то цитатність метру, ритму, звукопису й паронімічної 

атракції поки що залишаються дискусійними. Погоджуючись із тим, що звук 

може актуалізувати фономотиваційні зв’язки одиниць мови, умотивовувати 

встановлення “поетичної етимології” (Р. Якобсон, Г. О. Винокур, 

Е. Ханпіра), оперуючи поняттям звукова пам’ять слова (В. П. Григор’єв, 

Н. О. Фатєєва, Н. Л. Дащенко), не всі дослідники схильні визнавати 

потенційну цитатність явищ фоностилістики, а ширше — їхню здатність 

бути компонентами загальної діалогічно-інтертекстуальної стратегії. 

Найбільш чіткого теоретичного оформлення ця позиція набула в працях 

Н. А. Кузьміної, яка переконливо доводить, що метр і ритм здатні стати 
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цитатою, знаком індивідуального стилю: “"сильний" поет ніби присвоює 

нормативний знак, накладає на нього своє "факсиміле", і нащадки 

використовують його не як безлику формулу, а як цитату” [Кузьмина 2004: 

163]. Наприклад, такими енергетично сильними, продуктивними з погляду 

текстотворення є метрико-ритмічні структури Т. Шевченка, які активно 

експлуатуються в сучасній поетичній мові. На цю особливість свого часу 

звернула увагу Л. А. Лисиченко: “В окремих творах (наприклад, поезія 

“Зростай і радуйся однині”) асоціації з творами Шевченка викликаються не 

тільки лексичними засобами (зокрема афоризмами з його творів), а й 

засобами поетики (розмір, будова строфи, характер римування), що бачимо 

в таких рядках: А люди/ Із теплим серцем, без огуди,/ Якщо заслужиш ти 

сама,/ То понесуть тебе до бою/ І скажуть чесно:/ В ній нема зерна 

неправди за собою” [Лисиченко 1965: 43]. 

Таку саму особливість відзначає В. С. Калашник щодо мови 

“Рильських октав” І. Світличного, яка “має задану твором-джерелом 

ритмомелодійну канву” [Калашник 2011: 224], що створює особливу 

поліфонічність стилю.  

У поемі Ю. Тарнавського “У РА НА” версифікаційний малюнок 

авторського тексту теж виразно спирається на прецедентну синтаксичну 

модель ініціальної Шевченкової цитати: Стоїть/ в місті Чорнобилі/ 

саркофаг/ (домовина)/ України,/ подарунок/ її старшої сестри/ Росії 

(Тарнавський, 23). 

Отже, з певною засторогою можна пристати на позицію Д. Пауелстока 

щодо того, що метричні чи ритмічні інтонації мають власну історію зв’язку 

з іншими текстами і зберігають відбиток попередніх використань 

[Пауелсток 1996: 225]. Н. А. Кузьміна слушно уточнює цю думку: 

версифікаційний, ритмомелодійний малюнок дуже легко фіксується й 

достатньо міцно утримується в пам’яті, викликаючи чітке впізнавання вже 

колись чутого або принаймні викликаючи спогад про нього,  однак “не 

завжди дає точну адресу прототексту, народжуючи відчуття уже колись 
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чутого” [Кузьмина 2004: 84 – 85]. Тому історія фоностилістичних цитатних 

зв’язків з іншими текстами “частіше, ніж історія вербальних художніх 

засобів, може бути не усвідомлена самим поетом” [Кузьмина 2004: 164].  

Український мовно-поетичний матеріал засвідчує також правомірність 

вичленування фоностилістичних цитат на рівні рими і на рівні паронімічної 

атракції. 

Цитатна рима. Описуючи традиційну риму, дослідники 

(Ю. М. Тинянов, М. Л. Гаспаров, М. М. Гіршман, І. В. Качуровський, 

Л. В. Мовчун) відзначають особливий тип зв’язку в римопарі, коли вживання 

одного з римованих слів уже начебто передбачає появу другого. Спираючись 

на поняття культурної пам’яті слова, вони екстраполюють його в площину 

фоностилістики, конкретизують у поняттях звукоінтонаційна та 

ритмомелодійна пам’ять слова (Н. О. Фатєєва) й на цій підставі 

констатують потенційну цитатність рими, її здатність бути мовним знаком 

зв’язку між різними текстами, різними типами мовомислення: “Імпліцитна 

енергія рими передає інформацію різного ступеня узагальнення: про 

поетичний стиль, жанр, нарешті про індивідуальну художню систему” 

[Кузьмина 2004: 166]. 

Виразною цитатою-римою є канонічне для української поетики 

співвіднесення поле — тополя. Його вагомість як знака традиції зумовлює не 

так кількісний параметр повторюваності (хоч і цей показник релевантний), 

як високий ступінь звукосмислової резонансності: версифікаційна 

актуальність цієї рими простежується на всіх етапах становлення 

національної поетичної мови — від фольклору (Там у полі на роздоллі/ 

Колишуться три тополі./ Вітоньками колихають,/ З буйним вітром 

розмовляють — із народної пісні) через мовостиль Т. Шевченка (Та й 

виросла/ Ганна кароока,/ Як тополя серед поля,/ Гнучка та висока — 

“Утоплена”; По діброві вітер виє,/ Гуляє по полю,/ Край дороги гне 

тополю до самого долу — “Тополя”) до мови сучасної української поезії: 

Де ви, верби і тополі, вечори примарні в полі (Сосюра, 42); А на кого ж 
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я  залишу, пташко сизопера,/ Землю-матір, жар калини, клени пелехаті,/ 

Недороблену роботу у великій хаті,/ Ту дорогу, пилом криту, ген на 

видноколі,/ І любов мою, й надію, як тополі в полі? (Малишко, ІІ, 47); 

Пурпуром древнім весна одягає лани наддніпрянські./ (Верби шумлять 

на горбах, в полі тополі гудуть)./ У багряниці старій нас вітає прадавня 

столиця (Клен, В., 102); Вербують верби у монографії./ Вивчають біо- 

і географію./ Полюють в полі на три тополі (Костенко, В., 163); Хай би 

куди не хилила мене течія,/ Сущим у плоті чи вітром нечутним у полі, — / 

Все ж повертатимусь/ [..] / до таємниці, запеченій в серці тополі 

(Олійник, 84). Врешті в мовостилі В. Симоненка ця рима універсалізується 

як мовно-естетичний знак національної культури: І якщо впадеш ти на 

чужому полі,/ Прийдуть з України верби і тополі (Симоненко, БЧ, 95). 

Фономотиваційною основою цієї цитатної рими і на рівні фольклорної 

поетики (як протоджерела), і на ідіолектних зрізах (як метатекстові 

реінтерпретації) є звукоасоціативна спорідненість римокомпонентів.  

Оскільки “в мисленні закріплюються певні пучки звукосмислових 

асоціацій” [Кузьмина 2004: 166], цитатна рима як інструмент поетичної 

техніки виявляє також зв’язок із реалізацією певних тем і мотивів. Пор. 

актуальність для української поетичної мови римової кореляції Україна — 

руїна, яку Л. В. Мовчун вважає римовим кліше, що його “поети в різні епохи 

інтерпретують по-своєму” [Мовчун 2015: 514]: Новими бурями співа 

Вкраїна./ О пісне, як же ж часто прочитаном/ цвітеш ти буйним 

на життя руїнах (Антонич, 38); Тихо, тихо… скрізь руїни,/ Мовчазливий 

плач кісток, — / На могилу України / Хоч би кинув хто квіток (Олесь, 

І, 254); То там, то там спахне жарина/ І панську руку опече, — / Та вік, 

як рік, у тьму тече,/ І Україна — як руїна (Рильський, ІІ, 230); В суцільних 

ворогах пройшли роки-рої,/ Руїна захлинається руїною./ Ми на Вкраїні хворі 

Україною,/ На Україні в пошуках її... (Вінграновський, ЦЖЛ, 197); 

Стенаються в герці скажені сини України,/ той з ордами ходить, а той 

накликає Москву,/ заллялися кров’ю всі очі пророчі. З руїни/ вже мати 
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не встане — розкинула руки в рову (Стус, Пал., 152). Очевидно, цю риму 

з  певною умовністю можна вважати цитатною, визначаючи 

протоджерельною сферою мовно-естетичну традицію романтизму.  

І хоч “імовірність виявлення цитатної рими, не підтриманої 

текстовими прагматичними умовами, незначна і в сучасній поезії наближена 

до нуля” [Кузьмина 2004: 170], естетичний ефект твору часто пов’язаний 

саме з резонансністю рими-цитати.  

Цитатні звукові ряди (паронімічна атракція). Фономотиваційний 

механізм утворення цитатних звукових рядів спирається на явище 

паронімічної атракції, коли естетизований і семантизований у системі 

поетичної мови співзвучний фонемний комплекс стає оказіональною 

морфемою (Ю. І. Мінералов), квазіморфемою (В. П. Григор’єв, 

Н. Л. Дащенко), суперморфемою (Н. А. Кузьміна). Осмислена як 

конструктивний текстотвірний засіб, звукова форма набуває своєрідної 

самостійності й “стосується уже не стільки окремого звукового комплексу 

слова, скільки тексту загалом” [Штайн 1993: 69]. Із цим явищем корелює 

поняття звукова пам’ять слова [Фатеева 2000: 209], яке дослідники 

вважають не цілком вичерпним, а тому апелюють до альтернативних 

термінологічних метафор звук теми, звукова алюзія, що, на їхню думку, 

виразніше констатують існування зв’язку конкретного звукокомплексу 

з  певною темою чи поетичною традицією (Н. А. Кузьміна наголошує 

на  тому, що ця властивість більш характерна для поетичної формули, 

ніж  для цитати). Наприклад, не як цитатні, а лише як передбачувані, 

формульні кваліфікуємо звукоасоціативні кореляції: 

− слово — слава: Над Індійським океаном синім,/ Над водами 

замисленого Гангу/ Лунає мужня дума з-над Дніпра,/ Лунає слово й 

слава України (Рильський, IV, 237); Слово моє, сила моя, славо,/ 

Сльозо моя, гніваню ти мій,/ Хто і що зріднило нас й послало!/ Воле 

моя світла, не темній! (Вінграновський, ЦЖЛ, 73); Менi потрiбне 
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слово, а не слава (Костенко, В., 243); Бо слово поета,/ бо слава поета/ 

не може нiяк/ зупинитися (Драч, 1, 265);  

− крона — корона: Дерева позбулися крон,/ мов королі своїх корон,/ 

вчинили з ними грубо./ І мантій позбулися теж./ Вже ні корон, 

ані одеж./ Зате ворони — в шубах (Жиленко, 364); крона корони, 

межі стомежа (Cтус, Пал., 67); 

− спілка — сопілка: Він навіть не був у Спілці./ Сидів собі і грав на 

сопілці (Костенко, В., 539); Пильнують душі трепетні здаля,/ Де під 

крило теплом війне земля,/ [..] / Де чути: вітерець з дощем у спілці/ 

Чаклує на калиновій сопілці (Василашко, 52); 

− жито — життя — жовтий: Уже клейнодом дорогим/ Яскріє 

виноградне гроно,/ І жовте жито — мов корона,/ І пояс — витканий 

з дуги (Вовк, П., 76); І ми собі казали, що життя — посіяних зернин 

дозріле жито (Бойчук, ТО, 41); Шумить життя журливе 

жовте жито,/ подій хитає повні колоски./ Додолу вітер гне плоди 

важкі,/ як спіє зерно людських мрій налите (Антонич, 29); І зерно 

мусить вмерти, щоб дати/ В життєдавчому житі — життя 

(Маланюк, 32);  

− радіти — ридати: Не знаю вже я — радіти тепер чи ридати 

(Костенко, В., 117); Танцюймо, радіймо, ридаймо,/ працюймо, 

борімось, страждаймо./ А втомимось — тихо і строго/ під нами 

зітхне циферблат,/ і витече променем з нього/ кудись — поза коло — 

стріла (Жиленко, 156 – 157); 

− верби —  вербувати: вербують верби у монографії (Костенко, В., 46) 

Таврида в барвах — мов для Іфігенії,/ При хвої клен — ще в блиску 

еполетів./ Духмяні лаври снять вінками геніїв,/ Вербують верби в 

зелен-гурт поетів (Василашко, 60). 
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Такі звукосмислові кореляції підтверджують, що цитатність — це 

передусім зв’язок із протоджерелом, прецедентним текстом, реалізація 

закону діалогічно-інтертекстуальної індукції, без якої навіть систематично 

реінтерпретовані перегуки залишаються в статусі паронімічних поетичних 

формул. Пор.: “звукосмислові зближення належать до сфери норм поетичної 

мови і можуть набути статусу цитати (курсив наш — Г. С.), якщо 

супровідні щодо неї текстові ксенопоказники відсилають її до конкретного 

прототексту” [Кузьмина 2004: 164]. Якщо ж такого відсилання немає, 

повтор, незважаючи на частотність, не сприймається як цитата.  

На відміну від цитат лексичних, звукові цитати не завжди комфортні 

для сприймання, їхня резонансність, а відтак і функціональність як 

акумулятора й носія культурних змістів здебільшого потребує підтримання 

іншими текстовими ксенопоказниками чи метаоператорами.  

 

3.1.3.2. Словотвірні цитати. Основний вияв словотвірних цитат 

у сучасному поетичному тексті — авторські неологізми. Референціюючи 

до конкретного ідіостилю (як індивідуальної креативної системи) чи 

відомого прецедентного тексту, вони за умови збіжності культурного 

досвіду, інтелектуально-естетичних горизонтів автора і читача 

ідентифікуються як одиниці цього стилю / тексту, а отже, впізнаються 

як цитати. Показові з цього погляду неолексеми П. Тичини вітровіння, 

аркодужний, яблуневоцвітно. Їхня естетика настільки суголосна з естетикою 

національного художнього мововираження, що вони майже блискавично 

увійшли в активний поетичний ужиток і — ширше — в національномовну 

практику. Як стверджував Г. М. Колесник, “творчість П. Тичини дуже 

характерна в плані збагачення української літературної мови крилатими 

висловами та неологізмами. Якщо пригадати їх, особливо яскраво видно, як 

багато може зробити письменник для розвитку мови, коли він навіть у 

творенні нового залишається близький її духові (тобто системі мови), 

наприклад, у чудовому, неповторно-оригінальному яблуневоцвітно. [..] 
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Деякі з наведених слів досить популярні у багатьох сучасних поетів. Інші 

трапляються у поетів давніших. Може. П. Тичина і не створив їх. А тільки 

пустив, так би мовити, в поетичний обіг? У даному разі це питання не є, 

мабуть принциповим. Важливіше те, кому вони завдячують своїм довгим 

життям” [Стиль 1983: 19 – 20]. Зберігаючи авторську атрибуцію, чітко 

корелюючи якщо не з конкретним віршем, то принаймні з мовостилем 

П. Тичини, цей та інші новотвори стають цитатами, зберігають статус 

“Тичининого” слова при входженні в нові мовно-літературні контексти і 

при вживанні в текстах інших жанрів і стилів. Пор.: Нічого я так не люблю,/ 

як вітра вітровіння (П. Тичина) // Хай вітровіння несамовиті/ Б’ються 

об тебе в лютих погрозах (А. Малишко); І день пройде./ На тихім вітровінні,/ 

Над вербами/ Полине знову спів... (В. Вільний); звітрене вічністю вітрів 

вітровіння (М. Корсюк); Тихіше, тихше!.. Слухай ліс!/ Струмка лісного 

небопіння/ і вітру, вітру вітровіння/ в смереках... (С. Йовенко); Зільно нічка 

до грив їх  [коней] лискучих/ Припада молодим вітровінням (А. Мойсієнко)26. 

Таке інтенсивне виформування поетичної стильової норми згодом було 

закріплено фіксацією неолексеми в словнику української мови [СУМ І: 688].  

Водночас у поетичній мові маємо низку регулярно повторюваних 

оказіональних слововживань, персоніфікувати які або ж чітко констатувати 

хронологічну “першість” яких дуже складно. Зокрема, це неолексеми 

легкокрилля (синій присмерк легкокрилля — М. Семенко; Хай несе нас 

легкокрилля/ вгору — П. Тичина); чорнокрилля (Чого ж тобі треба тепер, 

о, бездушний пташе?/ Говори!/ Чорнокрилля на голуби й сонце — / 

Чорнокрилля. — П. Тичина; Як прохопитись чорнокриллям/ під сонцем 

божевільно-білим? — В. Стус; Потім хустину руками/ На два кінці світу 

розводить — / Терновим отим чорнокриллям/ Із розуму в безум 

заводить! — І. Драч); сонцекрилий (Як же день отой забути,/ Переяслав 

сонцекрилий,/ Що осяяв булавою/ Непокірливий Богдан! — М. Рильський; 

                                           
26Неологічні матеріали щодо поширення в мовно-поетичній практиці лексем вітровіння, 
легкокрилля, чорнокрилля, сонцекрилий надала д. філол. наук, проф. Г. М. Вокальчук. 
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але був я сонцекрилий, як поет Верлен — Юрій Клен; Батьківщино 

сонцекрила, я в тобі, і ти в мені — В. Сосюра; Пахне щедрим літом 

в кожному суцвітті./ Яблуком дозрілим, кропом, баклажаном,/ Вітром 

сонцекрилим, вранішнім туманом — М. Сингаївський; Зціли натхненням 

і  цілунком вічності,/ Мій сонцекрилий лицарю пера — Л. Ніколаєнко). Щодо 

них фактор “першості вживання” як хронологічний маркер не слугує 

переконливим аргументом для однозначної констатації прецедентності. 

Адже, з одного боку, оказіональне словотворення може бути умотивоване 

і можливостями мови, й водночас естетичним чуттям автора — накладання 

цих чинників на поетичну ситуацію (наприклад, опис певного пейзажу, 

якогось явища, емоційного стану тощо) здатне спродукувати однакові 

неолексеми в ідіостилях різних авторів. З другого боку, енергетично сильні, 

а надто ж естетично сприйнятні, естетично резонансні тексти (а також 

знакові для них лексичні одиниці) можуть індукувати “неконтрольовані 

підтексти” (термін О. Ронена [Ронен 1997: 51]), підсвідоме, спонтанне 

вживання “чужого” слова.  

Загалом у сферу творчого освоєння у форматі мікроцитат потрапляють 

оказіоналізми Т. Шевченка (неокраяний, широкополий, чорно-голубий, 

синьомундирний), П. Тичини (аркодужний, сторозтерзаний, 

яблуневоцвітно). 

За слушним спостереженням С. Я. Єрмоленко, Шевченків епітет 

неокраяний є новотвором від дієслова краяти і доповнює узуальний 

синонімічний ряд “необмежений, необмежний”. Завдяки версифікаційній 

та лексико-семантичній будові прецедентної щодо нього фрази (Нехай же 

вітер все розносить/ На неокраєнім крилі./ Нехай же серце плаче, просить/ 

Святої правди на землі), і сам цитатний інваріант, й індивідуально-

авторський прикметник “відзначається естетичною потужністю й надається 

до нового прочитання” [Єрмоленко 2009: 61]. Таке нове прочитання, що 

зумовлює перенесення Шевченкової неолексеми в тематичну зону “емоції, 

почуття людини” (поєднання з іменником любов) та стилістичне 
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увиразнення в значенні “який виявляється на повну силу, незбіднений 

(про почуття)” спостережено в мовостилі М. Рильського. Пор.: Вам дорогий 

наш біль, ваш хміль,/ Ваш серп, ваш меч, ваш спів, ваш гнів,/ І усміх дочок і 

синів,/ І струнний перебір дібров,/ і неокраяна любов (Рильський, ІІ, 151). 

 

3.1.3.3. Лексичні цитати. Основою цитатного мовомислення та 

основним механізмом його вербалізації є цитата лексична (цитата-слово, 

цитата-висловлення). Такі цитати найбільш структурно різноманітні, 

найактивніше реінтерпретовані. 

Засади класифікації лексичних цитат розробила на початку 1970-х рр. 

З. Г. Мінц. Узагальнюючи результати аналізу лірики О. Блока, дослідниця 

вичленувала:  

− власне цитати (дослівно відтворені уривки “чужого” тексту);  

− перефразування “чужих слів”;  

− цитатні знаки-вказівки на “чужий текст”, які в семантично й 

структурно згорнутому форматі містять лінгвокультурологічну 

інформацію про прецедентний текст і референціюють до нього. 

Із  погляду виконуваних у структурі прецедентного тексту функцій ці 

знаки-вказівки теж різноманітні  — імена (передусім поетоніми, 

конотоніми, перенесені з “чужих” текстів), художні предикати (слова 

й словосполуки, що вказують на сюжетні чи інші відношення між 

“іменами художнього тексту”), атрибути (перенесені з “чужого” тексту 

ознаки імен) та “міфеми” (комплексне відтворення всієї складної 

художньої ситуації  — і відношень персонажів, і їхніх імен) [Минц 1973: 

387 – 413].  

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. класифікацію З. Г. Мінц 

поглиблено й деталізовано з урахуванням новітніх лінгвокогнітивних, 

комунікативно-прагматичних, рецептивних методик дослідження 

художнього тексту, а також з огляду на помітне ускладнення форм і 
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механізмів цитування в поетичній мові (Н. О. Фатєєва, Н. А. Кузьміна, 

Т. О. Смирнова, К. О. Козицька, О. К. Жолковський та ін.).  

Типологізація власне цитат — точних і трансформованих (лексично 

змінених / доповнених, структурно модифікованих, редукованих, 

граматично розбудованих тощо) — предмет окремого розгляду (див. 

п. 3.1.2.2. Трансформовані цитати).  

Функціонально навантаженими в українській поетичній мові ХХ 

століття є  цитати-знаки. Їх лінгвопрагматичний зміст визначає те, що 

в національній мовній практиці, а також в індивідуальних інтелектуальних 

тезаурусах вони “живуть” як концентровані ментальні згустки, метонімічні 

замісники своїх протоджерел, мають здатність у семантично й структурно 

згорнутому вигляді актуалізувати базову інформацію прецедентного тексту. 

Іншими словами, і в колективній, і в індивідуальній свідомості такі цитати-

вказівки зберігаються й у певних ситуаціях розгерметизовуються як 

максимально ущільнені уявлення про прецедентний текст, актуальні для 

нього ситуації, постульовані в ньому ціннісні позиції тощо. Важливо, 

що  цитата-знак може асоціюватися не тільки з твором, а також із типом 

творчості, з естетичною платформою, із часовим чи ідеологічним зрізом 

цитованої культури.  

До найбільш репрезентативних і впізнаваних, семантично різнотипних 

і функціонально навантажених цитатних знаків-вказівок належать власні 

назви або цитатні імена. Їх діалогічно-інтертекстуальна резонансність 

відчутна і в структурній позиції заголовка (в епітексті), і власне в метатексті, 

де вони зазвичай виступають точковими цитатами (термін М. Ю. Белякової), 

що семантично пов’язують авторське висловлення з прецедентним 

джерелом  — фольклорним (Івасик Телесик, Коза-дереза, Котигорошок, 

Колобок), міфологічним (Сізіф, Ікар, Геракл), біблійним (Авель, Каїн, 

Мойсей, Предтеча, Марія Магдалина, Вероніка, Симон, Петро, Варавва, 

Пілат, Юда, Ірод), літературним (Йорик, Гамлет, Офелія, Катерина), 

інтермедіальним (Штірліц, кіт Леопольд, Том і Джеррі) тощо. Пор.: 
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Відрине кров і грозовий розряд/ отерпне в ділі, як в дерево./ Каїне, Каїне, 

де твій брат?/ (Справді, а де бо він?..)/ Хтось фіолетовий морок простер/ 

на світ — аж ступити незмога…/ Каїне, Каїне, хто ж ти тепер — без 

Авеля, брата свого (Забужко, В., 102); Любов підкралась тихо як Даліла,/ 

а розум спав — довірливий Самсон (Костенко, В., 278); Тож не була 

вузесенька стежина./ Там цілі юрми сунули туди./ І плакала Марія 

Магдалина, що не подав ніхто йому води (Костенко, В., 364); Ще глибше 

в себе, здивувавшись, глянь, — / А потім що? А потім... Бідний Йорик! 

(Бажан / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Не знає вже 

казок Шехерезада./ Над Рейном не співає Лореляй (Костенко, В., 7); Все 

змішалося — злидні, і зло,/ і антихристська сила…/ О північна козо-дерезо,/ 

Що ти тут загубила (Малкович, 38). 

Також актуальні для сучасної поетичної мови цитати-артефакти27 — 

художні деталі, предмети, явища, що є диференційними для змісту й 

образності прецедентного тексту, а в ширшому вимірі словесної традиції 

вже універсалізовані як символи: шагренева шкіра, лампа Аладдіна. 

Цитати-артефакти створюють багатовимірне діалогічно-

інтертекстуальне поле. Ступінь їхньої потенційної дешифровуваності 

залежить від “прив’язаності” до прототексту, до прецедентного джерела. 

Належність останнього до корпусу ядерних / сильних текстів національної 

культури — теж вагомий чинник упізнаваності цитати-артефакту. 

Лексична цитата може також виконувати функцію “точкової” вказівки 

на прецедентну ситуацію. Пор.: Той щасливчик, хто впав за бар’єром 

вольєру,/ на травичку, де люд, а не фракціонери./ Де ще небо розкрите 

(прошепчи лиш “сезам”),/ де земля ще привітна (дарма, що із цезієм),/ 

де  вікно з виноградом і мордою пса,/ за яким — Ельдорадо, планета поезії 

(Жиленко, 437); Прошепочу я: “Сезам!..” І побачу — / небо розкрите — 
                                           
27 Артефакти — поняття, що в сучасній психолінгвістиці і когнітивістиці застосовують 
для визначення феноменів свідомості, які пов’язані з предметами вторинного, зазвичай 
вигаданого (наприклад, казкового) світу і є значущими для певної культури. 
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п’яте і сьоме (Жиленко, 443); І день, і ніч. І вічно сам — / В цього життя 

порожнім трибі./ Який розжеврений сезам,/ Щоб вічність одчинить, 

потрібен (Маланюк, П., 102). 

Образи, алюзовані, вербалізовані у форматі знаків-вказівок, часто 

слугують засобами оцінки, пов’язуючи хронологічно й ментально різні 

фрагменти національної історії та культури. Показовий із цього погляду 

опис чорнобильської трагедії через реінтерпретацію образу зоря Полин як 

точкову лексичну цитату з пророчої книги Нового Завіту — Об’явлення 

Св. Івана Богослова28. Пор.: Зоря Полин, відома з Одкровення,/ Упала 

в Прип’ять атомним вогнем (Гнатюк, НЛ, 18); Чому звізда-Полин упала 

в наші ріки?!/ Хто сіяв цю біду і хто її пожне? (Костенко, В., 537); І сходить 

над Дніпром гірка зоря-полин (Костенко, В., 7); Гірка зоря, що на 

Чорнобиль/ Упала — нагло як стріла,/ Крилом зловісної хвороби/ Усіх нас, 

мабуть, опекла (Гнатюк, НЛ, 32). Частотність таких апеляцій в поезії 

постчорнобильського періоду дає підстави констатувати формування 

виразно часово маркованої асоціативно-образної поетичної парадигми. 

 Лінгвокогнітивну специфіку всіх різновидів лексичних цитат-вказівок 

(і цитатних імен, і цитат-артефактів, і цитат-ситуацій) визначає їх чіткий 

зв’язок із визначеними прецедентними ситуаціями, в яких закладено 

змістово-ціннісні основи їхнього вживання як мовно-естетичних знаків 

культури, вербалізаторів певних фрагментів інтелектуального досвіду. 

У лінгвосвідомості мовців вони продукують однореферентні асоціації 

з прецедентними текстами.   

Цитати-висловлення — це текстові одиниці, які мають стійку 

структуру, але в процесі реактуалізації можуть зазнавати істотних 

трансформацій (граматична перебудова, редукція або заміна (субституція) 

елементів), що не зумовлюють кардинальної зміни прецедентного значення. 

                                           
28 І велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на 
водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей 
повмирали з води, бо згіркла вона (Об., 8:10–11). 
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Левова частка цитат, зафіксованих у поетичних текстах ХХ ст., мають 

надслівну природу, є цитатами-висловленнями.   

Отже, цитата в сучасному українському поетичному тексті — це 

функціонально-стилістичний код, який засвідчує зорієнтованість 

авторського мовомислення на універсум попередньої національної і світової, 

вербальної та невербальної культури. Лінгвопоетична актуальність 

цитатних висловлень як одиниць поетичного текстотворення, компонентів 

загальної діалогічно-інтертекстуальної стратегії простежується на всіх 

етапах становлення й розвитку національної поетичної мови і зумовлює 

кількісну та якісну репрезентативність цитатного корпусу. Це, у свою 

чергу, актуалізує потребу вироблення практичних методик лінгвістичного 

аналізу цитат і сучасних підходів до їхньої класифікації та типологізації, 

зокрема й за рівневим принципом. 

Класифікацію цитат за критерієм “мовно-структурний рівень” 

(рівневий вияв) візуалізує така схема:  
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3.1.4. Критерій “мова відтворення”. Іншомовні одиниці в 

цитатному поетичному тезаурусі 

 

Мова відтворення — актуальний параметр лінгвістичного опису 

висловлень, що увійшли в цитатний тезаурус як мовно-естетичні знаки  

світової культури. За цим критерієм розрізняють цитати перекладні 

(українськомовні) та іншомовні, відтворені мовою оригіналу (в іншомовній 

графіці або транслітеровані).  

 Іншомовне написання — особливий засіб акцентування цитати, 

її  виділення як пункту лінгвокогнітивного порушення лінеарності тексту. 

У такому відтворенні в українських поетичних текстах ХХ ст. зафіксовано 

латинськомовні, грецькомовні, англомовні, франкомовні, німецькомовні, 

польськомовні та російськомовні прецедентні висловлення. 

 

3.1.4.1. Латинськомовні та грецькомовні цитати. Латинськомовні 

висловлення — достатньо традиційний для національної мовно-літературної 

практики засіб номінації чи характеристики певної ситуації, явища, 

предмета тощо. Популярність їх “автентичного” (власне латинськомовного 

або транслітерованого) вживання дослідники умотивовують так: “через 

поширеність давніх мов, зокрема латинської, такі крилаті вислови іноді 

подаються без перекладу українською графікою чи повністю мовою 

оригіналу” [Калашник 1986: 128]. Очевидно, така аргументація доречна 

щодо мовотворчості авторів, гуманітарна освіта яких, здобута в класичній 

гімназії, обов’язково передбачала опанування латині. Тому значна кількість 

різноманітних (афоризованих і менш відомих) латинськомовних інтекстів 

у поетичній мові кінця ХІХ — початку ХХ ст. цілком природна: це частина 

активного словника письменників, сформованого освітнім і вдосконаленого 

самоосвітнім процесом: Колеги, ми відбилися від теми,/ Почнім ab ovo 

і приймім ad hoc/ без доказу, що і скульптура вічна (Леся Українка, V, 108); 

Го, го, значить, філософ ви кругом! — / Сказав Євгеній трохи насмішливо./ 
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До плуга з академії бігом,/ Paterna rura оброблять щасливо (Франко, X, 199); 

Крикнув русин: “Щезай, лихо!”/ Біда каже: “Сиди тихо!/ Зв’яжи язик у 

пута,/ Коли Roma locuta!” (Франко, X, 121); О, не здивуйте, excellentes,/ 

В тім співі — відгук боротьби/ За давнє “uti  possidentes”,/ За гасло 

“Panem et circentes”./ Я син юрби (Вороний, 100); Минуть літа, і що ж?/ 

Погаснуть очі-зорі,/ Змарніє личенько, зігнеться пишний стан/ І зникне 

навіть тінь краси... Memento mori. (Вороний, 46).   

Цю традицію активно продовжує, розвиває поетична мова 

ХХ століття: Тут на Овиді, може, Овідій/ Рив на таблиці штилетом:/ 

Cúm subit illiús tristíssima nóctis imágo.../ У долині ржавіли щити римських 

леґіонерів (Вовк, П., 354); Pаt et omnibus veritas./ Хто з нас є справді собою? 

Хто з нас є справжній. Я/ шукав себе в люстрах із льоду, в люстрах 

із полум’я,/ в проминанні мрій, твердинь, вікопомних пам’ятників… (Рубчак, 

КІ, 161); Gaudeamus igitur/ juvenes dum sumus./ Хоч їхні голови покрила 

сивина,/ хоч в кутиках очей/ горить/ вчорашній день,/ хоч їхні мрії/ зниділи/ 

у гуркоті/ пилюг і бур:/ Gaudeamus igitur./ [..] / Тисніть,/ співайте/ 

juvenes  dum sumus,/ ховайте в серці квітку,/ що росла,/ ховайте квітку,/ 

що зів’яла (Бойчук, ТО, 7 – 8).  

В індивідуальному вимірі вживання неперекладних латинськомовних 

висловлень є наскрізною нормою мовотворчості Є. Маланюка 

(Відроджуюсь по кожній страті/ свідомістю, що дні оці/ Sub specie 

aeternitātis29/ Зіллють начала і кінці (Маланюк, П., 363); Лиш в голові 

важкий вогонь гуде,/ Під тягарем — тремтять зомлілі лікті./ І в полум’ї 

нездоланих ідей/ Чорніє морок вироком: vae victis30 (Маланюк, П., 406),  

Б.-І. Антонича (Прилюдно сповідаюсь urbi et orbi31/ із захвату, із горя, 

                                           
29Sub specie aeternitātis (aeterni) — з погляду вічності. Висловлення Спінози, яке описує 
універсальну й вічну істину. 
30Vae victis — горе переможеним. Висловлення, яке давньоримський історик Тіт Лівій у 
праці “Історія Риму від заснування міста” приписує Бренну, ватажкові галлів, що у 390 р. 
(за іншими даними у 387 р.) до н. е. окупували місто. 
31Urbi et orbi — місту і світу. Здебільшого цей афоризм цитують саме латинською 
мовою. Оскільки так традиційно адресовані послання Римських Пап, висловлення 
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з гордощів, з зневіри (Антонич, 136); Плоский горбок, злотолускі рибоньки 

плюскають в рові./ Де є дійсності грань, де уяви є світ non est certum32:/ 

в Тускулюм добрий Горацій на рундуку мармуровім/ пише поему до грацій 

і слухає… радіоконцерту (Антонич, 47), Є. Сверстюка (як нам хочеться 

вірити/ в людину взагалі/ забути усі її/ вічні гріхи на землі/ солодко 

повторювати ці гріхи/ в супроводі утробного екстазу/ і тайком 

наспівувати/ contra spem spero (Сверстюк, 154). Сприймання, розуміння 

таких інтекстів особливо потребує сумірності мовно-інтелектуального 

досвіду автора і читача.  

У компонентно й тематично різноманітному корпусі латинськомовних 

висловлень можна вичленувати його, умовно кажучи, ядерну зону — 

наскрізні цитати, актуалізовані в поетичних текстах різних авторів і різних 

періодів розвитку поетичної мови. До таких, наприклад, належать:  

Sic transit Gloria mundi (так минає слава мирська). Висловлення 

середньовічного філософа і теолога Томи Кемпійського із твору 

“Наслідування Христа”. Його тричі повторюють при возведенні в сан Папи 

Римського, при цьому спалюючи перед ним шматок тканини на знак 

примарності, скороминущості земної величі. У сучасній мовній практиці 

вживається в переносному значенні “швидкоплинність людського життя; 

швидкі зміни становища людини”: І на бронзі, і на корунді/ Видко гострі 

кігті часу./ Sic transit Gloria mundi/ І на мудрість, і на красу (Маланюк, 

П., 158); Це вже наслідок недокрів’я:/ Небагато хліба в півфунті!/ 

Пам’ятаєш таке прислів’я:/ “Transit gloria mundi...” (Плужник / 

www.ukrlib.com.ua/books/printit.php=6098); Хі-хі-хі! Ха-ха-ха! Га-га-га!/ Йде 

луною з тої безодні/ Де промчав колись кінь голодний./ І кивають печально-

мудрі:/ Sic transit gloria mundi (Сверстюк, 65); Розірву груди. Розшматую 

                                                                                                                                       
універсалізувалося як формула урочистого звертання зі значенням “до загального 
відома”. 
32Non est certum — буквально: не є справжнім, правильним, надійним. 
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серце. І побачу — надходить невідома голуба гроза. Sic transit gloria mundi! 

(Микола Хвильовий, “Санаторійна зона”). 

Рer asрera ad astra (через терни до зірок). Висловлення з твору 

римського письменника і філософа І ст. н. е. Сенеки “Несамовитий 

Геркулес”, яке первісно звучало дещо по-іншому: шлях від землі до зірок — 

непростий33. Мовно-поетична практика відбиває вживання цієї 

повноформатної  цитати або її редукованого варіанта ad astra в переносному 

значенні “прагнення досягти високої мети”. Пор.: Щоби утвердитись у вірі/ 

І не згубитись у віках./ Допоки мислю, нею мрію/ Per aspera ad astra шлях! 

(Рисак, 31); То був короткий, владний клич: “Аd astra!” — / і знов не бачив 

я  його лиця (Клен, В., 230). Цитатну назву “Ad astra” має цикл поезій 

М. Вороного, друга частина поеми Ю. Клена “Попіл імперій”; 

Vox populi — vox Dei (голос народу — голос Божий). Висловлення 

з поеми Гесіода “Труди і дні”, що в сучасній мові вживається як формула 

вияву демократичних переконань: “Vox populi — vox Dei”, — кмітливо 

буркнув король./ Сплеснули в долоні облесники,/ затривожились брезклі 

благочестиві (Рубчак, КІ, 123 – 124); Я хіба що, я навпаки. Я зроду./ Я мислі 

зав’язав на три вузли./ Я просто так, глас Божий — глас народу (Костенко 

/ http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). Пор. у мові 

публіцистики: Ох, яка ж вона (тенденція) спокуслива для поета, завжди 

в глибині душі самотнього (адже — першопрохідця!), та ще й підпоєного 

народницькими ідеями (народне “ми” конче “святе”, і “vox populi” конче 

“vox Dei”) (Забужко, “Література і тоталітаризм”). 

Окремі латинськомовні цитати в українських поетичних текстах 

вживаються в транслітерованому форматі. Таке стилістичне явище, а також 

лінгвопрагматику відповідних текстових одиниць характеризує 

В. С. Калашник на прикладі відтворення початкової фрази поеми Вергілія 

                                           
33У Сенеки це висловлення має дещо інший лексико-семантичний вимір: Non est ad astra 
mollis e terra via — Неспокійний (нетихий, нелагідний) є шлях від землі до зірок. 
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“Енеїда” arma virumque cano34 в поезії М. Рильського “Стоїть золотоглавий” 

(Арма вірумкве кано — я славлю вояків — / Великому Богдану/ присвячую 

я  спів) [див. також: Калашник 1986: 130] та реінтерпретації перефразованого 

афоризму давньоримського поета Марціала поет — вічний учень. Його 

в  українську поетичну мову увів І. Франко (як назву збірки “Sеmper tiro”, 

1906), а згодом реактуалізували й інші автори: Ти пам’ятаєш?/ Літній 

чи студент, а семпер тіро завжди той, хто творить,/ Їздець в незнане, 

де  уява зорить (Крижанівський / litnik.org/index.php/poeziya/stepan-

krizhanivskij).  

 Цілковито сумірною є ситуація графічного відтворення грецькомовних 

цитат — їх зафіксовано і в “рідномовному”, і в перекладному, і в 

транслітерованому форматах: Спіте, змучені всі, спіте, хворі,/ що зазнали бур 

негоду у житечнім морі./ Тлін все, тінь, півтон — / б’є в лілеї сон./ 

Лебедіють хором зорі:/ Κύριε έλέησον! (тобто Господи, помилуй) (Тичина І / 

2, 76); Не руш моїх кіл, мої кола тобі не належать./ [..] / О, знав-таки 

мудрий, що каже, що так загаратав/ Напаснику в очі — на двадцять 

потомних віків!/ І мовлю по-еллінськи: “ме му тос кікльос тарате”, — / 

Мужчинам,/ Імперіям,/ Часу:/ Не руш моїх кіл (Забужко, В., 221 – 222). 

Прикметна риса наведених грецькомовних цитат — їхня менша 

впізнаваність і прочитуваність порівняно з афоризованими 

латинськомовними. Це зумовлює появу в текстах супровідних перекладних 

(не руш моїх кіл) чи тлумачних (тобто Господи помилуй) синтагм. Таке 

уточнення, з’ясування семантики іншомовної цитати в примітках, 

в авторських тлумаченнях — ознака того, що вона інкорпорована у віршову 

мову як репрезентант іншої, “чужої” і, ймовірно, недостатньо пізнаної 

культури. Це увиразнює пізнавальну й водночас змістотвірну та 

культуротвірну функцію цитати, яка “виявляється способом прилучення 

                                           
34Дослівно — оспівую військову потугу мужа. 
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до традиції, входження в інтертекст і в цій якості дає поштовх до 

смислотворення” [Лотман 2000: 83]. 

 Крім латинськомовних та грецькомовних, в українській транслітерації 

відтворюються біблійні висловлення арамейською мовою. Насамперед ідеться 

про відомий вигук Ісуса Христа “Боже, Боже, навіщо Ти Мене покинув?” 

(Мт., 27:46; Мр., 15:34). Вірші духовного, релігійного змісту, стилізовані 

поетичні молитви  — одна з основних сфер його художньомовного освоєння: 

І зір відкривсь востаннє/ Ісусові, і велім гласом скрикнув/ Він: “Ілі, ілі лама 

сабахтані!” — / І видихнув Свій дух (Маланюк, П., 500); Далеко занесли нас 

пригоди, пориви,/ Сіяти наше й збирати чуже на чужих ланах./ Бувають 

хвилини холодної краси,/ Коли Ти, Боже, мовчиш./ І кривавиться заходом 

сонця:/ “Елой, Елой, лямма сабахтані?” (Вовк, 96 – 97); О елі, елі, 

лама  савахтані!/ Руками в горло заштовхати плач…/ В заломах бганок, 

ніби знак зітхання,/ Злетів надривно-малиновий плащ (Забужко, В., 19); 

Вже  дві тисячі літ “Елої, елої”,/ І немає відлуння в пустині (Криловець, 

АУХВМ, 707). Складність точного відтворення фонетичного образу фрази 

ідентично до її звучання у мові-донорі зумовлює численність графічних 

варіантів транслітерації (Ілі, ілі лама сабахтані/ Елой, Елой, лямма сабахтані/ 

О елі, елі, лама савахтані/ Елої! Елої, лама савахтані).  

Жанрова норма духовної поезії Б.-І. Антонича, яка насичена 

латинськомовними сакральними формулами, — паралельний переклад 

потенційно непрочитуваних фрагментів, передусім заголовків. Наприклад, 

у подвійному — латинськомовному й українськомовному — варіантах подані 

назви багатьох поезій які за походженням є цитатами із різножанрових 

творів сакрального стилю: “Ut in omnibus glorificetur Deus. Хай у всьому 

прославиться Бог”, “Veni sancte spiritus! Прийди, Святий Духу!”, “Gloria in 

excelsis. Слава на висотах”, “Deus Magnificus. Великий Господь”, “Te Deus 

laudamus. Тебе, Бога, хвалимо”, “Resurectio. Воскресіння”, “Momentum cum 

Deo. Хвилина з Богом”, “Veni creador! Творче, прийди!”, “Mater dolorosa. 

Страдальна Мати”, “Magnificat. Величання”? “Salve Regina! Спасай, 
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царице!”. Здебільшого ці висловлення повторюються внутрішньотекстово, 

що зумовлює їх актуальність і як змістотвірних одиниць, і як композиційних 

скріпів віршової мови: Salve regina!/ Будиться серце та б’є,/ будиться 

людська душа з приземних пелюх,/ [..] / Salve regina!/ Перед Тобою пливуть/ 

сонячні хвилі та янгол-окличник,/ перед Тобою пахощі рожі, фіалок /  [..]  ./ 

Salve regina!/ [..] / Срібнострунні арфи грають./ Salve regina!/ Кудою 

переїдеш — велика переміна (Антонич, 87 – 88). Пор. використання цього 

композиційно-текстотвірного прийому в мовостилі Д. Павличка: Добре, що 

Ти владарюєш над нами./ [..] / Добре, що маєш Ти силу велику./ [..] / Добре, 

що вибрав Ти людську подобу; Quo vadis, Domine? Куди Ти йдеш?/ [..] / 

Quo vadis, Domine? Куди йдемо?; Знай, Господи, жага свободи/ Тут 

не розпалася на прах (Павличко, АУХВМ, 350).  

Отже, відтворені в “рідномовному” написанні латинсько- та 

грецькомовні цитати, а також їхні перекладні еквіваленти формують 

значний сегмент інтелектуально маркованого українського художнього 

дискурсу. Традиція їх уживання, започаткована в літературі попередніх 

періодів, активно продовжується, розвивається і в різножанрових поетичних 

текстах ХХ століття.  

 

3.1.4.2. Англомовні цитати. Англомовні цитати в мові сучасної 

української поезії кількісно численні, й це логічно з огляду і на міжнародний 

статус англійської мови, і на популярність англомовної (британської, 

американської) літератури. Крім того, сучасний глобалізований культурний 

простір насичений міжсистемними, інтермедіальними англомовними цитатами 

з пісенних текстів, кіно, анімаційних фільмів тощо — вони теж активно 

входять у поетичну мовотворчість. 

Одна з найбільш відомих і текстотвірно продуктивних англомовних 

цитат — Шекспірова сентенція to be or not to be (про неї вже йшлося вище). 

Крім неї, в українській поетичній мові актуалізовано фрагменти популярних 

пісень груп “The Beatles” (let it be; all my troubles seem so far away), “Bungle 
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Knot Dred” (oh, yes, my baby), “One Direction” (story of my life), виконавців 

Френка Сінатри та Елли Фітцджеральд (let’s fall in love). Пор.: жінки/ 

мотають душу у клубок шовковий/ а ти лишайся вірним — та собі/ 

промовивши під вуса let  it  be/ ступай у прохолоду сутінкову (Савка, 57); 

let’s  fall in love незважаючи на цю мряку і паскудство давай закохаємось 

(ДТ, 257); Коли в букетах подаєш/ надії від сльоти продряглі,/ та от впадеш 

з високих веж/ (oh, yes, my baby!),/ побачиш — на землі живеш,/ а зірка 

в небі!/../ пелюстки наших руж — / розкриються цнотливо знову:/ 

“Це ти?” — “Це я, твій сум і щем…”/ (oh, yes, my baby!) — / я загорну тебе 

плащем,/ немов на небі… (Андрухович, ЕПР, 9); роздавав музúкам монети/ 

і щось собі в шухляду/ тихенько пописував/ якусь музику/ story of my life 

(Дементьєва, ЛяЛяК, 73). Водночас варто наголосити на тому, що читач, 

який із різних причин (вік, освіта, знання мови, естетичні уподобання) 

не знайомий із прецедентними пісенними творами, може сприймати ці 

інтексти як не обтяжені культурною пам’яттю англомовні вкраплення, якими 

теж насичена мова української поезії35. Передбачувана автором 

інтертекстуальність у цьому разі не реалізується або реалізується тільки 

частково, діалогічність стагнується на рівні авторської інтенції.  

 Іноді англомовна цитата стає цілеспрямованим об’єктом 

фоносемантичного обігрування, зокрема, коли по-новому семантизується 

в структурах паронімічної атракції: місто для нас/ було лише містом/ 

достатньо далеким і близьким/ аби не збивати нас з ритму/ I miss you/ 

я мислю/ тримаю чуже/ ще не мовлене слово/ ось тут на губах/ а своє/ 

у зсудомленім горлі (Савка, 32 – 33); Хто розбере тепер? Було чи не було?/ 

                                           
35Особливо материкової поезії кінця ХХ ст. та української діаспорної поезії: ось тобі твій 
last choice/ а бачиш/ шляхи Господні темні (Дементьєва, ЛяЛяК, 67); Грибовиді 
збираються хмари:/ Скільки залитих ротів,/ Скільки сухих грудей,/ Скільки обвислих 
рамен…/ Sometimes I feel like a motherless child…/ Хтось устромив заіржавлений цвях/ 
У дерев’яну калюнґу! (Вовк, П., 236 – 237); Він проходить біля мене,/ моно тонно 
повторюючи:/ This is the last stop?/ As far as we go./ This is the last stop?/ As far as we go./ 
Дай руку, кохана,/ Підемо шукати інших слів (Рубчак, КІ, 197). 
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Питання справді зайве./  Натомість вже звучить тобі/ Набат одвічного 

To  be? (Розумний, ІМЕННИК, 112). 

Епізодично англомовні цитати колажуються з мовно-естетичними 

цитатними знаками української культури: ворог мій/ із явними ознаками 

дворушності/ дводушності/ в одній особі/ конформіст/ плазун/ The King of 

Lie36/ душа моя/ білий птах з чорною ознакою/ трагедія спокою 

(Дементьєва, ЛяЛяК, 69). 

 

3.1.4.3. Франкомовні, німецькомовні, польськомовні цитати — 

епізодичні й актуалізовані здебільшого в синергетично, змістово 

й композиційно сильній позиції першого рядка або (частіше) епіграфа. 

Внутрішньотекстове вживання цитати, як правило, супроводжується 

авторським коментарем чи епітекстовим перекладом, що полегшує її 

розуміння в разі непрочитуваності через незнання мови протоджерела.  

Периферійну зону цитатного іншомовного словника формують 

франкомовні висловлення: 

− П. Верлена — De la musique avant toute chose. Пор.: De la musique avant 

toute chose/ Ох, знаю, чула, не учіть:/ Крізь торохтючий гравій прози/ 

Зненацька скрипка прозвучить (Забужко, В., 68). Щодо цього першого 

рядка поезії О. Забужко “Ars Poetica” із підзаголовком “Подражаніє 

П. Верлену” в примітці подано авторське пояснення: “Музики — 

передусім” (початок Верленового “Ars Poetica”);  

− А. Рембо Mourir aux fleuves barbares — “померти на варварських ріках” 

(епіграф до поезії Є. Маланюка “Не треба мрій…” — П., 85);  

− Е. Верхарна Je suis un fils de cette race (епіграф до поезії Є. Маланюка, 

“Уривок з поеми” — П., 70).     

Інтелектуально-мовний простір української поезії збагачують також 

німецькомовні цитати з поезії Р. М. Рільке (wie menschlich sie Madonnen 

                                           
36Правильна назва роману Джона Харта — “The King of Lies”. 
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planen — Маланюк, П., 193; Herr, es ist Zeit! — Маланюк, П., 426); Uraltes 

Wehn vom Meer,.../ O wie fühlt dich ein/ Treibender Feigenbaum/ Oben im 

Mondschein (Вовк, П., 91), із німецьких пісень (Ich hab’ mein Herz/ 

In Heidelberg verloren… — Маланюк, П., 477) тощо.  

Ментальну єдність із польською культурою засвідчують численні 

польськомовні інтексти у поезії Є. Маланюка. Апелюючи до класики 

польської літератури (А. Міцкевич, Ю. Словацький), а також керуючись 

власними літературними уподобаннями, Є. Маланюк вживає фрагменти 

“чужих” текстів як: а) точні авторизовані: Boże, kto cię nie widział w Ukrainy 

błękitnych polach! (П., 590; у примітці вказано, що автором слів є 

Ю. Словацький); W błękitnej łodzi tramwajowej/ Przepłynąć przez wieczorny 

Kraków (П., 462; в епіграфі вказано, що автором слів є Л. Подгорський) 

та б) неавторизовані: Drży Ukraina bodiakem/ Pod kotującym zodjakem/ Panna 

Wagi podnosi… (П., 399); Nad jakąś rzeką, w jakimś kraju… (П., 463); Nad jakąś 

rzeką, w jakimś mieście,/ Gdzie ślubowałem ślub niewieście… (П., 464); Niech 

nad mogiłą nikt nie płacze/ Prącz jednej mojej żony, — / Na nic mi wasze łzy 

sobacze… (П., 463); Polały się łzy me czyste, rzęsiste… (П., 546). Прикметно, 

що, незважаючи на потенційну непрочитуваність, неавторизованих 

польськомовних цитат у текстах Є. Маланюка кількісно помітно більше, 

ніж авторизованих.  

Комплекс традиційних для поетичної цитати функцій (як-от 

діалогізаційна, композиційна, текстотвірна) виконує висловлення 

Л. Подгорського Ewangelia pól в однойменному вірші Є. Маланюка 

(П., 111  – 113). Діалогічно-інтертекстуальну цілісність становлять: 

а) заголовок (“Євангеліє піль”), б) епіграф, у якому це ключове для розвитку 

тексту словосполучення актуалізовано в повнішому форматі (I wszystkie orki, 

siejby, żniva — / To cała Ewangelia pól) та в) фрагменти авторського 

метатексту — точно відтворена цитата ([земля] німа, як ніби вже й забула/ 

Під плугом непоглибний біль,/ й раненим тілом не відбула/ Цілу Євангелію 

піль (Маланюк, П., 112) та істотно розбудована, яка межує з ремінісценцією 
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(Знову біблія літа розкрила/ сторінки закоросених піль. Легкий вiтер 

напружує крила/ Гнати леготом золото хвиль./ Все забув, мої смутки і 

скрути,/ Мої грішні бездушні слова, — / Тут, на царині, Книгою Рути/ 

розгортаються справжні жнива (Маланюк, П., 113). 

 

3.1.4.4. Російськомовні цитати формують істотний, кількісно 

об’ємний сегмент іншомовних надслівних образно-виражальних засобів 

української поетичної мови. 

Дослідники слушно констатують, що “мовний склад національного 

корпусу прецедентних текстів залежить від сформованої в цьому соціумі 

мовної ситуації” [Слышкин 2000: 33]. В ідеалі прецедентними для 

етнокультури мають ставати тексти або створені національною мовою, або 

перекладені на неї. Однак для сучасної України ситуація історично склалася 

по-іншому: з огляду на багатолітню практику білінгвізму / зросійщення і 

гіпертрофованої популяризації російської мови, прецедентними для 

національної лінгвокультури ставали тексти й українськомовні, і значною 

мірою російськомовні, причому особливо помітною питома частка останніх 

була в сегменті перекладів “золотого фонду” світової літератури. Тобто 

лінгвокультурний тезаурус кількох поколінь українських мовців, зокрема 

сучасних, багато в чому сформований на текстах російськомовних — 

і власне російської культури (не тільки літератури, а й кіно, пісенної 

індустрії тощо), і світової, поширюваної та популяризованої в перекладному 

російськомовному форматі через згадувану вище стратегію “насадження 

тексту”. Адже, як слушно наголошує О. О. Тараненко, до сьогодні 

“в  україномовних текстах є достатньо помітною практика цитування 

російською мовою іншомовних (не російських) джерел, оскільки, крім того, 

що така література перекладалася в СРСР в основному на російську мову, 

російська мова й російськомовна атмосфера взагалі були панівними в 

суспільстві й вивільнення з-під цього культурно-мовного впливу 

відбувається повільно” [Тараненко 2010: 33]. Цим частково можна пояснити 
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те, що багато прецедентних висловлень активно вживані й потенційно та 

реально впізнавані саме в російськомовному форматі навіть коли йдеться 

про природного носія української мови, зокрема, українськомовну 

інтелігенцію. Пор.: дым Отечества нам сладок и приятен; cчастливые 

часов не наблюдают; свежо предание, а верится с трудом; с чувством, 

с толком, с расстановкой; жизнь нужно прожить так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы; почему люди не летают, 

как птицы; страшно далеки они от народа; мы все учились понемногу чему-

нибудь и как-нибудь; нельзя объять необъятное; я спешу к тебе с приветом; 

была без радостей любовь, разлука будет без печали та багато ін. Причому 

ця тенденція достатньо симетрична і в загальномовному вимірі, й у 

функціонально-стильовому, і в жанровому. 

Відома російськомовна цитата, яка в українській поетичній мові стає 

поліреферентною, розрощується в інтертекстуальний ланцюжок, — фраза 

М. Лермонтова выхожу один я на дорогу. Її афористичний статус фіксує 

видання “1000 крилатих виразів української літературної мови: Афоризми. 

Літературні цитати. Образні вирази”, де вказано: “вислів вживається для 

підкреслення самотності ліричного героя” [Коваль, Коптілов 1964: 551]. 

У сучасній поетичній мові актуалізована на достатньо різних етапах її 

розвитку й здебільшого відтворюється як точна графічно маркована цитата: 

“Выхожу один я на дорогу” — / В цих словах ой скільки гіркоти!/ Ми ж 

співаєм сонцю перемогу,/ Сонечку, з яким так легко йти (Тичина, II / 2, 135); 

І ось тепер я в П’ятигорську в нього…/ Я тут, мої шкільні товариші,/ 

Де “Выхожу один я на дорогу”/ Злетіло, ніби гострий крик душі (Біба / 

lib.kr.ua/vv/index.php). Рідше це граматично й лексично трансформований 

перекладний інтекст, упізнаваність якого підтримує епіграф: Не забуду 

вечора хрусткого,/ Інею й тоненького льодку,/ Коли сам я вийшов на 

дорогу,/ Ніби вперше на своїм віку (Рильський, IV, 315).  

У мовостилі М. Рильського реактуалізовано периферійні в загальному 

вимірі цитатного тезаурусу української поетичної мови неперекладні 
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фрагменти поем О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” — Своїм праправнукам 

далеким/ Лишив він заповіт оцей:/ “Быть можно дельным человеком/ 

И думать о красе ногтей” (Рильський, IV, 262), “Борис Годунов” — 

Люблю, як люльку набиває він,/ Закурює в сократівськім спокої,/ І, як владика 

цілей і причин,/ Розказує поважною ходою/ Про те, що стало порохом руїн./ 

“Минувшее проходит предо мною,/ Волнуяся, как море-океан”, — / І давні 

тіні сходять на екран (Рильський, І, 198). Також використано фрагменти 

віршів О. Блока “Приниження” — Всі закохані — завжди безстрашні,/ 

Тільки б болю їм, тільки б їм мук… — / Так вонзай же мне, ангел 

вчерашний,/ В сердце острый французский каблук (Рильський, ІІІ, 175), 

М. Лермонтова “Казка для дітей” — “Умчался век эпических поэм”, — / 

Сказав з жалем учитель мій великий…/ Не місце, мов, для старосвітських 

тем/ У галасі сучасної музики (Рильський, І, 68). Висока ймовірність 

невпізнаваності цих інтекстів умотивовує супровідне вживання лексико-

синтаксичних метаоператорів лишив він заповіт оцей.., сказав з жалем 

учитель мій.., він розказує про те, що… 

Прагматичне й функціональне навантаження російськомовних цитат 

у сучасному поетичному тексті загалом співвідносні із загальними 

функціями цитат у художньому дискурсі. Наприклад, вони стають основою 

для дискусій концептуального, світоглядного характеру — як засіб 

свідомого, зазвичай підкресленого відмежування від первинної позиції, 

вираженої в прецедентному джерелі: Щось ветеранне/ лепечуть замерзлі 

вуста:/ “Летят они в жаркие страны./ А я не хочу улетать...”/ 

Не хочеш — то й не лети./ Вертай до своєї квартири,/ до гладу, до 

наготи,/ до черг, безгрошів’я, зневіри./ Вертай, щоб до смерті трубить/ 

і все ж не піднятись з багна./ Комусь же потрібно/ нещасну цю землю 

любить./ Комусь же потрібно!/ От ти і люби (Жиленко, 392); “О дайте, 

дайте мне свободу!..”/ Співочий князю! Боже збав/ Святиню жебрати! 

Хіба/ Свобода — брати нагороду/ Із чужинецьких рук? Ганьба! (Світличний, 

СКР, 61).  
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Спостережено в сучасній українській поезії також відтворення 

російськомовних цитат в українській транслітерації, однак і 

лінгвокогнітивна природа, й прагматична мотивація, й оцінність таких 

інтекстів кардинально відрізняється від розглянутих вище латинськомовних, 

грецькомовних чи польськомовних. Ідеться про цілеспрямоване стилістично-

оцінне “передавання вимови (написання) слова іншої мови як його 

навмисного неперекладання, які супроводжують [..] претензії щодо 

державної політики, ідеології, культурних особливостей і мовної практики 

"іншомовних" опонентів і виражаються як несхвальне, неприязне ставлення 

і переважно як недоброзичлива іронія, глузливе пародіювання [..]. При 

цьому фактор такої "навмисності" може посилюватися неточним (власне, 

спотвореним) цитуванням, на письмі — передаванням звуків однієї мови 

графічними засобами іншої мови, тобто вживанням слова як фонетичного 

(графічного) варваризму в тканині іншої мови [курсив наш — Г. С.]” 

[Тараненко 2010: 23]. 

До виявів стилістично-оцінної цитатності зараховуємо зневажливо-

іронічні й відверто “стьобні” контексти з відтворенням на письмі такої 

диференційної особливості російської нормативної вимови, як акання. Пор.: 

“ат праклятай пагоні”, в тропу мандрівного зарібку — / І мені навздогін 

(кожен має, за що заплатив!) (Забужко, В., 111); Тож оформ неодмінно/ 

Передплату в Ню-Йорк/ На журнал “Україна”/ І родной “Аганьок” 

(Ірванець, ТМ, 88); захлинаючись, скрипка біжить “па желєзнай дарогє”,/ 

Де донині проноситься смерч “Варкута — Лєнінград”./ Ех, па тундрє, 

па тундрє!../ Прощавайте, совєцьке дитинство,/ Поворот з таборів, 

шістдесятницькі вірші (зразки первозвуків німого) і “хрущовка”, що в голову 

тисне (Забужко, В., 110). Так на цитатному рівні автори виявляють 

своєрідний мовно-естетичний і світоглядний протест “проти комуністичної 

ідеології та радянського режиму, які звично асоціювалися в Україні 

з функціонуванням російської мови” [Тараненко 2010: 26], підкреслюють 

чужий для української ментальності характер дійсності. 
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Носіями іронічно-зневажливої або й різко несхвальної конотації 

виявляються також інкорпоровані в поетичні тексти російськомовні кліше, 

які в свідомості багатьох українських мовців пов’язані з офіційним 

дискурсом радянської доби: О Боже, подай хоч один монолог,/ в якім 

клекотіла би кров, а не лімфа!../ І чавить цигарку (“Минздрав СССР/ 

предупреждает”) — як зігнуту спину!/ Офеліє! Вихід! — кричить режисер 

(Забужко, В., 74). Переакцентування первинної модальності цієї цитати 

з  мови повсякдення (“мови життя”) помітно інтенсифікує експресивність 

художнього висловлення, підтверджуючи, що “вторгнення "уламка" тексту 

на чужій мові може [курсив наш — Г. С.] може відігравати роль також 

генератора нових смислів” [Лотман 2000: 66] або нових оцінок.    

Отже, іншомовні (неперекладні) цитати мають виразну 

лінгвокогнітивну специфіку: метонімізуючи зміст прецедентного тексту або 

певного його фрагмента, вони особливо чітко виявляють симетричність / 

асиметричність лінгвокультурного досвіду автора й читача, які можуть бути 

несумірними щодо володіння тією чи тією іноземною мовою, щодо 

обізнаності з творами світової літератури, музичної культури, 

кінематографу. 

Відсутність перекладу може бути мотивована тим, що автор вважає 

цитату загальновідомою, впізнаваною, отже, розуміння її контекстної 

семантики й прагматики не потребує додаткових метакоментарів. Натомість 

усвідомлення непрозорості, непрочитуваності цитати спонукає до перекладу 

чи епітекстових пояснень.   

Іншомовні (латинсько-, грецько-, англо-, німецько-, франко-, 

італійсько-, польськомовні) цитати виконують додаткову, порівняно з 

іншими, функцію інтелектуалізації, збагачення українського цитатного 

тезаурусу мовними знаками іншонаціональної культури. 

Вживання російськомовних цитат у новітній українській мовно-

художній практиці (насамперед в авангардній та постмодерній) має 

кардинально іншу мотивацію й текстову прагматику, ніж у поезії класичної 
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парадигми. Зазвичай оцінність таких інтекстів негативна, а змістотвірність 

пов’язана з модальністю заперечення. Це своєрідний лінгвальний вияв 

світоглядного протистояння, підкреслення чужого для української 

ментальності, засоційованого з російською мовою характеру радянської 

дійсності.  

 

Висновки до Розділу 3. 

 

Установлення конститутивних ознак цитатності в українській поетичній 

мові ХХ ст. передбачає вибудування типології зафіксованих цитатних 

висловлень за релевантними структурними параметрами. Зокрема, це:  

− тип і спосіб контекстної експлікованості (цитата явна чи прихована; 

її  супроводжують чи не супроводжують текстові маркери цитатності);  

− формат відтворення (цитата точна, трансформована, семантична);  

− позиція в метатексті (цитата епітекстова чи внутрішньотекстова);  

− мовно-структурний рівень (цитата фоностилістична, словотвірна, 

лексична);  

− мова відтворення (цитати українськомовні та іншомовні, відтворені 

мовою оригіналу або транслітеровані). 

Експлікованість (явність) / імплікованість (прихованість) — 

конститутивна лінгвально-онтологічна характеристика цитати. Вона маркує 

тип інтеріоризації “чужого слова” і безпосередньо корелює з ознаками 

маркованості та атрибутованості: при відтворенні в нових авторських 

текстах експліковані цитати можуть бути виділені графічно, атрибутовані 

за допомогою контекстних метаоператорів (ксенопоказників, маркерів) 

цитатності. Важливо, що контекстну прагматику актуальних для української 

поезії ХХ ст. засобів експлікації визначає маркування й збереження 

лінгвокогнітивної автономності “чужих слів” у структурі нового тексту, 

зокрема через їх вирізнення на рівні візуального сприймання (графічні 
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маркери) та ідентифікацію з автором чи прецедентним текстом (лексичні, 

лексико-синтаксичні метаоператори). 

Диференційна когнітивно-текстова ознака імплікованих (прихованих) 

цитат — їхня повна лексико-граматична й версифікаційна інтегрованість 

у новий текст, відсутність будь-яких маркерів “чужого слова”. Така 

максимальна асимільованість властива цитатам у складі розгорнутих 

тропеїчних синтагм, структур переліку, в текстах-колажах. При цьому 

виразно виявляється зв’язок експлікованих цитат із явищем інтелектуально-

мовної гри. Це зумовлено рецептивним завданням для читача: самостійно 

(без “когнітивних підказок”) впізнати цитату й осмислити її змістову 

та оцінно-естетичну сумірність у прецедентному й новому авторському 

текстах. 

Застосування критерію “формат відтворення” умотивовує розрізнення 

цитат точних, трансформованих (із деталізацією різновидів контекстної 

трансформації) та семантичних.  

 Функціональну специфіку точних цитат визначає пріоритетність 

їхнього вживання як заголовків, епіграфів, ідентифікаторів авторського 

ідіостилю або прецедентного тексту. 

 Найбільш продуктивні для українського поетичного тексту 

ХХ століття різновиди трансформації цитат — лексична (субституція 

компонентів прецедентного висловлення, також його редукція або 

розширення) та граматична (зміна граматичної форми окремих складників 

висловлення; синтаксична модифікація висловлення — інверсія, редукція, 

розбудова до рівня міні-тексту). 

Рівнева класифікація підтверджує, що функцію цитати може 

виконувати одиниця будь-якого мовно-структурного рівня. В аналізованих 

поетичних текстах зафіксовано цитати фоностилістичні (цитата-рима, 

цитатні звукові ряди), словотвірні (авторські неолексеми), лексичні (цитата-

слово, цитата — надслівна єдність). 
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Мова відтворення — актуальний параметр опису висловлень, що 

увійшли в поетичний цитатний тезаурус як мовно-естетичні знаки світової 

культури. За цим критерієм диференційовано цитати перекладні 

та  іншомовні, відтворені мовою оригіналу (латинсько-, грецько-, англо-, 

франко-, німецько-, польськомовні) або транслітеровані.  

Лінгвокогнітивну специфіку іншомовних цитат визначає їхня здатність 

фіксувати симетричність / асиметричність лінгвокультурного досвіду автора 

й читача, їхнього володіння іноземними мовами, обізнаності з творами 

світової літератури, музики, кінематографу, анімації та інших сфер культури 

і мистецтва.  

Активне відтворення в сучасних українських поетичних текстах 

англомовних цитат (і літературних, й інтермедіальних) зумовлене 

характерним для сьогодення посиленим впливом англомовної 

(американської/, британської) культури, що спричинює входження у 

загальномовний і стильові цитатні тезауруси цитат із англомовних пісенних 

текстів, кіно, анімації тощо. 

Поширеність російськомовних цитат як одиниць сучасної української 

комунікації, зокрема й художньомовної, — це наслідок культурно-

історичних, соціополітичних умов, у яких був сформований сучасний 

цитатний словник. Уживання російськомовних цитат у мовно-художній 

практиці авторів-дисидентів, авангардистів, постмодерністів має 

кардинально іншу креативну мотивацію й контекстну прагматику, ніж 

у поезії класичної парадигми. Зазвичай їх оцінність негативна, а 

змістотвірність корелює з модальністю заперечення, із творенням текстів-

дискусій, антитекстів.  
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Розділ 4 

 

ПРЕЦЕДЕНТНІ ДЖЕРЕЛА ЦИТАТНОСТІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Системний опис компонентного наповнення цитатного тезаурусу в 

загальномовному і в стильових функціональних вимірах передбачає 

характеристику джерел його формування й розвитку. Актуалізована в 

поетичній мові ХХ ст. культурна пам’ять рефлексує в різні протоджерельні 

площини, основними з яких є: а) Біблія, б) світова література, в) українська 

література (фольклор, класична), г) інтермедіальні сфери (музичні, 

кінематографічні, анімаційні, рекламні тексти, офіційно-ідеологічний 

дискурс тощо).  

 

 

4.1. Біблія як джерело цитатності  

 

Активне використання біблійних цитат в українській мовно-поетичній 

практиці ХХ ст. підтверджує належність Святого Письма до текстів, “що 

становлять ядро національної культури і чиї енергетичні властивості 

відносно постійні з моменту їх появи” [Кузьмина 2004: 53]. Звернення до 

нього у пошуках змістово містких і експресивно переконливих засобів 

вираження думки — неперервна в часі традиція. Адже і в добу “войовничого 

атеїзму” цитати з Біблії функціонували в різножанрових художніх текстах 

не тільки як вербалізатори сакральних тем і мотивів, але передусім як носії 

універсальних культурних змістів, морально-ціннісних аксіом, що їх 

актуальність не вимірюється часом і не регулюється інституційно-

ідеологічними важелями: “Всупереч сімдесятиріччю державного атеїзму 

Біблія продовжує залишатися джерелом чиcленних ТР [..], які побутують в 

повсякденному нашому вжитку” [Супрун 1995: 23]. Сьогодні цитування 
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Святого Письма, вербальні апеляції до християнської духовної традиції — 

один із визначальних способів художнього смислотворення в українській 

поетичній мові. 

Підтвердженням того, що “мовна картина світу українців формувалася 

в духовному полі сакральних текстів” [Переломова 2008: 127], є практично 

неосяжне поле загальнозрозумілих, загальновживаних висловлень, які 

генетично походять із біблійних і богослужбових текстів, але у мовно-

культурній свідомості соціуму часто уже “відкріплені”, когнітивно й 

комунікативно автономізовані від них: блудний син / повернення блудного 

сина, дари волхвів, дерево пізнання, долина печалі / сходити в долину печалі, 

заборонений плід / вкусити забороненого плоду, закопаний талант / 

закопати талант у землю, земля обітована (обіцяна, заповітна) / шукати 

знаходити обітовану (обіцяну, заповітну) землю, зоря провідна, ієрихонська 

труба, ловці душ (людей), манна небесна, неопалима купина, Ноїв ковчег, 

поцілунок Юди, терновий вінець, Хома невірний, тайна вечеря, тридцять 

срібняків / продати за тридцять срібняків, хресна дорога, хліб насущний, 

любити ближнього, співати осанну, нести свій хрест. Ці й багато інших 

біблійних образів становлять основу загальнокультурного досвіду 

української мовної особистості, а в мові функціонують як смислово 

самодостатні комунікативно-оцінні одиниці. 

В українському художньому дискурсі цитування Святого Письма 

і християнських богослужбових текстів є не просто стильовою нормою. 

Воно засвідчує біблієцентричність мовомислення і текстотворення, що її, 

зокрема, виявляє наповненість поетичного тезаурусу загальновживаними, 

легко сприйнятними й менш відомими, рецептивно складнішими 

номінаціями, словосполуками та надслівними єдностями. Пор.: Ходить-

бродить чоловічок — тут і там — / та й по Києву, по стольному по граду./ 

Він у кожного зустрічного пита:/ де земля обітована, Ельдорадо (Жиленко, 

202); А що, якби знайшлася хоч одна [книга — Г. С.] / в монастирі десь або 

на горищі?/ Якби вціліла в тому пожарищі — / неопалима, наче купина? 
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(Костенко, МЧ, 66); Ні! Не земним, не дольнім дням,/ Не весняного трав 

килиму/ Вогненну душу я підняв,/ Як купину неопалиму! (Маланюк, П., 103); 

Я знав: ся чаша не мине,/ Та доля в мене/ Жорстока… (Світличний, СКР, 

83); Відпущена всім часу міра,/ а міра має береги./ Не сотвори ж собі 

кумира./ Кумири гірші ніж боги (Дорошко / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Прости їм, Боже, встид/ 

і відпусти їм гріх./ Ловці душі в твій слід/ біжать з усюд усіх (Стус, Пал., 

177); Хто може нас, могутніх, підкорити?/ хто в силі дружбу нашу 

розколоть?/ Ми єсть свого народу вірні діти,/ Од крові кров, од плоті рідна 

плоть37 (Тичина, ІІ, 317); Про хмари, книги, храми і вокзали, — / про що б я 

в цьому світі не писала — / усе зіходить на круги своя38,/ і ті круги, вірніш 

— пекельні кола, — / зіходяться до центру, сходять болем/ в оцю кімнату, 

де над дітьми — я (Жиленко, 318); Де не оставсь на каменю ні камінь39,/ 

Де зрівнялись гори,/ Знов мулярі нову тюрму будують/ З брил квітчастих 

(Антонич, 139); Щочас, щодень, щомить готові/ Ми стріти ворогів своїх,/ 

Як мужня, одностайна сила,/ Плече зрівнявши до плеча./ І хай рука, що меч 

схопила,/ Сама загине від меча40 (Рильський, ІІІ, 323); Там, де в боях лилась 

багряна наша кров,/ Де, вітер сіючи, стрів бурю41 лютий ворог, — / 

О, скільки зведено прекрасних там будов (Рильський, ІІІ, 67). Помітно, що 

ступінь відомості цитати впливає винятково на її впізнаваність, але не 

пов’язаний з естетичною виразністю, експресивністю і текстотвірністю.   

                                           
37Пор.: І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до 
Адама. І промовив Адам: Оце тепер вона — кість від костей моїх, і тіло від тіла мого 
(1 М., 2:21–23). 
38Віє вітер на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він та й іде, і на 
круг свій вертається вітер (Екл., 1:6). 
39І вийшов Ісус, і від храму пішов. І підійшли Його учні, щоб Йому показати будинки 
храмові. Він же промовив у відповідь їм: “Чи бачите ви все оце? Поправді кажу вам: 
Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується” (Мт., 24:1–2).  
40А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку, і меча свого вихопив та й рубонув 
раба первосвященика [..]. Тоді промовляє до нього Ісус: “Сховай свого меча в його місце, 
бо всі, хто візьме меча, — від меча і загинуть” (Мт., 26:51–52). 
41А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть, — в них не буде колосся, а зерно не 
видасть муки, коли ж видасть, чужі поковтають її (Ос., 8:7). 
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Українська поетична мова — це також поле образно-естетичного 

побутування рідковживаних біблійних висловлень, які виявляють 

несумірність загальномовного і стильового художнього цитатних тезаурусів: 

Не озирайсь, а то кільцями гада/ Жахне тобі у вічі чумний дим/ 

І скам’янієш миттю соляним/ Стовпом42./ Зависочієш пам’ятником 

зради,/ Довічним факелом своїй ганьбі,/ На сміх нащадкові, на жах юрбі 

(Клен, В., 45); По ранковому небу торочаться ангельські крила,/ кирея 

язиків Святого Духа43/ зійшла хоралом (Вовк, 327 – 328); Шерхнемо 

губами: прости своїх учнів і мучнів — / і сухо, як в дерево, завчений в цюк 

жолобить…/ Ми ж міддю дзвінкою були і кимвалом брязкучим44,/ не з 

нашим запалом румовище це возлюбить (Забужко, В., 15); І сниться сон: 

пасуться корови — / Сім тучних, але більше тощих45/ Скубуть озиме, 

нищать ярину,/ Ще й гидять, гудять, ратицями крешуть./ Трагічна мово! 

Вже тобі труну/ Не тільки вороги, а й діти власні тешуть (Костенко, 

В., 161); Громи б’ють мідні, тнуть холодні тучі,/ Роздертий килим 

вівтаря багріє46,/ Вже час настав, клекочуть Богом хвилі! (Вовк, 77 – 78); 

                                           
42А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього — і стала стовпом соляним (1 М., 
19:26). 
43Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло 
зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи 
вони. І з’явилися їм язики, поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному 
осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим (Дії, 2:1 – 4).  
44Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любові не маю, — то став я як 
мідь та дзвінка або бубон гудячий (1 Кор., 13:1). Пор. також: Ваша мова, як кимвал, що 
бренькає, а ваша наука, як мідь, що гуркотить. Шуму багато, а добра нема (І. Франко). 
45І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові, — ось він стоїть над 
Річкою. І ось виходять із Річки семеро корів гарного вигляду й ситого тіла, — і паслися 
на лузі. А ось виходять із Річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом. 
І вони стали при тих коровах на березі річки. І корови бридкі виглядом і худі тілом 
поз’їдали сім корів гарних виглядом і ситих (1 М., 41: 1 – 4). Пор. також: Та ще 
мудрішим може показатись,/ Коли столець лояльності поставиш/ На користі столець і 
аж наверха/ Сам сядеш, вищий понад тих нездарів,/ Що на самих худих лояльних 
стільцях/ Сидять, худі, мов сім корів з Єгипту./ Амінь, амінь, кажу тобі, мій сину,/ 
Що не худі товстих їдять корови,/ Але товсті худих з’їдять з кістками/ І не 
подохнуть, тільки потовстіють (I. Франко). 
46У мить, коли Ісус Христос помер на хресті, в Єрусалимському храмі розірвалася запона, 
за якою зберігалися сувої священних книг юдеїв: І ось завіса у храмі роздерлася 
надвоє — від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі (Мт., 
27:51). 
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Стоїш у водоспаді шат/ під хрестом,/ чорна колоно болю./ А Син твій/ 

скорчений, як в утробі,/ скапує кров’ю./ Останній крик,/ і тяжко впало на 

груди/ чоло в тернині./ Не бачиш неба в крепі,/ не чуєш землетрусу,/ що 

вивертає могили,/ не відаєш/ про завісу святині,/ роздерту навпіл (Вовк, 

324 – 325); Здайте тіло хірургам,/ Бульдозерам здайте природу,/ Здайте 

книги вогню й напустіте у храм вороння!/ ...Ці вузенькі зап’ястя — як 

в стигмах,/ в слідах електродів./ І цей внутрішній дрож — як відлуння 

блідого коня47 (Забужко, В., 62). 

Варто наголосити, що художня природа й функції біблійних і 

богослужбових цитат у “світській” поезії та у віршах, які наслідують чи 

стилізують конфесійні жанри (передусім це переспіви псалмів і літературні 

віршовані молитви), різні. Адже сам тип мовно-естетичної організації 

останніх детермінує використання актуальних для сакрального стилю 

лексичних і лексико-фразеологічних одиниць: старослов’янізмів та 

архаїчних граматичних форм, спонукальних конструкцій, граматичну основу 

яких становить наказова форма дієслова, оптативних (бажальних) речень 

із  частками хай, най, нехай; іменних конструкцій з предикатами слава, 

честь, хвала тощо48. Каскадне їх уживання створює підкреслену 

високопоетичну тональність і духовний зміст численних творів  

Б.-І. Антонича (“Ut in omnibus glorificetur Deus. Хай у всьому прославиться 

Бог”, “Veni sancte spiritus! Прийди, Святий Духу!”, “Gloria in excelsis. Слава 

на висотах”, “Deus Magnificus. Великий Господь”, “Te Deus laudamus. Тебе, 

Бога, хвалимо”, “Resurrectio. Воскресіння”, “Momentum cum Deo. Хвилина 

                                           
47В останній книзі Нового Завіту — Об’явленні Івана Богослова — розповідається про 
кінець світу, провісниками якого стали четверо коней різної масті з вершниками на них. 
Останнім із чотирьох коней з’явився кінь чалий (у перекладі з гр. — блідий): 
А той, хто на ньому сидів, на ім’я йому Смерть, за ним же слідом ішов Ад (Об., 6:8). 
Образно — символ масштабної катастрофи. 
48Н. В. Гуйванюк, досліджуючи вплив релігійного стилю на мову української поезії, 
констатує активне входження в тексти актуальних для канонічної молитви цитатних 
висловлень та фрагментів молитов, знакових перифразів з експресивно-оцінною 
семантикою [Гуйванюк Н. В. Магія молитвенного слова (Мовні особливості української 
духовної поезії). Біблія і культура: Зб. наук. статей. Чернівці: Рута, 2000. Вип. 1. С. 211 – 
215]. 
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з Богом”, “Veni creador! Творче, прийди!”, “Mater dolorosa. Страдальна 

Мати”, “Magnificat. Величання”), П. Тичини (“Панахидні співи”), 

Є. Маланюка (“Воздай їм, Господи…”, “Голгофа”), В. Вовк (вірші циклу 

“Молебень до Богородиці”, “Благовіщення”, “Перед яслами”), І. Калинця 

(“Акафіст до Богородиці із Красова”, “Тренос над іще однією хресною 

дорогою”, “Тернові терцини”), Б. Рубчака (цикл “Молитви”), інтерпретацій 

Псалмів Давидових Л. Костенко) та багатьох ін. Пор.: як обтруситися 

осіннім деревом/ від ницості і лжі липкої,/ щоб стати лицем до сонця?/ 

Прибігаю до Тебе, безсмертна Мати,/ припадаю тобі до колін:/ спаси ягня 

і отару (Вовк, 315 – 316); Прийди вселися в ни, очисти ни/ От скверни 

всякія, о Блаже!/ Омий їх од гріховної вини/ і в потойбік одкрий 

вітражі./ [..] / Ни ісціли, Святий, і посіти/ од беззаконня і од гріха 

очисти./ Під лико підсвідомості дихни/ пречистим перламутровим 

намистом блаженних слів (Бойчук, ТО, 120); О, Ти, що тамо, де Почаїв,/ Під 

небом вставши голубим,/ Далеко в простори засяяв/ Золотоглавієм своїм;/ 

І, смертію поправши смерть,/ Яви зорю із мертвих встання! (Стефанович, 

АУХВМ, 202); Споконвіку було Слово,/ й було Слово в Бога./ Й було Богом 

святе Слово, — / все постало з Нього./ І життя було у Ньому./ Й життя 

стало світлом,/ для вселюдського огрому/ в темряві розквітлим (Білоус, 

АУХВМ, 291).  

Природно, що універсально-прецедентний текст Біблії в поезії ХХ ст. 

рефлексує нерівномірно і на рівні реактуалізації сюжетів та мотивів, і на 

рівні реінтерпретації образів та висловлень. З одного боку, поза сферою 

поетичномовного вжитку або на його віддаленій периферії, на жаль, 

залишаються численні філософські сентенції, які не стали репрезентантами 

духовно-ціннісного змісту Cвятого Письма. З другого боку, дуже виразним 

є сегмент систематично осмислюваних і відтворюваних фрагментів. Основу 

цього сегмента становлять наративи, мовні коди, пов’язані: 

− із текстами, які для християн є основою їхньої щоденної духовної 

практики, насамперед це молитви “Отче наш” та “Богородице Діво…”; 
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− із прецедентними мотивами, сюжетами й ситуаціями “створення 

світу”, “гріхопадіння і вигнання з раю”, “всесвітній потоп”, “вихід з 

єгипетської неволі”, “Благовіщення”, “народження Ісуса Христа”, 

“тайна вечеря”, “зрада Юди”, “хресна дорога”, “розп’яття”, 

“воскресіння” тощо.  

Практично конгруентну сумірність авторських та читацьких цитатних 

тезаурусів виявляють поезії, зміст і образність яких модельовані 

різнорівневими цитатними референціями до Господньої молитви Отче 

наш49, як-от: 

− ідентифікаційне звертання Отче наш, пор.: Отче наш, єдиний 

утішитель,/ небожитель/ тихий до пори,/ грім пошли з небесної 

гори… (Осадчук, АУХВМ, 439); Отче наш, Тарасе всемогущий,/ Що 

створив нас іменем своїм… (Павличко / http:www.ua.tvory.ru); 

− збережені в старослов’янській формі або відтворені українською 

мовою конструкції оптативної (бажальної) модальності да святиться 

ім’я Твоє / нехай (най) святиться ім’я Твоє; да прийде царствіє твоє / 

нехай прийде царство Твоє, да буде воля твоя / нехай буде воля твоя, 

пор.: Що єси!/ Хай святиться ім’я Твоє/ На українській землі./ Хай 

буде воля Твоя в усій Україні (Листопад, АУХВМ, 512); Мій народе!/ 

Темний і босий!/ Хай святиться твоє ім’я (Плужник, 229); Тамтого 

світу закуток глухий,/ а в ньому жінка, здумана зигзиця,/ шепоче 

спрагло: Боже, най святиться,/ о, най святиться край проклятий 

мій! (Стус, Пал., 120); Нехай буде воля твоя,/ Часе мій,/ На землі 

натомленій цій (Плужник, 168 – 169);  

− збережені в старослов’янській формі або відтворені українською 

мовою характерні для дискурсу молитви прохальні / спонукальні 

                                           
49Ви ж моліться отак: “Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба 
нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого” (Мт., 
6:9 – 13; Лк., 11:2 – 4). 
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конструкції даждь / дай нам.., прости нам.., ізбави / визволи нас.. 

тощо: Даждь нам, Боже, днесь. Не треба завтра — / Даждь нам 

днесь, мій Боже! Даждь нам днесь!/ Догоряють українські ватри./ 

Догоряє український весь/ край. Моя дорога догоряє… (Стус, 83); 

Демоне хрещений,/ що ти затаїв?/ Темно у печерній/ сутності твоїй./ 

Котиться сльозина/ овидом сухим./ Господи, прости нам/ вольнії 

гріхи! (Перебийніс, 123); Від лукавого нас ізбави й Україну прослави 

(Підгірянка, АУХВМ, 156); В судний час дай, Отче, хліб насущний, і 

розвій чорнобильські вітри (Осадчук, АУХВМ, 439); 

− впізнавані атрибутивні словосполуки хліб насущний, царствіє твоє, 

воля твоя: Насущний хліб натхнення./ О, мені не заздріть, друзі!/ 

Воно щоденний ворог, ялова морока з словом,/ і нехіть до себе самого 

й ночі у напрузі (Антонич, 130); Як відшаліє безголосий кипень,/ Чи 

пустиш, Боже, в царствіє твоє (Стус, 226); всі би ми уціліли,/ знаючи 

лікам лік — / царство Твоє рясне (синє таке — аж синє) (Андрусяк, 

АУХВМ, 729);  

− компоненти формули малого славослів’я в ім’я Отця, і Сина, і 

Святого Духа і нині, і присно і вовіки віків. Амінь50, пор.: Троє чоловіків 

стають над четвертим/ син батько внук син брат онук син брат/ 

потроює смерть урочистість родинних стосунків/ мов топірцем 

перерубує кожного тричі/ в ім’я отця і сина і святого духа/ 

Підходить життя ніби жінка/ бере їх під руку за руку на руки/ веде 

непомітно з собою (Федорак, 19); О Господи, прости во ім’я Сина/ За 

те, що завжди у чужім краю/ Молитву найдостойнішу свою/ Я 

починаю словом — Україна (Ситник, АУХВМ, 289); Отак скажу 

відкрито і вселюдно./ Буває всяко, доля — не черінь./ Любов — це, 

люди, діло неосудне./ По всі віки. Во вік віків. Амінь. (Костенко, МЧ, 

                                           
50Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа і нині, 
і присно, і вовіки віків. Амінь. (Мт., 28:19). 
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43); Тут буде все. І нині й присно,/ Як вічний революціонер./ Поезіє, в 

епоху грізну/ Сміливо йди, як дотепер! (Крижанівський, 14). 

Визначальна прагматична ознака наведених цитатних уживань — їхня 

неатрибутованість, що пов’язана з максимальним структурно-граматичним 

вживленням в авторське висловлення, у новий текст як цитат-аплікацій.  

Іноді ключові для цитати номінації, образи тощо творять у межах 

цього нового тексту “свої”, кардинально відмінні від прецедентних образні 

змісти (даждь нам днесь, не треба завтра), нову сполучуваність (насущний 

хліб натхнення; царство Твоє рясне; най святиться край проклятий мій). 

Ілюстративними щодо таких трансформацій є структури риторичних 

звертань у творах публіцистичного спрямування, в яких канонічні оптативні 

конструкції нарощуються абстрактними номінаціями народ, час тощо: мій 

народе!.. хай святиться твоє ім’я; нехай буде воля твоя, часе мій. 

Оптимальне збереження лексичної, а часто й лексико-граматичної 

структури фрагментів Господньої молитви і малого славослів’я, опертя на 

їхню прецедентну модальність — диференційна ознака цитувань у жанрі 

віршованої молитви за Україну: Спаси і помилуй/ Вкраїнські душі невинні./ 

І нас, винуватих, спаси./ Во ім’я Вітця і Матері, й Сина./ І дочок 

вкраїнських./ Во ім’я Вкраїни./ Во ім’я Великого Духа Святого/ Направ на 

єдину священну дорогу/ І нині, і прісно, навіки віків./ Амінь… (Листопад, 

АУХВМ, 512); Хвала тобі нині і прісно, і навіки віків,/ Що повернув лик 

святий до України,/ Що прихилив небо до нашої, битої горем — 

тисячоліття! — землі./ Що прийшло царство Твоє/ І повернулася воля 

Твоя народові,/ Який віками боровся за Україну (Осадчук, АУХВМ, 496); 

Отче наш, що в небесі єси,/ Україну нам спаси./ Най святиться Твоє ім’я/ 

Й українське знам’я,/ Най Твоє царство нам прийде,/ Зірницею зійде./ 

Най Твоя воля буде нам/ Українським синам./ Дай хліб насущний з рук 

Твоїх — / Наука для нас всіх./ Провини наші одпусти,/ Як всім одпустим й 

ми (Підгірянка, АУХВМ, 156).  
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Численними цитатами рефлексують у художньому дискурсі 

євангельські фрагменти “Благовіщення Діві Марії”51 та “Марія відвідує 

Єлисавету”52, які в ширшому прагматичному вимірі (як елемент щоденної 

духовної практики вірян) пов’язані також із молитвою “Богородице Діво”. 

У мові поезії часто відтворюють дві ключові цитати з цих текстів: 

− радуйся, благодатна Маріє / Аve Maria, пор.: Грайте, арфи, грайте, 

ліри, грайте, лютні срібний спів;/ радуйся, о радуйся, о радуйся 

Маріє!/ О, яких мені знайти палких і милозвучних слів,/ щоб це 

висловити й виспівати, що в нас серце мріє? (Антонич, 83); 

Ave Maria!/ Моя душа — це битий шлях на невідомих дійсності полях,/ 

життєвий вітер пороху на нього вже навіяв./ Прилинь, Пречиста, 

понад бідним серцем тихо стань,/ долонею вгамуй енгармонійність 

цих дрижань./ Ave Maria!/ Твоя поява — райський сон, коли ідеш крізь 

гай шумних сосон,/ ясна, майлива, ніжна, мерехтлива, мов лелія./ 

Прилинь і принеси цілющий лік в борні важкій,/ енгармонійний скрегіт 

арфи серця заспокій./ Ave Maria!/ Зарання й ввечері щодня в задумі 

шепочу Твоє ім’я./ Імення — пісня сонячна, гармонія, надія./ Прилинь, 

Всенепорочна, й віджени від мене зло,/ ясну долоню поклади на молоде 

чоло./ Ave Maria (Антонич, 76); О, радуйся, Маріє Діво, ласки повна…/ 

О, радуйся, Маріє Діво, Божа Мати,/ До Тебе моляться Поділля і 

Карпати,/ До Тебе кличе вся Вкраїна у неволі! (Зореслав, АУХВМ, 

252); Благодатна Маріє, радуйся/ [..] / Ти вже знаєш, що матимеш 

сина,/ А все поза тим — / Тільки сум, неминучий, як рани/ роз’ятрено-

ранні,/ У сум’ятті стривожених фраз, без метафор і рим./ Бо на світі 

є Бог./ І усе, що римується з ним (Савка, 24); 

                                           
51А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, що йому ім’я 
Назарет, до діви, що заручена з мужем була, [..], а ім’я діві — Марія. І ввійшовши до неї, 
промовив: Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти благословенна між жонами 
(Лк., 1:26 – 28).  
52Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлисавета 
наповнилась Духом Святим, і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: Благословенна 
Ти між жонами, і благословенний Плід утроби твоєї! (Лк., 1:42).  
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− благословенна ти між жонами (в жонах), пор.: Безмежні ниви, чорні 

і студені,/ Та з них вона, мов сонце навесні,/ Видобувала кільчики ясні/ 

Пломіння людськості, що землю гріє,/ Благословенна ти в жонах, 

Маріє! (Павличко, І, 31); Єлисавета в ясному уборі/ Лілеї рвала: 

пахощі — кадило:/ “Благословенна в жонах ти, Маріє” (Вовк, П., 50); 

І знов огніє корогва надземна,/ і знак добра благословен./ І ти в земних 

женах благословенна,/ знедолена навіки наречена (Барка / 

http://www.ukrcenter.com/Література/Василь Барка). 

Цитатний статус у поетичній мові має також тричленна епітетна 

формула прослави Богородиці єдина, чиста і благословенна, засвоєна з 

тексту молитви “Під Твою милість прибігаємо…”: Під твою милість, 

мати, прибігаєм,/ Най твоя ласка хвалить нас спасенна,/ Змилуйся, змилуй 

над українським краєм,/ Єдина, чиста і благословенна (Підгірянка, 

АУХВМ, 155). Прикметним є функціональний синкретизм цитати в 

наведеній стилізації: дослівне повторення лексичної структури ініціальної 

(під твою милість прибігаєм, Богородице Діво) й прикінцевої (єдина, чиста і 

благословенна) синтагм не тільки лексично, а й композиційно зближує 

прецедентний текст і метатекст. Збереження канонічних високопоетичних 

конотацій і суб’єктивної модальності прохання, благання органічно 

монолітизує цей зв’язок. 

Самодостатній корпус активно реактуалізовуваних і в різних форматах 

реінтерпретованих прецедентних міні-ситуацій та прецедентних висловлень 

пов’язаний із біблійним сюжетом-наративом “народження Ісуса Христа”.  

Значне наповнення цього корпусу є не лише формальним показником 

активного творчого звернення авторів до біблійного сюжету. Це також вияв 

послідовної й неперервної в часі традиції ментального повернення до 

основної морально-ціннісної віхи історії людства — так свого часу назвав 

народження Сина Божого Гегель. Орієнтуючись на цю вісь, скеровуючи до 

неї свою креативну свідомість, а через новостворювані тексти й 

лінгвокультурну свідомість потенційних читачів, поети демонструють 
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“еволюцію духовних пошуків нашого народу не лише через пряме засвоєння 

Слова Божого з Біблії, але й опосередковано — через художні тексти 

з ознаками рецепції Біблії” [Переломова 2008: 105]. 

Як прецедентний феномен, сюжет “народження Ісуса Христа” 

фрагментується на кілька впізнаваних ситуацій, що їх у текстах вербалізують 

цитатно-референтні коди:  

− прецедентна ситуація “народження Ісуса в яслах”53 > ясла, сіно, 

зігрівання немовляти теплом від подиху тварин: Ми надибали кинуту 

стайню,/ і сіно, і теплих тварин,/ щоб загріли дитя/ від холоду 

гірської ночі./ І ось воно народилося/ без повитухи/ і голе лежало в 

яслах (Вовк, 322); 

− прецедентна ситуація “волхви (мудреці / царі / князі / звіздарі) йдуть 

вітати новонародженого Христа” > провідна зоря, ангел, три царі (тріє 

царі)54, нести дари, поклонятися Христові, пастухи. Пор.: Спасти 

людину в небезпеках клятих — / однаково, що й людство 

врятувати./ А зрештою, у добрих путь окрема.../ Знов три волхви і 

зірка Віфлеєма (Барка / www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php); тільки 

хвостата зоря у головах/ і я навколішки перед плодом/ своєї плоті./ 

Злетіли ангели/ співати йому осанну!/ і поклонилися Князеві світла/ 

мудреці зі Сходу (Вовк, 323); Горіла зоря на шляху з Бетлегема./ Вона 

плом’яніла, як збіжжя, з безмеж,/ З-над неба і Бога/ [..] / І три 

звіздарі поспішали на клич./ Позаду везли на верблюдах дари./ [..] / 

Як вийшли на греблю осли і верблюди,/ Змогли роздивитися їх 

пастухи./ — Ходімо й собі та вклонімося чуду, — / сказали, запнувши 

свої кожухи (Андрухович, ЕПР, 34-37); А зірка світить, слава Богу, — 

                                           
53І породила вона свого Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, — бо 
в заїзді місця не стало для них (Лк, 2:7). 
54І ось зоря, що на Сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де 
Дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, ввійшовши до дому, 
знайшли там Дитятко з Марією, Його матір’ю. І вони впали ницьма, і вклонилися 
Йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: золото, ладан та смирну 
(Мт., 2:9–11).  
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світиться,/ А трьох царів підстьобують шляхи (Щавурський, 

ЗВ, 113). 

У текстах поетів-авангардистів і постмодерністів (епізодично — 

шістдесятників) названі коди часто набувають формату естетично 

переакцентованих ремінісценцій та алюзій: Ось тобі й ніч, пуста голова,/ 

напередодні Різдва./ Хочеш — придумай, як до зорі/ рушили тріє царі… 

(Андрухович, ЕПР, 31); тобі не дано в цій порі/ Скористатись із ветхих 

писань, бо підуть ще царі до зорі/ і омиють дощі небеса (Махно, ЗВ, 47); 

Чи в різдвяну сльоту надворі/ заблудились вар’яти й царі/ обминаючи світ 

і господу (Махно, ЛЕ, 4); Множиться зоря у твердих снігах у дзеркальних 

мурах./ І з дороги збилися тріє царі у маскхалатах (Римарук, СБ, 226); 

Несуть тобі три царіє со дари/ скапарене озлоблення своє (Стус, П., 30). 

Навіть за умови максимальної структурно-семантичної трансформації (пор. 

редукцію до точкового цитатного маркера царі, оновлення сполучуваності 

й оцінно-аксіологічної пам’яті ключової номінації в синтагмах тріє царі 

у маскхалатах; заблудились вар’яти й царі; несуть три царіє со дари 

скапарене озлоблення), метатексти чітко корелюють із протоджерелом.  

Одиницями мовного оприявлення діалогічно-інтертекстуальних 

кореляцій із прецедентними ситуаціями Святого Письма є також 

ономастичні цитатні знаки — біблійні імена.  

Біблійні імена — це енграмовані, згорнуті в ономастичний знак 

фрагменти біблійного знання. При входженні в нові мовно-літературні 

контексти ці знаки здатні розгортатися, збагачуючи текст повним спектром 

імплікованих у них змістів і ситуацій, а можуть функціонувати як когнітивно 

автономізовані від Святого Письма номінативно-оцінні стереотипи. Для 

розуміння останніх достатньо володіння інформацією на рівні символічного 

значення, а не знань, які спродукували це символічне значення: Соломон — 

мудрість, справедливість, Ірод — жорстокість та ін. Зокрема, для 

сприймання образної сентенції Ліни Костенко Знаскока тут не мона./ Тут, 

запорожче, треба Соломона (Костенко, МЧ, 42) визначальним стане 
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прочитання архісеми ‘людина, здатна запропонувати мудре рішення, винести 

справедливий вирок’. Співвіднесення з прецедентними ситуаціями Святого 

Письма, в яких описується ця риса царя Соломона, не потрібне. За своєю 

природою такі слововживання репрезентують узуально-стилістичний тип 

цитації, коли висловлення сприймається не так у його закріпленості 

за визначеним фрагментом знання, як у наповненості певними культурними 

смислами.  

 Натомість володіння сакральними знаннями необхідне для рецепції 

контекстів, у яких біблійні імена слугують контрапунктами діалогічного 

резонування: пов’язуючи авторський вислів із прецедентними ситуаціями та 

семантичними моделями Біблії, вони водночас мають адекватно 

“відлунювати” в мовній свідомості читача. Такими енергетично сильними 

точковими цитатами є ономастичні мовно-естетичні знаки Старого Завіту 

(Ной, Лот, Каїн, Авель, Самсон, Даліла, Голіаф, Мойсей) та Нового завіту 

(Марія Магдалина, Вероніка, Симон, Петро, Варавва, Пилат, Іродіада, 

Предтеча). У поетичній мові вони виступають репрезентантами  

когнітивних структур Ной — порятунок, Каїн — братовбивство, Даліла — 

підступність, Самсон — довірливість, Юда — зрада, Вероніка — співчуття, 

Симеон Киринейський — допомога ближньому, Магдалина — каяття та ін. 

У текстах такі кореляції розгортаються з опертям на ключові образи-

вказівки:  

− Каїн — Авель — братовбивство — вила — місяць: Мені колись бабуся 

говорила,/ На місяці уздрівши тьмяні тіні: “То Каїн Авеля підняв на 

вила,/ Коли було ще світу сотворіння./ Із тих часів і почалися війни/ 

Криваві, що мордують всі народи” (Воронько, 1, 251); Відрине кров 

і грозовий розряд/ отерпне в ділі, як в дереві:/ “Каїне, Каїне, де твій 

брат?”/ (Справді, а де-бо він?..)/ Хтось фіолетовий морок простер/ 

на світ — аж ступити незмога…/ Каїне, Каїне, хто ж ти тепер — 

без Авеля, брата свого (Забужко, В., 102); Кара янгола пече/ 

вогняними вирлами./ Каїн Авеля січе/ золотими вилами./ Щось не 
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чути доброти,/ а болото міситься.../ Ось і чубляться брати/ аж на 

місяці (Перебийніс, 469); Потім з тих домів сини, шляхетні духом,/ 

Дзвінкі на вдачу, мов дамаська сталь,/ На жужелицю в наймах 

зотлівали,/ [..] / І билися об мур, і дерлися на банти,/ І брата брат на 

вила підіймав (Забужко, В., 204); 

− Ной — потоп — ковчег — пара істот — шпиль гори — повернення 

голубки з галузкою: Наче в Ноїв ковчег, нас упхалось в цей час 

непомалу:/ Кат і жертва, брехун і підбрехач, і той, кому — так, все 

одно,/ Всі пліч-о-пліч сопуть, і усі норовлять до штурвала — / Поки 

все-таки штиль і покіль ще не йдемо на дно (Забужко, В., 81); Вітер, 

вітер з хмарних кубків.../ Став ковчег посеред гір,/ І, як Ной, я жду 

голубки:/ Хочу вийти на простір! (Драй-Хмара, 42); О ти, зневіри 

терен, що раниш душу голу./ Коли, коли нам верне/ З галузкою надії 

Голуб? (Антонич, 83 – 84); прадід мій ходив, як Ной після потопу./ 

А я собі, мала, була — як херувим (Костенко, В., 68); 

− Вероніка — хустина — хресна дорога — скривавлене обличчя: 

сестри — як калина/ Ідуть сумні крізь будяки й тернину/ Щоб дати їм 

Вероніки хустину/ Вишивану в передсвітні години (Вовк, П., 77); 

Я хотів би щоб ся книжка/ була для тебе хоч на мить/ хусткою 

Вероніки на хресній дорозі (Калинець, СТ, 130); Вероніко/ ти хотіла 

обтерти/ окривавлене лице/ Ногами шматують полотно/ що стягом 

стане (Калинець, СТ, 143);  

− Симеон Киринейський — співчуття — падіння під тягарем хреста — 

безкорислива допомога: Життя упало, наче хрест із пліч./ Упав і 

ти — а Симона немає.../ Але зима (або весна?) триває./ Не проклинай 

її. Не плач. Не клич (Римарук, СБ, 380); Вже стільки літ, як люд мій 

безупину/ Підносить хрест раменами Симона,/ І давить древо, і пече 

корона/ Моїх братів, розп’ятий Божий Сину! (Вовк, 77 – 78); 
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− Марія Магдалина — каяття — сльози: І плакала Марія Магдалина,/ 

Що не подав ніхто йому води (Костенко, В., 364); Як баглось нам 

ридання Магдалини/ [..] / Як прагнеться ридання Магдалини/ 

пречистої сльози потручену зорю (Калинець, СТ, 261 – 262); Як 

покаянна Магдалена,/ Сам виверни гниле нутро,/ Сам випечи на нім 

тавро (Світличний, СКР, 19); 

− Юда — зрада — поцілунок — тридцять срібняків: У пекельному диму/ 

Його на хрест пошлють Іуди (Руденко, 149); Круг дерева живого 

обвилась ліяна:/ скорботного Христа цілує сильний Юда (Рубчак, КІ, 

127); Згадайте: Ісус від Іуди/ Мав останній цілунок в житті 

(Симоненко, ЛМ, 109); Я тоді подумав про розп’ятого,/ що в катедрі 

справа при стовпах,/ як його в уста терпкою м’ятою/ цілував 

затроєний слуга (Бойчук, ТО, 61); Ти, звичайно, не той, хто готовий 

за тридесять срібних,/ Але вже і не той, хто розпнеться за люди 

своя (Забужко, В., 79). Знаковим для наведених контекстів є 

моделювання образу Юди (Іуди) в послідовному протиставленні 

з образом Ісуса Христа. 

Евристичну цінність вивчення біблійних імен у вимірі рецептивної 

стилістики становить виявлення їхньої поліфункціональності як компактних 

за формою і змістово містких мовно-культурних знаків, що 

інтелектуалізують поетичну мову й водночас активізують позатекстовий 

культурний досвід читача. 

Біблійні цитати функціонують у варіантній лексичній структурі — зі 

старослов’янськими й українськими відповідниками:  

− земля обітована / обіцяна / заповітна, пор.: Куди піду?/ Куди тепер 

піду?/ Де на землі земля обітована?/ Казарми в Гефсиманському 

саду,/ І всі народи, як розкрита рана (Костенко, В., 366); Засмаглі 

паломники, згублені капища:/ земля обітована в кожного пройдена! — 

/ І тільки землі — що під нашими капцями,/ і тільки тепла — що під 

нашими хвойдами (Федорак, 17); Відрух Божого вітхнення освічує нам 
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шлях/ Із заплющеними очима знаходимо заповітну землю (Махно, 

ЛЕ, 36); 

− юдоль плачу / долина плачу, пор.: Юдоль плачу, земля моя, планета,/ 

блакитна зірка в часу на плаву,/ мій білий світ, міцні твої тенета, — / 

страждаю, мучусь, гину, а живу! (Костенко, В., 33); І уздріла я тих, 

що зіходять в долину печалі,/ І були вони ликом безкровні, а зором 

сліпі./ Вони несли дітей — і не чули, що ті вже конають (Забужко, В., 

46 – 47);  

− ні печалі, ні воздиханія55 / ні печалі, ні воздихання / ні печалі, 

ні зітхання / ні горя, ні зітхань, пор.: То поки сонцю крок до 

потухання,/ мабуть, ходім шукати укриття,/ де ні печалі вже, 

ні воздихання,/ а токмо безконечнеє життя (Костенко, МЧ, 96); 

Зіроньки золоті,/ Зіроньки/ Мою душу цілують, голублять — / Мов 

бальзам вони ллють,/ Мов бальзам./ “Тут печалі нема ні зітхання,/ 

Як у вас на землі,/ Як у вас” (Тичина, І, 88); Душа полине в безмір літ/ 

За речовим порогом — / В той вічний, безтілесний світ,/ Що 

називають Богом./ Там ані горя, ні зітхань,/ Ні голоду, ні мору... 

(Руденко, 83); Найнезабутніше з облич,/ таке єдине, Боже, Боже!/ Не 

плач, не муч його, не клич./ Він не обізветься. Не може./ Там ні печалі, 

ані сліз./ Ні дня, ні вечора, ні рання./ Його нема ніде. Він скрізь,/ вже 

в остаточній формі існування (Костенко, МП, 51);  

− ність числа / несть числа / немає числа, пор.: Лежиш ти, сповнений 

скорботи,/ і стежиш долі дивен крок./ Та, потайна, вона тобою,/ мов 

житній колос проросла/ і розминувся ти з собою,/ і з світом брат, 

і брат з собою,/ і з себе — друзям ність числа (Стус, Пал., 186); 

Їм несть числа. Вони ідуть/ осіннім полем — древні, юні/ Вони своїх 

упізнають/ на фотознімку й на парсуні/ у кожній пісні та війні… 

(Римарук, ДО, 14); їй несть числа і звір її неплодний/ і висне дар над 

                                           
55Слова iз заупокійної молитви, які стверджують, що душа праведника йде в рай, де нема 
ні печалі, ні воздиханія, а життя вічне.  
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волосом її/ челядині бракує обезводнень/ розщеплених у череві змії 

(Андрусяк, Повернення, 38); А тюрм! А кріпостей! А війська!/ Їм 

таки й справді “несть числа” (Андрухович, С., 86)56.  

Збереження в складі цитати старослов’янських лексичних і 

граматичних форм створює книжність поетичного висловлення, переводить 

його у високі, урочисті регістри. Руйнування цієї тональності особливо 

відчутне при дисонансному зіткненні старослов’янізмів із розмовними й 

колоквіалізованими одиницями (капці, хвойди, парсуна, конають тощо).  

 Ще інший вимір контекстної прагматики сакральних цитат у поетичній 

мові ХХ ст. — композиційно-текстотвірне навантаження. Насамперед 

воно пов’язане з їх уживанням у позиції заголовка й епіграфа, де вони 

інтенційно орієнтовані на проспектування ідеї, змісту, образності вірша, на 

його сприймання в проекції на морально-етичний, ціннісний зміст біблійної 

сентенції [Переломова 2008: 110 – 117]. Наприклад, використана в назві 

вірша Л. Костенко “Перш, ніж півень запіє…” дослівна цитата, яка згодом 

продубльована в метатексті, спрямовує до конкретних “ділянок” Євангелія: 

Петро відрікається Ісуса (Ів., 18:15 – 18), Петро вдруге і втретє 

відрікається Ісуса (Ів., 18:25 – 27). За умови належного мовно-культурного 

досвіду читача вона може ментально скорелювати авторський вислів 

Л. Костенко з іншими творами національної літератури, в яких через 

апелювання до цієї прецедентної ситуації висвітлюється тема духовної 

вірності. Пор.: Що скажеш ти тоді?/ Чи, може, й ти/ пошлеш мені веселу 

звістку дати/ Твоїм забутливим і потайним друзям,/ Що тричі одрікалися 

від тебе? (Леся Українка, І, 263); Мадонно моя, Мати Пречиста,/ мій Цвіте 

Голубий!/ Вступає в вік новий/ душа чиста./ Замість лелії рожу/ цілують 

уста./ А все ж, як Петро від Христа,/ відректися від Тебе не можу 

(Тичина, І / 2, 110); Ти ж простив апостолу Петрові,/ Що до третіх тричі 

                                           
56Пор. втрату цитатності у контексті М. Вінграновського: Познайомився з лісом, травою, 
грозою,/ І на лапах моїх доцвітає весна./ Походив по снігах, понапивався водою,/ 
Понаслухав рушниць — їм немає числа (Вінграновський, ЦЖЛ, 26). 



 243

відступився! (Олійник, АУХВМ, 401). Якщо в індивідуальній 

інтертекстуальній енциклопедії читача зафіксовані знання про згадані твори 

Лесі Українки та П. Тичини, біблійна цитата “бачитиметься одразу з повним 

віялом своїх корелятів і відображень у різних пластах часу і в контекстах” 

[Фатеева 2012: 8]. 

Також у численних поезіях морально-етичного і духовного змісту 

біблійні цитати актуалізовані у функції рефренних змістотвірних і 

структуротвірних одиниць: Господи помилуй/ від мовчання ночі./ Палким 

захопленням горять приземні очі/ [..] / Господи помилуй/ від тавра розпуки./ 

Моя душа стає спокійна та здорова,/ деру очима темну далеч непрозору./ 

Господи помилуй/ від темноти зору./ Моя душа вже знов спокійна та 

здорова./ [..] / Господи помилуй/ від безсили слова (Антонич, 85 – 86); 

В жалобі  ніч: скрізь — зорі-свічі,/ Лунають співи таємничі. — / 

Благословен єси, Господи!/ Поля, гаї, — я вам вклоняюсь,/ До ваших дум 

я прислухаюсь. — / Благословен єси, Господи!/ Колись я з нею тут молився,/ 

Як Бог в коханні нам явився. — / Благословен єси, Господи!/ Тепер я сам 

хожу — блукаю,/ Душевні муки розсіваю. — / Благословен єси, Господи!/ 

Благословляю вас я, луки,/ І небо в свічах й пісню муки. — / Благословен єси, 

Господи! — / Благословен єси, Господи,/ Світе святим!/ Нас научи 

заповіданням/ Вічним Твоїм (Тичина, 87 – 88). Г. В. Баран слушно 

зауважує, що останній вислів “автор запозичає із церковного чину 

Парастасу, що надає молитві особливо урочистого й канонічного звучання” 

[Баран 2013: 160]. 

Загалом мова української поезії ХХ століття — це поле активного 

побутування й реінтерпретації біблійних цитат у широкому розумінні цього 

феномену — від точно відтворених надслівних образно-смислових єдностей до 

редукованих цитатних словосполук і точкових цитатних імен. У поетичних 

текстах вони реактуалізуються як функціонально-стилістичні коди, що 

виявляють зорієнтованість авторського мовомислення на універсум духовної 

культури, на морально-етичні цінності Святого Письма. 
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Із погляду лінгвопрагматики біблійні цитати — це комунікативно-

оцінні стереотипи, закріплені в мовній свідомості соціуму як носії 

сакральних знань і продукованих ними змістів та конотацій. 

 

 

4.2. Тексти світової літератури як джерело цитатності 

 

Проблема художньомовного освоєння та реінтерпретації цитат, які 

генетично пов’язані з текстами світової літератури, не нова для української 

лінгвістики (В. В. Коптілов, А. П. Коваль, Л. Г. Скрипник, В. С. Калашник 

та ін.). Донедавна її вивчали в межах класичних мовознавчих парадигм 

(передусім лексикологічно-лексикографічної, функціонально-стилістичної), 

оперуючи актуальними для них термінами й поняттями (крилатий вислів, 

афоризм, надслівні образні засоби, надслівні образні єдності тощо). 

Так, простежуючи в контексті механізмів поетичного фразотворення “процес 

освоєння духовних надбань інших народів [..], як і процес творчого 

використання виразів” [Калашник 1986: 132], В. С. Калашник вказує на 

збагачення арсеналу надслівних образних засобів сучасної української 

літературної мови відомими висловленнями з англійських (бути чи не бути; 

час працює на нас), німецьких (світова скорбота; на крилах пісень; по той 

бік добра й зла), французьких (доглядати свій сад; шагренева шкіра; інші 

часи — інші пісні; лицар без страху і догани) різночасових поетичних та 

прозових, а також художньо-публіцистичних текстів.  

Сучасні інтерпретативні й рецептивні методики, зорієнтовані на 

вивчення художнього (зокрема поетичного) тексту і його компонентів як 

одиниць широкого міжкультурного діалогу, визначили новий ракурс 

дослідження й кваліфікації таких одиниць — із погляду теорії діалогічності, 

інтертекстуальності, цитатності. 

Звертаючись до найрізноманітніших (і в часовому, і в 

етноментальному вимірі) пластів лінгвокультурної пам’яті, твори 
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українських авторів містять численні прямі кореляції й віддалені, складніші 

для рецепції міжтекстові перегуки, засвідчують вербальні, семантико-оцінні, 

сюжетні, мотивні та інші апеляції до античної, східної, європейської, 

американської літератури. На вербальному рівні їх репрезентують: 

− точкові ономастичні цитати, цитатні імена: Афродіта, Аполлон, 

Одіссей, Геракл, Сізіф, Крез, Шехерезада, Ромео і Джульєтта, 

Гамлет, Дездемона, Отелло, Йорик, Робін Гуд, Вертер, Робінзон 

Крузо, П’ятниця, Мауглі, Тарзан, Дон Кіхот, Дон Жуан, Фауст, 

Мефістофель, мадам Боварі, Квазімодо та багато ін.; 

− цитатні висловлення — афоризовані й неафоризовані, вживані 

епізодично, як одиниці індивідуальних цитатних тезаурусів. 

Образно-смислова й оцінна експлуатація художньо-інтелектуальної 

пам’яті засвоєних із текстів світової культури цитатних імен — проблема 

багатоаспектна й заслуговує на окремий поглиблений розгляд. Доцільність їх 

вивчення умотивована, зокрема, здатністю “проектувати різноманітні 

культурно-історичні зрізи та різні життєві й літературно-текстові ситуації 

одна на одну і на "вічні тексти"” [Фатеева 2007: 43]. Водночас необхідно 

враховувати, що не кожне вживання художніх імен є діалогічно 

навантаженим: текстова прагматика багатьох онімних образів пов’язана 

з їхнім суто номінативно-символічним значенням і не має ментального 

виходу в змістово-оцінну сферу прецедентного тексту57. У сукупності це 

підтверджує необхідність розмежування цитатних і символічних імен, 

стимулює активніше простеження особливостей вживання того самого імені 

в діалогічно-цитатній функції і як недіалогічної одиниці. Ці питання 

заслуговують на поглиблене висвітлення в окремому дослідженні. 

У дисертаційній праці ми обмежимося лише констатацією активної 

                                           
57Сумірні явища спостерігаємо і в повсякденному спілкуванні. Наприклад, мовці 
вживають ім’я Отелло у його символізованому значенні “ревнивець”, Шерлок Холмс — 
у значенні “детектив, той, хто проводить власне розслідування, дошукується істини”, 
абсолютно не актуалізуючи при цьому прецедентних текстів В. Шекспіра чи Конан 
Дойля, а іноді й не маючи про них належних знань.  
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присутності таких імен (і цитатних, і нецитатних) у сучасному 

мовомисленні, засвідчивши їхню текстотвірну продуктивність у поезії 

ХХ століття: А затишок співає, мов сирена./ Не треба воску, я не Одіссей./ 

Вже леви ждуть, і жде мене арена./ Життя, мабуть, — це завжди Колізей 

(Костенко, В., 205); В старому Києві централить рада./ Та це ж розпочала 

Шехерезада,/ в надхмарне царство кинувши місток,/ одну з своїх казок 

(Клен, В., 156); І день, і ніч і тисячі ночей.../ Спасибі вам за цю Шехерезаду 

(Костенко, В., 179); кострубаті тіні/ старих акацій ніби вітряки/ 

готуються до битви з дон Кіхотом (Савка, 56); Кричи, благай — епоха як 

глуха./ Поет припав до папиних пантофель./ Страшний суфлер підказує:  

ха-ха!/ Мені не смішно. Я ж не Мефістофель (Костенко, В., 178); з тебе до 

біса хороша акторка/ сьогодні ти Мефістофель/ дарма що жодного 

Фауста/ якого б могла приручити/ або ж навчити твоєї/ до біса красивої 

мови (Савка, 30); Нас лисий Фауст взяв до спілки (Малкович, 77); Наче й 

хто крила зламав,/ Відкнязювавши, як Йорик (Махно, ЛЕ, 12); Ви так мене 

кохаєте принадно,/ Як німфу Пан, як нитка Аріадну,/ Немов трагедію її 

катарсис,/ Як Зевса Кронос, як Меркурій Марса!/ [..] / Ви так мене 

здибаєте раптово,/ Як амазонка дика Казанову,/ Немов загін Алі-Баби 

Жюстіну,/ Немов собака вимріяне сіно (Федорак, 48).  

Основну увагу варто зосередити на апеляціях до прецедентних текстів 

світової літератури у форматі висловлень. Як і цитати-імена, вони формують 

об’ємний сегмент національної інтертекстуальної енциклопедії, виступають 

знаками постійного й багатовимірного діалогу окремих творів, авторів і — 

масштабніше — різноетнічних та різночасових культур. Водночас, 

на відміну від цитатних імен, значно динамічніші з погляду змінності форми, 

змісту й оцінності, що їх зазнають при входженні в нові мовно-літературні 

контексти.  
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4.2.1. Цитати з античних текстів  

 

Багато цитатних висловлень, які увійшли в словник української 

поетичної мови ХХ ст., генетично пов’язані з культурою, історією, 

міфологією доби античності. Крім відомого збірника “1000 крилатих виразів 

української літературної мови” [Коваль, Коптілов 1964], вони 

систематизовані, атрибутовані (вказано на автора / джерело) й 

прокоментовані в низці видань [Цимбалюк, Краковецька 1976; Корж, Луцька 

1994; Цыбульник 2003; Бабичев, Боровский 1982; Михельсон 1994]. Власне, 

параметр атрибуції, авторизації підкреслює їх цитатну природу.  

Рефлексії над сучасною мовною (зокрема й художньомовною) 

практикою дають підстави констатувати “розмивання”, а іноді й цілковите 

нівелювання цитатної природи античних сентенцій: їх уживання як носіїв 

“мовного авторитету” обов’язково передбачає розуміння змісту й 

контекстної доречності цитати і не обов’язково — знання автора чи 

протоджерела. Такі інтексти зберігають ознаки “чужого слова”, однак 

функціонують як вербалізатори колективного досвіду. Про це, зокрема, 

свідчать частотні щодо них метаоператори, які узагальнено-невизначені, 

знеособлені з погляду вираженості суб’єкта висловлення, однак у своїй 

семантичній структурі містять архісеми ‘досвід’, ‘мудрість’, ‘авторитет’: 

як сказав хтось із великих, один мудрець казав, як стверджували античні 

мудреці, як кажуть мудрі люди тощо. Пор.: Один мудрець колись казав: 

“хочеш змінити світ, почни з себе”. Тож почнемо з себе, наприклад, з 

того, що перестанемо викидати сміття у парках та лісах, безбожно 

засмічуючи оточуючий простір (http://waking-up.org/rozdumy/yevropa-

pochinayetsya-iz-nas); Добро і зло можуть сприйматись через успіх і невдачу. 

Та знову-таки, як сказав мудрець: не заздри успіху і не жалкуй про 

невдачу, бо ти не знаєш, що є успіх і що є невдача в масштабі душі 

(http://kraina-ra.org/index.php); Мудрі люди не соромляться свого незнайства 

і кажуть: “Вік живи — вік учись”. Скільки всього ти ще не бачив! Скільки 
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всього ти ще не чув! (https://ukr.media/culture/231238). Очевидно, спираючись 

на тезу про те, що “еталонна літературна цитата в розумінні носіїв мови — 

це фрагмент одиничного, унікального тексту” [Кузьмина 1997: 74 – 78], 

тобто вербалізатор досвіду індивідуального, усталені у вжитку надслівні 

єдності, які походять із текстів античної культури і є носіями колективної 

мовної пам’яті, частіше кваліфікують як афоризми чи крилаті слова.  

Контроверсійним щодо характеристики античних висловлень-цитат 

вважаємо також критерій точності відтворення. Адже перекладний 

характер і багатовікова традиція побутування апріорі передбачають 

варіантність їхнього лексичного складу (наприклад, зумовлену 

синонімічними замінами й опорних, і вторинних компонентів) та 

граматичної структури. У текстах різних стильових сфер вони функціонують 

у всіх можливих мовних форматах (латинськомовному, перекладному, 

транслітерованому) та лексико-граматичних варіантах. Пор.: 

− per asрera ad astra — через терни до зірок / крізь терни до зірок / 

через труднощі до зірок: Щоби утвердитись у вірі/ І не згубитись у 

віках./ Допоки мислю, нею мрію58/ Per aspera ad astra шлях! (Рисак, 

31); Я вирішив неухильно виконувати свою посередницьку місію, 

струснув з лап землю і наповнився героїчним духом, “Per aspera ad 

astra!” — підбадьорив я себе і стрибнув на клен, що ріс тут-таки 

(Вал. Шевчук, “Маленьке вечірнє інтермецо”); Ми з посіву 

вчорашнього дня/ Йдем у завтрашній навмання./ Вічно юно твори свій 

крок/ Поміж тернями до зірок (Сверстюк, 112); Колишні численні 

відмови видавців у публікаціях не зламали В’ячеслава, a навпаки — 

підсилювали його жагу до самореалізації, і він йшов, як-то мовиться, 

“крізь терни до зірок” (http://nubip.edu.ua/node/14994). Також відомі 

цитатні заголовки: “Ad astra” — назва циклу поезій М. Вороного, 

                                           
58Допоки мислю, нею мрію — також перекладна трансформована латинська цитата: Dum 
spiro, spero — Поки дихаю, сподіваюся. Варіанти цієї думки у різному лексико-
синтаксичному оформленні дослідники констатують у творах Ціцерона та Сенеки. 
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другої частини поеми Ю. Клена “Попіл імперій”; “Через терни до 

зірок” — назва повісті І. Цюпи; 

− memento mori — пам’ятай про смерть59. Минуть літа, і що ж?/ 

Погаснуть очі-зорі,/ Змарніє личенько, зігнеться пишний стан/ І 

зникне навіть тінь краси... Memento mori. (Вороний, 46); Та в 

кожному разі той факт, що таке зрусифіковане місто, як Київ... все 

ж таки дало 35000 голосів за українських кандидатів, це є покажчик 

знаменний, це кричуще memento тоrі всім денаціоналізаторським 

силам на Вкраїні (В. Винниченко, “Відродження нації”); 

− homo sum: humani nihil a me alienum puto — я людина, і ніщо 

людське не чуже для мене / я людина, і ніщо людське мені не чуже: 

Лицем до читача — зовсім не означає позбавитись власних розуму й 

смислу, а тільки не зрікатись гордої впевненості — homo sum et nihil 

humani a me alienum esseputo... а звідси vice versa — все, властиве 

мені, мусить бути не чужим і іншим — не тепер, так у четвер... 

(М. Могилянський, “Честь”); Кравчині чужий офіційний оптимізм, він 

глибоко страждає і про це не соромиться сказати: “Не можу я 

співати й танцювати, не дратуй мене, не пригноблюй... Я людина!..” 

Він — людина, і ніщо людське йому не чуже. (Б. Буряк, “Художник і 

життя”); 

− si vis pacem, para bellum — хочеш миру — готуйся до війни / якщо 

хочеш миру, готуйся до війни / хто хоче миру, готується до війни / 

хто хоче миру, готує війну: Кажуть же мудрі люди: “Сі віс пацем 

пара беллюм” (Петро Панч, “Гомоніла Україна”); щодо перемир’я, то 

доречно буде згадати вислів "хочеш миру — готуйся до війни", бо ж 

усі ці мирні домовленості лише на папері 

(http://gazeta.ua/articles/events-journal/_hochesh-miru-gotujsya-do-

vijni/585359); 

                                           
59Цими словами вітали одне одного при зустрічі ченці релігійного ордена трапістів, 
заснованого в XVII ст. 
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− omnia mea mecum porto — все своє ношу з собою: Ми люди тихі, 

незаздрі, чесні./ Нам досить дещиці. В чини не ліземо./ Ґрунтів не 

стягуємо й грошей у бодні не складаємо./ Як казали римляни: omnia 

mea mecum porto (Вас. Шевчук, “Григорій Сковорода”); Він носить 

все своє з собою./ Носи, лебедику, носи./ І звідки ти такий єси/ 

Мудрований!/ На прю з добою/ Стає один. Не ті часи. (Світличний, 

СКР, 43).    

Проілюстрована варіантність не нівелює впізнаваності цих стійких 

висловлень: у різних форматах реактуалізації і в різних комунікативних 

ситуаціях вони зазвичай успішно ідентифікуються як “чуже слово”. 

 

 

4.2.2. Цитати з текстів європейської літератури  

 

У ядерну зону словника цитат, засвоєних із творів європейської 

класики, входять відомі, впізнавані фрази із казок Г. Х. Андерсена (король 

голий!; принцеса на горошині; стійкий олов’яний солдатик; гидке каченя; 

п’ятеро з одного стручка), Ш. Перро (спляча красуня, заснути 

тисячолітнім сном), із творів Вольтера (все йде на краще в цьому 

найкращому із світів; чужу мову можна вивчити за шість років, свою 

треба вчити все життя), В. Шекспіра (бути чи не бути; чи ти молилась на 

ніч, Дездемоно?; все добре, що добре закінчується; розпався зв’язок часів; 

півцарства за коня; бідний Йорик; о жінки, ім’я вам — віроломство; багато 

галасу даремно; багато є на світі, що і не снилось нашим мудрецям; 

сон літньої ночі; початок кінця), Й. В. Гете (хвилино, спинись!; де багато 

світла, там тінь густіша), Г. Гейне (на крилах пісень; там, де спалюють 

книги, згодом спалюють і людей), Ф. Шіллера (мавр зробив свою справу, 

мавр може піти; істина зовсім не страждає від того, що її хтось не визнає; 

людина зростає настільки, наскільки зростають її цілі), Данте Аліг’єрі 

(дев’ять кіл пекла; залиш (залиште) надію всяк (кожен), хто сюди входить), 
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А. Сент-Екзюпері (всі ми родом із дитинства; ми відповідаємо за тих, кого 

приручили; єдина справжня розкіш — розкіш людського спілкування), 

М. Сервантеса (боротися з вітряками, лицар печальної подоби), Ф. Купера 

(останній із могіканів), А. Конан Дойла (це елементарно, Ватсоне), 

Р. Кіплінга (ми з тобою однієї крові), О. Уайльда (будь собою — інші ролі 

вже зайняті; можна пережити все, крім смерті; коли добро бездіяльне, 

воно — зло), Г. Уелса (машина часу) та ін. В українській лінгвосвідомості 

вони закріплені не тільки як репрезентанти прецедентних текстів, їхні 

семантичні “згустки”, але і як усталені мовною практикою формули, 

вже смислово універсалізовані, афоризовані, однак усе-таки “зрощені” 

з іменем автора. Це дає підстави констатувати їхній цитатний характер. 

Пор.: А хтось зітхає так глибокодумно,/ Немовби зауважити хотів:/ — Це 

дуже сумно. Боже, як це сумно!/ Адже ж цей світ — / Не кращий із світів 

(Руденко / www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php); ГОЛОС той, що знає,/ 

все знає, але ще мовчить./ От-от, порушивши табу/ і правила, понад юрбу/ 

зметнеться той хлоп’ячий голос:/ “КОРОЛЬ ЖЕ ГОЛИЙ!/ ГОЛИЙ!/ 

ГОЛИЙ!” (Жиленко, 246 – 247); Нехай сміється вся моя рідня,/ що 

марно  гроші трачу на коня.../ А що ті гроші?! Дай мені коня!/ 

Півцарства? Царство! Душу — за коня! (Орач / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); І пера мого хмільний 

балет/ не кінчатиметься — вічно, вічно.../ О, півцарства — за любов і 

злет!/ Залишок — за відступи ліричні (Жиленко, 260); В земному Києві, 

повитому в жалобу,/ тепер уже нема таких, як ви, — / о лицарі печальної 

подоби! (Жиленко, 419); Нещасть моїх золоті обжинки./ Душа моя, аж 

тепер сп’янись./ Ох, я не Фауст. Я тільки жінка./ Я не скажу: “Хвилино, 

спинись!”/ Хвилино, будь! Лише не хвилиною,/ а цілим життям — хвилюй і 

тривож!/ Аж поки мене понесуть із калиною/ туди… ну, звідки... Тоді вже 

що ж... (Костенко, В., 311); Не минайся мені./ Я вже прошу судьбу./ Я вже 

прошу судьбу — / могікан з могіканів — / Я вже човен в снігах./ Я в сніги 

вже гребу./ Лиш Десна молода.../ молодесенький Канів... (Вінграновський, 
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ЦЖЛ, 28); Ми з тобою одної крові./ Ти став рідним мені, солдате!/ 

Я пишаюсь, мій брате, тобою./ Ти пішов нас усіх захищати (Віта Стронська 

/ http://www.yrok.net.ua/load/../virshi_pro_vijnu_gerojiv_ato). Наведені 

контексти підтверджують наявність асоціативно-змістового зв’язку між 

прецедентними текстами й метатекстами, що його вербалізують цитати як 

операційні одиниці лінгвокультурної пам’яті. 

 Також поетична мова є сферою актуалізації менш упізнаваних, 

не афоризованих висловлень, які не стали вербальними формулами 

колективного досвіду. Письменники вживають їх відповідно до своїх 

особистих уподобань, мовно-естетичних і моральних цінностей, тому це 

радше компоненти авторських картин світу, індивідуальних “словників 

засвоєних текстів”. Кілька таких висловлень із трагедій В. Шекспіра 

реактуалізовано в поезії М. Рильського: Всім пахощам Аравії60 не змити/ 

Того, що пробриніло раннім-рано,/ Що процвіло музикою в душі (Рильський, 

І, 296); У праці, в муці стиснуть зуби,/ В боях устоять, як граніт…/ 

Ну справді, що нам до Гекуби61,/ Як ми новий створили світ (Рильський, 

ІІ, 22). Із погляду структурної організації цитатного тезаурусу вони 

становлять його периферію, “зону цитат потенційної непрочитуваності”, 

тому для розуміння контекстного змістового й функціонального 

навантаження, як правило, потребують авторського коментування або 

принаймні атрибуції. Рецепцію таких цитат традиційно полегшують 

епітекстові чи внутрішньотекстові метаоператори. 

                                           
60Слова леді Макбет — героїні однойменної трагедії В. Шекспіра. Образно – “вчинок чи 
подія залишили в душі людини незмивний слід” [Коваль, Коптілов 1964:  87]. 
61Що Гекубі до нього, що йому до Гекуби — цитата з трагедії В. Шекспіра “Гамлет”. У 2-й 
сцені 2-ї дії Гамлет здивований тим, що актор переймається стражданням Гекуби, 
дружини троянського царя Пріама: І все через ніщо! Через Гекубу!/ Що він Гекубі, що 
вона йому? Сучасне переносне значення — “байдужість, підкреслення непричетності до 
чого-небудь” [Коваль, Коптілов 1964: 527]. Пор. у мові прози: Простосерді і щирі, вони 
(робфаківці) готові з дитячою радістю засвітити ліхтарі і піти в похоронній процесії 
Європи. Що їм Гекуба? (Микола Зеров, “Ad fontes”). Зрештою, що їм (псевдопатріотам) 
Гекуба?.. Осміявши всі народні святощі, вони являються “чужинцями в ріднім краю” і 
служать лише тому, хто грубше заплатить (М. Вороний, “Сергій Васильківський”). 
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Епітекст (епіграф, примітки) — одна з найбільш комфортних площин 

для атрибуції й коментування іншокультурних цитат. Саме в епітексті 

автори зазвичай з’ясовують їхній зміст та / або подають “рідномовний” 

варіант. Передусім цю закономірність спостерігаємо у мовотворчості 

письменників, інтелектуальний досвід і відповідно цитатний тезаурус яких 

містить багато кодів, що не входять у компетенцію “середнього” мовця / 

читача. Зокрема, це може бути пов’язано з перекладацькою діяльністю 

авторів. В українській етнолінгвокультурі знакові з цього погляду ідіостилі 

М. Рильського, Є. Маланюка, Юрія Клена, О. Забужко. Наприклад, мовно-

інтелектуальний простір поезії Є. Маланюка насичений інтекстами з творів 

Сенеки, Бодлера (П., 291), Е. Верхарна (П., 70), А. Рембо (П., 85), 

Л. Подгорського (П., 111, 462), Я. Івашкевича (П., 187), С. Виспянського 

(П., 463 – 64), Ю. Словацького (П., 590), Р. М. Рільке (П., 193, 426), 

Ф. Шіллера (П., 262). У поезії М. Рильського в різних композиційно-

текстотвірних позиціях спостережено перекладні й іншомовні фрагменти 

творів Данте Аліг’єрі (ІІ, 351), А. Міцкевича (І, 73 – 74; IV, 120), 

Ю. Словацького (І, 240), П. Верлена (IV, 211), Й. В. Ґете (І, 236). 

Мовотворчість О. Забужко — особливо показова щодо вживання 

потенційно невпізнаваних (а тому супроводжуваних автокоментарями 

в примітках-підрядниках) цитат із сучасної європейської та американської 

літератури: Кожного ранку, замість гімнастики, лежачи в ліжку,/ Вмикаю 

в уяві твої очі сіамської кішки,/ Шляхетний профіль, роздвоєне підборіддя/ 

(Мов копитó! — як писала одна з мого поріддя) (Забужко, В., 193) 

[у примітці вказано: Сільвія Плат, “Татко”]; Що ж — прощай, і якщо 

назавжди… — як писав був один бритієць (Забужко, В., 198) [у примітці 

вказано: Байрон і подано англомовний варіант — Far thee well, and it forever, 

then forever far thee well); Відпущаєши нині, — кажу неживими губами./ 

Можу йти на всі сторони світу — ну хоч би до Алабами [у примітці 

вказано: вислів з американської народної пісеньки з приспівом Oh, Susanna, 

oh, don’t cry for me. I’ve come from Alabama with my banjo on my knee] 
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(Забужко, В., 194). Ідентифікаторами іншокультурної природи та цитатного 

статусу висловлень роздвоєне підборіддя, мов, копитó; прощай, і якщо 

назавжди; хоч би до Алабами слугують: а) метаоператори як писала одна 

з мого поріддя, як писав був один бритієць, що акцентують “інтенцію 

чужості”, та б) подані прецедентні англомовні відповідники, які, з одного 

боку, посилюють ефект міжмовного і міжкультурного діалогу, а з другого — 

залучають читачів до максимально активної міжсуб’єктної (автор — читач) 

і міжтекстової (текст — текст) комунікації, даючи їм змогу самостійно 

визначити точність відтворення й контекстну доречність вживання цитати. 

Внутрішньотекстові метаоператори, також актуалізуючи диференційні 

референтні смисли “сказав не я / не зараз / не тут”, ще більш інформативні 

щодо атрибуції цитати. Наприклад, це ім’я, псевдонім або парафрастичний 

онім автора в складі ідентифікувальної чи коментувальної частини 

метатексту, пор.: Я тільки хочу/ (“Малюй, художнику”, — мовляв/ 

Цитатний Гете) клаптик ночі/ Вам одслонити (Рильський, І, 236); Є така 

поезія Верлена,/ Де поет себе питає сам/ У гіркому каятті: “Шалений,/ 

Що зробив ти зі своїм життям?” (Рильський, IV, 211); “Далі — 

мовчання”, — сказав Англієць задовго до Вас./ (Той дещо в цім тямив; 

той знав, як себе вборонити)./ Орден посвячених — рухнув./ Зостався 

мокрий шинквас — на місці міту (Забужко, В., 243). Помітно, що 

оптимальна граматична форма внутрішньотекстового коментування — слова 

автора в конструкціях прямої мови з точною графічно виділеною цитатою.  

Самодостатній аспект сучасного інтерпретативно-стилістичного та 

рецептивно-стилістичного вивчення прецедентних висловлень із світової 

літератури — мовне життя філософсько-риторичної сентенції to be or not to be / 

бути чи не бути. Частотність і багатовимірність її реактуалізації в текстах 

найрізноманітніших жанрів і стилів (насамперед художньої, публіцистичної, 

розмовної сфер) дає підстави констатувати: це резонансна, енергетично 

сильна цитата, яка, з одного боку, послідовно зберігає авторизованість (із 

10 респондентів 9 ідентифікують її як висловлення В. Шекспіра й 
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співвідносять не тільки із протоджерелом — трагедією “Гамлет”, а й із 

персонажем). З другого боку, це типова, на сьогодні вже усереднена 

вербальна реакція на ситуацію важливого життєвого вибору. Основу такого 

філософсько-художнього сенсу становить протосемантика, сформована у 

творі В. Шекспіра: “найважливіше питання, питання життя і смерті” [Коваль, 

Коптілов 1964: 47]. Із цим змістом, як семантично нерозкладна надслівна 

єдність, висловлення закріплене в українській мовно-поетичній свідомості і 

в мовній практиці загалом: Твої ліси обдерті і прямі,/ Твій слід зів’яв, на 

порох перекутий,/ Здається, вічне “бути чи не бути”/ Тобою стало у тобі 

самім (Федорак, 70); Людство прагне всесвіт осягнути/ І себе у ньому 

зрозуміть,/ А тривожне “бути чи не бути”/ Грізно над планетою висить 

(Луків / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_ya.html). Пор. у мові мас-

медіа: Про сумніви можна писати і писати, і щоразу знаходити нові слова… 

Але все має свій початок і свій кінець, так само й сумніви. Колись вони 

закінчаться, і це буде першою ознакою того, що в нашій голові визріло 

рішення — бути чи не бути (http:// bigmir.net/groups/article/14070). 

Прикметно, що розглядувана цитата залишається впізнаваною і в 

“первинному” англомовному, і в перекладному (українськомовному) 

варіантах: химерна штучка плекає папугу пугу/ плеще мене позаплічно 

заламує руки в горі/ оце тобі лицар з лугу осьо тобі зелепугу/ to be or not to 

be каже (Андрухович, ЕПР, 63); В бетони й сталь наш край закутий,/ Нам 

не страшний ворожий стан./ Минуло: “Бути чи не бути?”/ Над синню 

буйною Славути/ про це вирує Дніпрельстан (Сосюра, 62); Самотерзання 

бути чи не бути/ в цих стінах і кутах,/ у лабіринтах лжі (Махно, 18). 

 Не послаблюють впізнаваності Шекспірової сентенції її 

найрізноманітніші лексико-структурні модифікації. Адже, крім 

проілюстрованих точних відтворень, вона активно видозмінюється: зазнає 

лексичних редукцій і нарощень, граматично трансформується, компонентно 

розбудовується тощо: Крило тримала я в уяві ще тобою п’яна,/ Як дужий 

вітер налетів на свічечку мою./ О Радосте моя!/ Моїх живильних днів 
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кохання,/ Чи бути, чи не буть?/ Знайшла собі забаву злу (Ромен, БЛЛЧ, 

137); Заховаємось в ніч, як поети — у річ/ під розчулені марші військових 

оркестрів./ Це і стане цим третім між “Бути чи не...” (Щавурський, ЗВ, 

106 – 107); Роздвоїло. Стерпло. Загірчило./ Келих ночі. Крапелька отрути./ 

Панночко з блакитними очима,/ з вами чи не з вами, чи... не бути? 

(Андрусяк, НД, 33). Маркерами впізнаваності цитати є канонічна форма 

“гамлетівського питання” із розділово-протиставними відношеннями 

(...чи не…) та граматичними центрами-інфінітивами, а також модальність 

вибору. Збереження цих маркерів навіть при максимальній лексичній видозміні 

(пор.: бити чи не бити; жити чи не жити; брати чи не брати; знати чи не 

знати, тобі ор нот тобі, тобі ор нот мені) забезпечує прочитуваність 

референцій до мовостилю В. Шекспіра та програмовані ними читацькі реакції. 

Активне відтворення розглядуваної цитати в текстах 

найрізноманітнішої тематики й різноманітних жанрів і стилів закономірно 

зумовлює її змістову та оцінну динаміку. Так, із-поміж багатьох новітніх 

смислів, індукованих і прирощених у поезії ХХ ст., особливо знаковими 

є мовно-асоціативні виходи в образну площину “характеристика 

національно-історичної ситуації”, як-от: Набрякає в росах/ довга осока./ 

Заблукала боса/ доля козака./ Бути чи не бути/ в мареві ропи?/ Розбуди, 

Славуто,/ зморені степи!/ Де козацькі діти,/ де твоя сім’я?/ Затужила, 

Дніпре,/ братія твоя./ Горбиться від болю/ вежа січова./ Котиться на волю/ 

сніжна голова./ Там курличе вітер/ у горнилі дня./ Не корися, Дніпре,/ 

доганяй коня..! (Перебийніс, 356 – 357). Контекст цитати щільно насичений 

етномаркованими номінаціями (осока, козак, козацькі діти, Славута, Дніпро, 

степи, вежа січова, вітер) і нарощений обставиною (в мареві ропи). Відповідне 

словесно-стильове нюансування зумовлює конкретизацію абстрактного 

екзистенційно-філософського питання, спрямовує його в річище мовної 

реалізації “філософії національної ідеї” (І. Я. Франко, М. С. Грушевський, 

О. Забужко).  
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Окремі трансформації Шекспірового висловлення в сучасній 

авангардній і постмодерній поезії засвідчують кардинальне зниження його 

стилістичного статусу: Здається, вічне “бути чи не бути”,/ Як кошик яблук, 

продане в кредит./ Чиясь душа на пагорбі смердить,/ Оранжева і лиса, 

і надута (Федорак, 74). На загальному тлі контексту (пор. семантику й 

оцінність епітетних характеристик душа — оранжева, лиса, надута, ліси — 

обдерті, дієслівних сполук слід зів’яв, душа смердить, розгорнутого 

порівняння вічне “бути чи не бути”, як кошик яблук, продане в кредит) 

первинний високий філософський зміст помітно профанується, хоч сама 

цитата зберігає структурну, формальну цілісність (крім питальності). 

Прикметно, що надалі у цьому ж творі, коли гамлетівське питання 

проектується на тему літератури, художньої творчості, воно знову набуває 

високого поетичного звучання: Тебе назву Поезії Шолом,/ Вогонь Знання, 

Несамовитість Мови./ Коли виходять королі на лови,/ Коли третина 

бореться зі сном,/ Тоді в полон при наступі на Крути/ Здається вічне “бути 

чи не бути” (Федорак, 74). Такі переакцентування підтверджують одну з 

базових тез М. М. Бахтіна: “життя видатних творів у майбутніх, далеких від 

них епохах [..] видається парадоксом. У своєму посмертному житті вони 

збагачуються новими значеннями, новими смислами і ніби переростають те, 

чим вони були в епоху свого створення” [Бахтин 1979: 332]. 

Контрастування за стилістичною шкалою високе — низьке, оцінно-

виражальне опозиціювання прецедентного висловлення та його сучасних 

реактуалізацій відбувається також на рівні мовної гри. При цьому ігрових 

реактуалізацій, які залишаються на полюсі високого, поетичного, в сучасній 

художній мові кількісно значно менше — власне, вони епізодичні 

(Натомість вже звучить тобі/ Набат одвічного To be? (Розумний, 

ІМЕННИК, 112). Натомість численні контексти підтверджують відзначену 

вище тенденцію до стилістичного зниження цитати — наприклад, в описах 

ситуацій, пов’язаних із вирішенням повсякденних, побутових дилем: Майже 

гамлетівське питання:/ Бути/ Чи/ Бити (Мойсієнко, 192); Бити чи не 
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бити — ось питання! (Драч, II, 49). Пор. у мові сучасних мас-медіа: 

вибирай, кому дістануться гроші — тобі ор нот тобі (реклама лотереї); Але 

завжди постає Гамлетівське питання: брати чи не брати [кредит — Г. С.]. 

Може і до сімейних скандалів дійти (http://groshi-v-kredit.org.ua/chy-vyhidno-

braty-spozhyvchyj-kredyt.html). Не тільки лексичний склад, а й суб’єктно-

об’єктна структура, предикативність, оцінність цитати в таких 

трансформаціях можуть варіювати в найширших межах, однак сама цитатна 

модель не порушується, а тому референція залишається чітко 

односпрямованою щодо прецедентного тексту.  

Отже, численні лексичні, структурні, оцінно-естетичні варіанти 

засвідчують лінгвокогнітивну універсальність Шекспірової цитати. Вона 

органічно й послідовно входить у контексти різних тематичних та жанрово-

стильових спрямувань і при цьому: а) засвідчує поліфонічність сучасної 

мовної, зокрема й художньомовної свідомості та б) становить готовий, 

автоматично відтворюваний когнітивно-мовний блок, формулу для опису 

й оцінювання життєвої ситуації вибору та пов’язаних із нею емоційних 

переживань. 

 

 

4.2.3. Цитати з текстів американської літератури  

 

Корпус одиниць діалогування української поезії з творами класичної 

та сучасної американської літератури достатньо обмежений. Його формують 

епізодичні апеляції до мовотворчості Едгара По, Ернеста Хемінгуея, Сільвії 

Плат, Рея Бредбері. Пор.: В темних шибах/ десь бовваніють мої утрати/ а з 

тихих полиць/ заставлених книгами/ і вчорашніми газетами/ озивається 

ворон/ nevermore (Сверстюк, 79); Наслухавшись подружчиних порад, — / 

мовляв, у моді антикваріат, — / купила я оцей старий годинник,/ пропахлий 

цвіллю й тютюновим димом./ Я завела його. Смутний акорд./ І раптом він 

прокаркав: “Nevermore!”/ “О Боже! — закричала я. — Одначе/ це крук 
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Едгара По. Яка удача!”/ А все ж він так незатишно кричав,/ що аж 

здригалась на столі свіча./ Його переселила в коридор./ Але і звідти чула: 

“Nevermore!”/ Його подарувала я в музей./ Але дізналась з вранішніх газет,/ 

що дар мій зник з музейної вітрини./ І “Nevermore!” — почулось за дверима 

(Жиленко, 157); любитель нашатиру, ревний/ не санітар, але митець! — / 

летить, обшарпаний і древній/ над залом ворон-Ірванець!/ Що б не спитав 

у нього хор,/ Сашко прокряче “NEVERMORE!” (Ірванець, ТМ, 79); історії/ 

не записані не перечитані/ [..] / просяться до тебе/ просять їх укоськати/ 

притулити до губ/ пришити до рани/ намастити на хліб/ нашепотіти 

сліпому старому/ що сидить біля брами/ у пошуках моря (Савка, 13 – 14); 

тримаєш за зябра цей світ, як старий Гемінгвея ту дідькову рибу 

(Савка, 15); Привіз Галчинський препишні ружі,/ Рей Бредбері вино 

з кульбабок./ А Плужник айстри, як він — недужі (Жиленко, 415). 

Природно, що така незначна кількість виявлених реінтерпретацій не може 

слугувати достатньою підставою для об’єктивних наукових узагальнень. 

Варто наголосити, що в загальномовному цитатному тезаурусі 

прецедентних висловлень із творів американських авторів значно більше, 

їхній мікрокорпус компонентно багатший. У його ядерну зону входять 

сентненції з творів Ф. Купера (останній із могіканів), Гаррієт Бічер-Стоу 

(хатина дядечка Тома), Лонгфелло (музика — універсальна мова людства), 

Дж. Д. Селінджера (з людьми важко, без них — нестерпно), М. Мітчелл 

(розвіяні (звіяні) вітром; я подумаю про це завтра) та ін. Також активними 

одиницями сучасної комунікації вже стали прецедентні імена й висловлення 

з американського кіно, шоу-бізнесу: я зроблю йому пропозицію, від якої він 

не зможе відмовитися (“Хрещений батько”), біжи, Форесте, біжи; життя 

як коробка шоколадних цукерок: ніколи не знаєш, яка начинка тобі 

попадеться (“Форест Ґамп”), моє ім’я Бонд. Джеймс Бонд; у мене ліцензія на 

вирішення проблем (фільми про Джеймса Бонда), все починається з вибору 

(“Матриця”). Вони мають численні рефлекси, наприклад, у мові реклами та в 

інших жанрах публіцистичного стилю, часто вживаються також у 
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неформальному, розмовно-побутовому спілкуванні сучасної молоді, для якої 

ця культура є сприйнятною, відомою, “своєю”. Пор. рекламу лікувального 

назального засобу, у вербальній частині якої роль основного фатичного 

засобу виконує лексично-структурна цитата: Я — Спрей. Нок Спрей. 

Сучасним людям сучасний спрей від нежитю. У комплексі з вдало 

побудованим динамічним відеорядом — стилізацією образу Джеймса Бонда 

вона має потужний діалогічно-інтертекстуальний резонас, на якому постає 

емпатичність реклами. 

Також рецептивно прозорою, впізнаваною для широкого кола мовців є 

цитатність газетного заголовка “Бюджет 2017? Уряд подумає про це 

завтра” (http:// bigmir.net/groups/article/140767). 

Дедалі інтенсивніше входження в комунікативну практику українців 

цитат із текстів американської культури (зокрема й інтермедіальних) 

пов’язане з глобалізацією сучасного життя у всіх його духовно-

інтелектуальних та прагматично-побутових вимірах. 

 

 

4.2.4. Цитати з текстів російської літератури 

 

Низка тривалих у часі соціополітичних і соціокультурних чинників 

спричинилися до того, що цитати з російської класики сформували кількісно 

численний (якщо не основний) сегмент іншокультурних прецедентних 

висловлень, що актуальні для українського художнього дискурсу й 

літературної мови загалом. Причини такої домінантності частково 

умотивовує обґрунтована в працях Г. Г. Слишкіна теза про механізм 

інституційного насадження (“насилля”) тексту як одну з найбільш 

ефективних стратегій формування лінгвокультурного досвіду й активного 

словника особистості. Ця стратегія передбачає “засвоєння тексту при 
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відсутності адресата добровільної, самостійно сформованої інтенції 

ознайомлення з текстом62 [Слышкин 2000: 78]. 

Cеред суспільних інститутів, зусиллями яких традиційно cтворюють 

базовий комплекс знань, усереднений рівень мовно-культурної грамотності, 

найважливішу роль виконують освітні заклади, передусім школа. Саме 

шкільна програма визначає той персонійний (іменний) і текстовий мінімум, 

який в ідеалі має сформувати інтелектуальний досвід учня внаслідок 

засвоєння курсу літератури, в тому числі й у форматі цитат як 

лінгвоментальних згустків цих текстів (Г. Г. Слишкін, Ю. О. Сорокін, 

Т. О. Смирнова, Н. А. Кузьміна). Особливо ефективний з цього погляду 

дидактичний прийом — вивчення напам’ять. Сприяючи закріпленню в 

мовній свідомості набору готових, придатних до майже автоматичного 

відтворення вербальних формул, своєрідних мовно-естетичних кліше для 

опису життєвих ситуацій, емоційних переживань, вивчення напам’ять здатне 

сформувати і зазвичай формує в учня словник, “який служить йому потім 

усе життя; індивідуальна свідомість поглинається в цьому процесі 

домінувальною ментальною традицією” [Живов 1996: 24]. А оскільки левова 

частка зусиль за ідеологічними канонами радянської освіти була спрямована 

на вивчення російської культури, насамперед літератури, то природно, що 

відповідні цитати становлять значний масив у просторі українського 

мовомислення, зокрема й поетичного.  

Ядерну зону загальномовного цитатного тезаурусу, сформованого 

в процесі засвоєння шкільного курсу російської літератури, утворюють 

висловлення з творів О. Пушкіна (на руїнах самовластя; життя, і сльози, 

і любов; я вам пишу..; коханню кожен вік підвладний; що менше жінку ми 

кохаєм, то більше ми до серця їй; подруго днів моїх суворих; мороз і сонце, 

день чудовий; геній чистої краси), І. Крилова (скринька просто відчинялась; 

послав вороні Бог шматочок сиру; слона ж то я й не запримітив; потанцюй 

                                           
62Слышкин Г. Г. Цит. праця. — С. 78. 
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тепер піди), М. Лермонтова (герой нашого часу; люблю вітчизну, та любов 

у мене дивна; не стерпіла душа поета; а він, бунтівний, просить бурі; він 

щастя не шукає і не від щастя утіка;  щастя тільки там, де люблять нас, 

де вірять нам), О. Грибоєдова (лихо з розуму; а судді хто?; знайомі всі 

обличчя; злі язики страшніш за пістолети; служити б рад, прислужувати 

гидко), Максима Горького (безумству сміливців (хоробрих) співаємо пісню; 

людина — це звучить гордо; в житті завжди є місце для подвигу),  

В. Маяковського (наступити на горло власній пісні; якщо загоряються 

зірки, то це комусь потрібно; моя міліція мене береже), А. Чехова (в людині 

все має бути прекрасним; по краплі вичавлювати з себе раба) тощо. 

Оскільки поетичний цитатний тезаурус не конгруентний із загальномовним, 

то природно, що в ньому відбито не всі названі прецедентні висловлення. 

Пор.: Рахує грошики касир./ Та не мені. Байдужки!/ Пошле Господь вороні 

сир,/ мені ж — з вином — подружку (Жиленко, 365); Люблю вітчизну./ 

Та любов/ У мене дивна./ Не прикрюся, коли я знов/ Не догодив вам./ 

І байдуже, чи мій Дантес/ Любов ту визнав (Світличний, СКР, 83); 

Вечорами заколисували/ рідні знайомі звуки:/ ГАЙ-ГАЙ, ВІН ЩАСТЯ НЕ 

ШУКАЄ/ І НЕ ВІД ЩАСТЯ УТІКА (Сверстюк, 195); Вони старі — 

“батьки і діти”,/ Як відомо, відвічна драма,/ Донька хотіла б в світ 

летіти,/ Так з хати не пускає мама (Лепкий / 

www/ukrlib.com/lepkyi_bohdan); Поетичні супермени, кричимо до хрипоти,/ 

а що “все мы в мире тленны” не сказав ні я, ні ти (Ірванець, ТМ, 112); 

Людина! Гордо слово це звучить/ В палких устах невтомної людини,/ Що 

підкоряє гори і долини/ В ім’я грядущих років і століть (Рильський, ІІІ, 243); 

Коли, як чорна домовина,/ Нас морок рабства облягав,/ Про гордість 

іменем — Людина/ Там голос Горького сказав (Рильський, ІІІ, 283 – 284); 

І море реве і стогне:/ — Безумству хоробрих пісню/ Співаймо,/ Щоб вічно 

жити у сяйві великих і світлих справ (Герасименко / 
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http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Наступити на горло/ 

Власній пісні63 — / Зовсім не означає/ Співати чужу (Мойсієнко, 168). 

Істотний сегмент у корпусі цитат, засвоєних із російської літературної 

класики, становлять відомі, афоризовані, й менш відомі апеляції до творів 

О. Пушкіна.  

Із погляду систематичності й структурної різноманітності особливо 

показовими є реінтепретації висловлень, які “середній” читач (мовець) 

здебільшого пов’язує з іменем О. Пушкіна, а ще конкретніше — з його 

засвоєним у межах шкільної програми твором “Пам’ятник”: я памятник себе 

воздвиг нерукотворный; не зарастет народная тропа; весь я не умру тощо. 

Насправді це типовий вияв аберації читацького тезаурусу — хибне, 

некоректне уявлення про автора названих поетичних формул і прецедентний 

щодо них текст64.  

Варто наголосити, що свідомі ідентифікаційні референції до поезії 

“Пам’ятник” саме у зв’язку з творчістю О. Пушкіна стали індивідуальною 

нормою, навіть своєрідною цитатною домінантою в мовостилі 

М. Рильського. Здебільшого вони жанрово та / чи тематично зумовлені  

(як-от у віршах-присвятах), продовжують, аксіологічно розвивають 

прецедентну образно-ментальну модель і високу, навіть патетичну 

тональність. Їх цілеспрямоване пов’язування з ідіостилем О. Пушкіна 

засвідчують епітекстові та внутрішньотекстові метаоператори: Рука не 

випускала вперто/ Вірного невтомного пера,/ І, як час йому прийшов 

умерти,/ Сам він знав, що весь — не умира (Рильський, “З віршів про 

                                           
63Цитата з першого вступу до поеми В. Маяковського “На ввесь голос”. Постулює, що 
автор підпорядковував свою поезію завданням революційної боротьби: “себя смирял, 
становясь на горло собственной песне”. Образно — “обмежувати себе”, “тамувати в собі 
щось”. Пор. у мові публіцистики: Один виконував графоманські соцзамовлення 
видуманого адміністрацією “народу”, інший “наступав на горло власній пісні”, а хтось 
писав “у шухляду”, щоб аж нині видобути свої творіння на світло денне (Р. Іваничук, 
“Відверто про наболіле”). 
64Прецедентним текстом є вірш римського поета Горація “Пам’ятник”, який має численні 
наслідування, переклади й стилізації у творчості авторів, що належать до різних епох 
та національних літератур. В українській поезії відома однойменна перекладна 
інтерпретація M. Рильського.  



 264

Пушкінa”, ІІ, 252); І дім, де Пушкіна витає/ Усім народам рідна тінь,/ На 

попелищі воскресає/ Для вдячних наших поколінь,/ І крил своїх ця тінь не 

згорне,/ І пам’ятник нерукотворний — / Діла його, його слова — / Любов 

оточує жива (Рильський, IV, 38); Ти пам’ятник собі воздвиг 

нерукотворний,/ І нічиїм його не зруйнувать рукам./ Тропи ніякий плуг до 

тебе не загорне./ Її народ вартує сам (Рильський, “Пушкіну”, ІІІ, 279). 

Комунікативно-прагматичну універсалізацію розглядуваних 

висловлень засвідчує їх уживання для:  

− характеристики визнання інших діячів культури: Сам чистий серцем, 

як нагірний сніг,/ Він [Микола Лисенко] в музиці до “Кобзаря” воздвиг/ 

Народу монумент нерукотворний (Рильський, IV, 339); 

− вербалізації теми художньої творчості: Я пам’ятник собі поставив 

нетривалий — / Не з міді гордої, не з мармурових брил,/ Скупі слова 

мої, що на папері стали,/ Укриє завтра пил (Рильський, І, 

“Пам’ятник”, 288). 

У цілковито нових оцінно-змістових і тематичних напрямках 

відбувається реінтерпретація інших фрагментів згаданої поезії 

О. Пушкіна — всяк сущий в ній язик та повік-віків не заросте тропа. Пор.: 

Вітчизна в нас одна. Всяк сущий в ній язик/ Під сонцем партії здобув свою 

свободу (Рильський, IV, 313); Але душа народу не сліпа,/ Вона стоока, до 

могил героїв/ Повік-віків не заросте тропа (Рильський, IV, 167). Контекстна 

суміжність з образами вітчизна одна, сонце партії, могили героїв, здобув 

свободу засвідчують їх ідеологізацію, динамічне переміщення із традиційної 

тематичної площини “поезія, творчість” у площину “патріотизм”. 

 У мовостилі М. Рильського зафіксовано також афоризовані й 

неафоризовані фрагменти творів О. Пушкіна, які входять у ядерну зону 

загальномовного цитатного тезаурусу, однак периферійні у вимірі 

стильовому: цей міст прославсь/ Для тих, що на руїнах самовластя/ Будову 

щастя виведуть міцну! (Рильський, ІІІ, 221); О свіжий шелесте дібров,/ 

Розмово одуда й зозулі,/ О дні мої неперебулі,/ Життя, і сльози, і любов! 
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(Рильський, ІІІ, 240 – 241); У ці безумно білі ночі,/ В які спокійно Пушкін 

проказав/ “Пишу, читаю без лампади”, — він/ Фантоми бачив, привиди 

і маски (Рильський, ІІІ, 186); Тим-то так сміється радо,/ Аж дивує древніх 

муз/ Бог веселий винограду,/ що скінчив радянський вуз (Рильський, IV, 138). 

Головним чином через посередництво російської літератури, зокрема 

завдяки вивченню творчості О. Грибоєдова в школі, в активному словнику 

більшості українських мовців вікової категорії “40+” (тобто читача, 

потенційно здатного відновити у своїй пам’яті сформоване радянською 

шкільною програмою знання російської класики) закріпилася цитата и дым 

Отечества нам сладок и приятен. Попри те, що висловлення первинно 

не належить О. Грибоєдову і є лише черговою ланкою в ланцюжку 

численних поетичних реінтерпретацій65, а також незважаючи на існування 

змістово й естетично рівновартісного українськомовного відповідника 

(у ріднім краю навіть дим солодкий і коханий66), найбільш упізнаваним і 

найчастотніше відтворюваним у мовній практиці воно залишається саме 

в російськомовному форматі, засвоєному завдяки вивченню напам’ять 

відомого уривка поеми “Лихо з розуму”. І це — підтвердження одного 

з актуальних завдань сучасної української лінгводидактики, яка серед іншого 

має бути спрямована на активну популяризацію українських аналогів до 

відомих російськомовних художніх кліше. Пор.: “Одне з важливих завдань, 

яке покладається на авторів сучасних підручників, — віднаходити такі 

висловлення, уміщувати їх у форматі тематичних блоків, різноманітних 

вправ. Ці міні-тексти мають бути популяризовані, повторювані, закріплювані 

                                           
65Висловлення генетично походить з “Одіссеї”, згодом його повторив Овідій 
(“Скорботні елегії. Листи з Понту”) — І дим батьківщини є солодким. У російській 
літературі у дещо іншому форматі його використав Г. Державін (Отечества и дым нам 
сладок и приятен — “Арфа”), однак у суспільній мовній свідомості воно прижилося 
як цитата з твору О. Грибоєдова “Лихо з розуму”, який вивчали у рамках шкільної 
програми.  
66Пор.: “Для нас у ріднім краю навіть дим/ Солодкий і коханий”…/ Без упину/ Я думала 
собі оті слова,/ простуючи в країну італьянську (Леся Українка, “Дим”). 
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у мовній свідомості як своєрідні етномарковані формули висловлення певної 

думки, певних тем, реакції на певні ситуації тощо” [Сюта 2014: 117]. 

В українській поезії ХХ ст. розглядуваний прецедентний фрагмент 

здебільшого представлений як семантична цитата — і ментально суголосна, 

персуазивна (І зразу від шакалів чи гієн/ Ти геть летиш у інший час — та й 

баста:/ В середньовіччя, Грецію чи Рим,/ Забувши, як пахтить вітчизни 

дим (Клен, В., 122), і така, що формує оцінну опозицію до прототекстової. 

Пор. характерне для естетики постмодернізму руйнування усталеної 

кореляції класична поетична ситуація — цитата, коли в прозорій алюзії 

семантична пам’ять словосполуки дим вітчизни, з одного боку, виразно 

актуалізується, а з другого — підкреслено іронічно обігрується завдяки 

нарощенню дієсловом відкашляти: І вітчизни відкашлявши дим/ Втратиш 

точний перебіг годин (Махно, ЛЕ, 26).  

Низка акцептованих із російської класики афоризованих поетичних 

висловлень утворюють інтертекстуальні ланцюжки. Це теж одне із свідчень 

їхньої комунікативно-оцінної актуальності та належності до ядерної зони 

цитатного поетичного тезаурусу, надто ж тоді, коли йдеться про кількаразові 

реактуалізації у творах, які віддалені у часі й різні за жанрово-тематичною 

природою. До таких, наприклад, належить фраза і в небесах я бачу Бога з 

вірша М. Лермонтова “Когда волнуется желтеющая нива”. Вперше в 

українській поезії як ремінісцентне “чуже слово” вона вжита у вірші 

Т. Шевченка “Мені здається, я не знаю”: Жива/ Душа поетова святая/ Жива 

в святих своїх речах,/ І ми, читая, оживаєм/ І чуєм Бога в небесах. Пізніше в 

часі й інше в жанрово-тематичному вимірі перепрочитання спостерігаємо у 

творі І. Світличного “Парнас”: Парнас. І що ті шмони й допит?/ Не вірю в 

будень, побут, клопіт — / В мізерію, дрібнішу тлі./ Вщухає суєтна тривога,/ 

І в небесах я бачу Бога,/ І Боже слово на землі (Світличний, СКР, 29). 

 Іноді автори не обмежуються апеляцією до одного ідіостилю, а 

цілеспрямовано поєднують кілька цитат із текстів різних національних 

культур, художніх систем та епох. Крім класичної функції поліфонізації 
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завдяки співприсутності кількох “голосів”, такі контексти засвідчують 

центонний спосіб текстотворення, пов’язаний із філософсько-ліричною 

(в класичній поезії) або іронічно-деструктивною (у творах авангардистської 

та постмодерної парадигм) рефлексією над мовно-літературною традицією: 

Усе причиною журбі/ І смутку приводом бувало./ “Життя в цвіту, мовляв, 

зів’яло”./ Мовляв іще: “Вечірній дзвін — / Багато дум наводить він…”./ 

Є формул отаких чимало!/…/ Ну, словом, як не затужити,/ Що от уже 

прийшла весна,/ Що “вже не вернеться вона”! (Рильський, ІІІ, 308); 

В людині все має бути прекрасним:/ Думки й почуття,/ Пальто і сорочка,/ 

Шкарпетки, підтяжки,/ Зачіска, брови, вії,/ Губи і зуби,/ Ротова 

порожнина, слизова оболонка,/ Волосся на голові,/ В паху і під пахвами,/ 

Нігті, шкіра, мозолі на п`ятах,/ Кров, лімфа,/ Шлунковий сік/.../ Усмішка її 

єдина,/ Очі її одні (Ірванець, ТМ, 92). 

 Іншою, ніж в українській поезії класичної парадигми (наприклад, 

у віршах М. Рильського, А. Малишка, М. Бажана, П. Воронька), є також 

оцінність цитат із російської літератури у новітній (авангардній і 

постмодерній) поетичній мовотворчості. Передусім це конотації зниженості, 

епатажності, насмішкуватого пародіювання: Нас народ не забуде. Нам 

пам’ятник буде. У Львові — / і так само на всіх постаментах і тронах 

земних./ Неборак! “Ірванець! І ще отой третій… А хто він?” — / Запитає 

зненацька один із туристів дурних (Андрухович, ВК, 75); По краплі 

видавлювати з себе раба./ По краплі./ Видавлювати./ З себе./ Повільно 

з себе його видушувати — / Та все на папір,/ На папір…/ Вичавлювати, 

витискати,/ Як пасту з тюбика,/ Аж поки не усвідомиш,/ Що вичавив — 

все,/ До кінця!/ Отож, сміливіше!/ Починаємо видавлювати/ З себе/ Раба/ 

Божого/ Ім’ярек… (Ірванець, ТМ, 91); Людина родиться для щастя,/ 

Як птах для польоту 67/ Як птах…/ Як індик,/ Як півень,/ Як деркач 

                                           
67Вислів людина народжується для щастя, як птах для польоту мовці здебільшого 
пов’язують із мовотворчістю Максима Горького. Насправді його протоджерелом є нарис 
В. Короленка “Парадокс”.   
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на болоті?/ Як страус,/ Як ківі/ Як ему,/ Чи як марабу?/ А може, як той, що 

ховає/ Товсте своє тіло у скелі?/ Всі ж бо вони народились літати,/ Тож 

плазувати вони принципово не можуть68./ А може без порівнянь?/ Може, 

людина просто/ Родиться для щастя? (Ірванець, ТМ, 91). Світоглядно 

в таких реінтерпретаціях мовна свідомість автора “протистоїть 

стереотипному мисленню й мовленню, стандартам і канонам масової 

свідомості з її ідеалами, смаками, кумирами” [Маленко 2010: 443]. 

Лінгвальні механізми вербалізації цього світоглядного протистояння 

передусім виявляються в лексичній (нарощення новими, здебільшого 

експресивно-оцінними компонентами) та семантичній трансформації 

впізнаваних, класичних цитат. Знаково, що при цьому опорні слова і 

конструкції цитати залишаються лексико-семантичними стрижнями 

метатексту. Це мовно-естетичні “точки відліку” для його змістової, образно-

оцінної, конструктивної розбудови в метатексті: по краплі ( > повільно > 

як пасту з тюбика) видавлювати ( > видушувати  > вичавлювати  > 

витискати); як птах ( > індик > півень > деркач на болоті > страус > ему > 

марабу > той, що ховає товсте своє тіло у скелі) тощо. 

Отже, цитати з текстів світової (античної, європейської, американської, 

російської) літератури — це активні текстотвірні, змістотвірні й оцінні 

одиниці сучасного українського поетичного дискурсу, носії 

лінгвокультурної інформації, знаки активного надчасового й 

позапросторового діалогу творів / текстів як репрезентантів різноетнічних та 

різночасових літератур і культур. Їх реактуалізація в українській поезії 

ХХ століття засвідчує максимальну відкритість національної художньої 

мови на вертикальний контекст світової словесності.  

                                           
68Ця поетична формула збігається із заключними словами байки російського поета 
XVIII ст. І. Хемніцера “Мужик і корова” кто ползать родился, тому уж не летать. 
Висловлення стало популярним після публікації “Пісні про Сокола” M. Горького, 
де відтворене у відомому сьогодні формулюванні рожденный ползать летать не 
может. Пор.: —Чого доброго, отак і проживе, — сказав після паузи Степура. — 
Заб’ється в щілину і всі бурі в ній пересидить. — Таким не заздрю, — сказав Богдан. — 
Оце вони й є ті, що “народжені повзати” (О. Гончар, Людина і зброя). 
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Акцептовані зі світової літератури цитати вживаються в 

різноструктурних (точні / трансформовані, графічно виділені / не виділені), 

лінгвокогнітивних (авторизовані / не авторизовані, супроводжувані / 

не супроводжувані перекладом, авторськими коментарями) та графічних 

(подані в “рідномовній” графіці / транслітеровані) форматах. Точність 

збереження лексико-граматичної будови або ж атрибуція, авторизація чи 

коментування в епітексті полегшують впізнаваність і рецепцію перекладної 

цитати.   

 

 

4.3. Тексти національної літератури як джерело цитатності 

  

4.3.1. Цитати з фольклорних текстів  

 

Українська поезія виросла з народної пісні, тому поетичний дискурс є 

природно-органічним простором збереження й оновлення фольклорної 

традиції. Відшліфовані часом та естетичним чуттям народу, одиниці 

фольклорної мови входять у сучасне художнє мовомислення, збагачують його 

сконцентрованою в них етнокультурною пам’яттю і водночас залишаються 

основою для створення нових художньо-естетичних цінностей. Адже в них 

“зберігається світ поетичних уявлень народу, що збуджує художню 

творчість письменників усіх часів” [Єрмоленко 1987: 6], і це сприяє 

вибудовуванню ментально цілісного універсуму етнолінгвокультури. 

Як культурологічний і мовно-естетичний орієнтир, фольклор у 

художній мові ХХ століття рефлексує в поетичних переспівах та стилізаціях, 

у прямих композиційно-структурних і лексико-фразеологічних 

наслідуваннях. Одиницями лінгвістичного виміру цих рефлексів, крім 

народнопісенних образів, символів, є також різнорівневі й різноструктурні 

цитати. 
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Здійснювані в українському мовознавстві спроби “зафіксувати 

фольклорні інтертекстеми [курсив наш — Г. С.] у різних формах їх 

вербально-текстового вияву в літературних творах на діахронному зрізі — 

від Т. Шевченка до творів постмодерну включно як позачасову константу 

національного художнього дискурсу” [Перeломова 2008: 87], на жаль, поки 

що не системні. Це радше розрізнені фіксації міжтекстових перегуків, які 

констатують тяглість традиції та комунікативно-естетичну неперебутність 

фольклорних засобів, однак повноцінно не з’ясовують їхнього навантаження 

як одиниць етнокультурної пам’яті, носіїв етномаркованих змістів. Тим 

часом фольклорна цитата на тлі інших — це особлива лінгвокультурна 

операційна одиниця: у ній “факти героїчної історії, і картини соціального та 

родинного побуту, і найрізноманітніші гами людських почуттів, оцінок 

утілено у відшліфовані словесно-виражальні форми” [Єрмоленко 1987: 3]. 

Евристичну цінність для української текстолінгвістики, рецептивної 

стилістики має пізнання генетичних різновидів фольклорних цитат, 

простеження способів їхнього входження в нові авторські тексти й форматів 

реактуалізації в цих текстах, опис змістотвірного та композиційно-

текстотвірного навантаження.  

Із генетичного погляду диференціюємо фольклорні цитати, які: 

а) апелюють до жанру69 (найчастіше в рамках поетичної стилізації) та 

б) апелюють до конкретного твору.    

Апеляції до фольклорного жанру відбуваються на різних рівнях 

організації поетичного тексту як художньої цілісності: структурному, 

мотивно-тематичному, версифікаційному, лексико-фразеологічному, 

синтаксичному, образно-тропеїчному. Здебільшого це впізнавані, дослівно 

відтворювані (часто інваріантні) лексико-синтаксичні формули та 

композиційні маркери, які однореферентно пов’язані з прецедентним 

                                           
69Композиційні структури й сукупності мовних штампів, що вказують на визначений тип 
тексту, Г. Г.Слишкін визначає як прецедентні жанри [Слышкин Г. Г. Цит. праця. —
C. 44]. 
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жанром казки (жили собі дід та баба…; десь-колись, в якійсь країні…; 

праворуч підеш.., ліворуч підеш.., прямо підеш…), думи (то не чорна хмара 

наступала…; ой за горами, за високими, за морями та за глибокими…), 

веснянки (ой прийшла весна, ой прийшла красна), купальської пісні (ой на 

Івана, та на Купала…) тощо. Н. А. Кузьміна зараховує такі впізнавані 

надслівні єдності до поетичних формул, наголошуючи на тому, що їхня 

“чужість” у лінійній структурі тексту відчутна, однак саме висловлення 

не співвіднесене з конкретним твором, а тим більше не персоніфіковане, 

не пов’язане з автором [Кузьмина 2004: 136]. Це опертя на чужий (“не свій”), 

але колективний, а не індивідуальний досвід — у цьому полягає 

лінгвокогнітивна особливість фольклорної цитати70. 

Функцію впізнаваних жанрових референцій виконують у поетичних 

текстах лексико-синтаксичні формули, характерні для наративу народної 

казки: Два вогні горять,/ З вітром гомонять,/ А в високім небі/ Два сонця 

стоять./ А що перше — день,/ А що друге — ніч,/ А між ними синім цвітом/ 

Вже зацвів тирлич./ Уперед піду — вогню не мину,/ а назад піду — загину 

(Стус, 209); І прямо підеш — казку розкажуть тобі,/ вправо… спинишся 

на роздоріжжі:/ тут кожен — Нептун, і на (іржавій) трубі/ кожен свій 

тризуб лиже./ Звір (як ніч) дерев’яний біжить і біжить/ (і плаче), 

і  молиться Богу;/ у нашу (непросвітну) синьо-жовту мить/ місяць наставив 

роги (Федорак, 22). На тлі таких своєрідних locus communis виразніше 

діалогічно-текстотвірне навантаження мають апеляції до текстів конкретних 

казок: І всі ми приязним дивились оком/ На ключ гусей, що плив шляхом 

високим,/ І причувались в гоготанні їх/ Добросусідські вигуки та сміх,/ 

Як тут, у нас. О гуси, гусенята! Прилиньте нині взяти на крилята/ 

Земних дітей!/ Та ні! Дарма! Дарма!/ Мій сад — пустеля, і мій дім — тюрма 

(Рильський, ІІІ, 47); Сумне і похилене дерево — / зелена ліра мого краю, 

                                           
70Виразниками не свого, а колективного народного мовного досвіду, вербалізаторами 
народного знання є також паремії, які більшість дослідників вважають нецитатними 
формами чужого слова.  
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журба Глібова./ Чи пригадуєш:/ “Вербо рясна, відчинися, Ганна-панна 

йде”?/ Відчиняється — / і входиш у казку (Калинець, СТ, 290 – 91).   

Стилістично й функціонально різноманітнішими є цитати пісенного 

походження, які становлять основний сегмент фольклорно зумовленого 

цитатного тезаурусу української поетичної мови ХХ ст. Багатожанровість 

і багатотемність народної пісні уможливлює практично необмежену 

перспективу модельованих за їхньою участю стилізацій. Зокрема, це 

засвідчують численні твори й навіть цілі поетичні цикли, в назвах яких є 

номінації пісня, дума, казка, веснянка: “Пісня козака”, “Дума про трьох 

вітрів” (П. Тичина); “Пісня про вічну молодість” (Б.-І. Антонич), “Дума про 

братів Неазовських” (Л. Костенко), “Слов’янські пісні” (О. Ірванець) та ін. 

Cтилізацією у вербальному мистецтві вважають твір, свідомо 

написаний як наслідування певного зразка, а тому апріорі орієнтований 

на  комплексне повторення, копіювання його композиційних, лексико-

фразеологічних, синтаксичних, образно-тропеїчних рис. Тому присутність 

у таких творах структурних, мотивних, лексичних цитат є жанрово 

зумовленою, вона детермінована самою природою стилізацій і послідовно 

підтримується також на рівні жанрової моделі. Наприклад, поетичні 

стилізації народних дум не тільки містять впізнавані формульні зачини, 

епітетні сполуки, але й актуалізують типовий для синтаксису думи прийом 

винесення в сильну, наголошену позицію віршового рядка дієслівних форм. 

Пор.: Ой за горами, за високими,/ Там за морями та за глибокими,/ Ще й 

за шляхами несходимими — / Рано-пораненьку Ясне Сонечко сходило,/ 

Ясне Сонечко сходило, братів своїх, Вітрів, до себе іскликало,/ До них 

словами промовляло… (Тичина, 98); І даленіє голос кобзаря: 

“То середульший брат милосердіє має,/ Терновії віття верхи істинає,/ 

Меншому брату приміту покидає./ А як стали на Муравський шлях 

виїжджати,/ Не стало тернів та байраків рубати,/ То він червону 

китайку із свого жупана видирає,/ Меншому брату на прикмету 

покидає...” (Костенко, В., 523). 
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Рецептивна прозорість поетичних стилізацій обрядово-календарної 

лірики дуже часто спирається на впізнаваність актуальних ініціальних 

формул. Так, естетично переконливу художню імітацію жанру “купальська 

пісня” демонструє одна з поезій В. Вовк: Ой на Івана, та на Купала/ 

Окрилена ватра запалала… Перші рядки вірша до деталей відтворюють і 

лексичне наповнення, й версифікаційну архітектуру типового зачину 

купальських пісень (пор.: Ой на Купайла, на Івана…/ Ой там Марина 

подруг скликає,/ Вона Купайла прибирає./ Прибирає Купайла все квітами,/ 

Ще й восковими свічечками). 

“Веснянкова” формула розлилися води на чотири броди71 

реактуалізована в численних віршових текстах, у яких основною чи 

побічною ліричною темою постає змалювання картин весняної природи. 

Також у фольклорі мотив розливу великої води “часто варіюється в піснях 

наймитських, заробітчанських” [Єрмоленко 1986: 49]. У поемі М. Рильського 

“Весняні води” ця наскрізна, багаторазово повторювана формула не тільки 

становить лексичну основу рефренів, а й виконує функцію текстових скріпів, 

моделює версифікаційний малюнок авторського тексту, збагачує його 

характерним для веснянок оптимістичним психологізмом, позитивною 

бажальною модальністю тощо: Розлилися води/ На чотири броди,/ 

Веснонько, весна!/ Ніби обезуміле,/ Птаство дзвінкокриле/ Небо протина 

(Рильський, ІІІ, 243); Хай в труді і в дружбі всі цвітуть народи!/ Миру 

благодатна хай іде пора!/ Розлилися води на чотири броди!/ Оком 

не оглянуть Волги і Дніпра! (Рильський, ІІІ, 258). 

У стилізаціях вживання цитат жанрово зумовлене і логічно 

вмотивоване. Інша текстова прагматика фольклорних цитат в авторських 

метатекстах, які за жанром, тематикою, типом висловлення тощо далекі 

                                           
71Пор.: Розлилися води на чотири броди./ Ой, дівки, весна красна, зілля зелененьке./ А в 
одному броді зозуля кувала,/ Ой, дівки, весна красна, зілля зелененьке./ А в другому броді 
щука-риба грає,/ Ой, дівки, весна красна, зілля зелененьке./ А в третьому броді соловей 
щебече,/ Ой, дівки, весна красна, зілля зелененьке./ А в четвертім броді дівчинонька плаче 
[Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. — К.: Наук. думка, 1977, т. 9, с. 177]. 
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від протоджерела, апелюють до нього тільки на рівні лексичної цитати: 

Сійся-родися, жито, пшениця!/ Перемішалися зерна, слова./ Сипле насіння 

Божа десниця,/ дихає дзвінь вітрова./ Бризкає долу, дзвонить у скроні,/ 

в  серце — росою зерно!/ І невідомо сину чи доні,/ чим так чарує воно./ Гей, 

не проспіте, зніжені діти,/ долю зерна!/ Сяйвом святого хліба зігріта/ 

пам’ять земна./ Пахне льодами хресна водиця./ Перемішалися зерна, слова./ 

Сійся-родися, сійся-родися,/ пісне жива! (Перебийніс, 200). Щодо таких 

реактуалізацій справджується спостереження В. C. Калашника: 

“фразеологічні засоби фольклору не слід розглядати як стереотипні 

формули, і тим більше, як своєрідні прикраси у мові того чи іншого 

поетичного твору. [..] Йдеться не тільки і не стільки про поетичну розробку 

фольклорних мотивів, [..] скільки про творче використання різними 

авторами фразеологічних засобів народної поезії для вираження нового, 

сучасного змісту” [Калашник 1986: 125]. 

На художню генетику фольклорної цитати, її належність до 

конкретного жанру (пісня, дума, казка тощо) часто вказують 

ідентифікувальні внутрішньотекстові метаоператори в пісні, як у пісні, як у 

тій пісні, як у думі. Пор.: “Козака понесли і коня повели”/ В пісні-марші 

сумному над полем великим./ А десь вогник воскрес — / Здивувались: 

Оркестр?!/ Грає серед ланів?/ Певне, випили зайве музики (Василашко, 101); 

сватав ту, а в тої опинився./ А хто із нас, як кажуть, без гріха?/ Це як у 

пісні:/ “Ой у полі три криниченьки./ Любив козак три дівчиноньки,/ 

чорнявую та білявую,/ ще й рудую препоганую”./ І було йому дуже 

сутужно./ Рудої, правда, не було./ Була чорнява та білява./ Смалив до двох,/ 

то й попалив халяви (Костенко, МЧ, 98); Гребля річку стримує струмками./ 

А в кінці греблі, зовсім як в тій пісні,/ (Та саме, де спинялися підводи)/ 

Старезні верби гнуться і шумлять (Маланюк, П., 598); Сахно Черняк 

А далі ж як той піший-пішаниця?/ Томиленко: Та як, ішов. Як сказано 

у думі:/ “І побило його в полі три недолі,/ Одно — безвіддя,/ Друге — 

безхліб’я,/ Третє — бездоріжжя” (Костенко, В., 526 – 527). 



 275

Входження народнопісенних цитат у нові авторські тексти пов’язане 

також із дієсловами з архісемою ‘спів’ — співати, заспівати, наспівувати, 

колядувати, щедрувати тощо. Пор.: Молодий, наче світло, щомиті мінявся 

лицем!/ А боярин ще з ночі ходив одчайдушно-веселий!/ [..] / Хтось там 

пхався із тостом і щось несусвітнє казав,/ І кружляли бокали, неначе 

годинники з боєм…/ А тоді заспівали про ту, що “любив та й не взяв”, — / 

І заплакав боярин, упавши на стіл головою (Забужко, В., 86). Синтаксично 

такі контексти часто побудовані як конструкції прямої і невласне прямої 

мови: ті сказали, що Маруся — відьма,/ що у Полтаві гіршої нема,/ що всі це 

знають, і по ній це видно,/ і що вона ж співала і сама:/ “Котра дівчина 

чорні брови має,/ то тая дівчина усі чари знає” (Костенко, МЧ, 70); 

А то — щедруєм. Низочкою ходим,/ тонкими голосочками виводим:/ 

“Ой на річці на Йордані/ Там Пречиста ризи прала...” (Костенко, МЧ, 96); 

Усе печаль, все тінь його незрима./ Колядники співають під дверима:/ 

“Ой чи є, чи нема/ пан-господар вдомá?”/ А пам’ять про нього на покуті/ 

головою на руки впала (Костенко, МЧ, 98); Схиливши чисте знамено чола,/ 

вона завуркотіла над синочком:/ “Коло млина, коло броду/ два голуби пили 

воду./ Вони пили, вуркотіли,/ ізнялися — полетіли./ Крилечками 

стрепенули,/ про кохання пом’янули...” (Жиленко, 197 – 198).  

У багатьох контекстах названі вище дієслівні метаоператори 

ускладнені, конкретизовані художніми обставинами способу дії, міри і 

ступеня дії тощо: співала, немов сказилась; співає потихенечку-потиху: 

Співала дівка, немов сказилась,/ На злість Роману і Марусині:/ “Я шавлію 

пересію,/ руту пересаджу,/ таки свого миленького/ к собі перенаджу./ 

Я шавлію пересію,/ руту пересмичу,/ а до себе миленького/ таки 

перекличу!” (Жиленко, 186); заплакав у колисочці синок./ Бачим: диво наше, 

горенько кошлате/ заходилося дитинку колихати./ Ще й співає 

потихенечку-потиху:/ “Ходить-бродить по болоту журавлиха./ На ній 

чоботи червоні, хустка синя./ А у торбі є гостинчики для сина./ Тільки 
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чобіт журавлисі трішки муля./ Спи, дитятко, спи, маленьке, люлі-

люлі...” (Жиленко, 71). 

У розповідно-синтаксичних структурах віршової мови природність 

контекстної появи пісенної цитати підкреслюють розмовні форми й 

конструкції співається само, слова самі на голос навернулись (навертались): 

А я піснями біль тамую./ Увечері, бувало, сидимо, — / задумаюсь, затихну, 

засумую./ Пряду печаль... Співається само:/ “Повій, вітре буйнесенький, 

звідкіль тебе прóшу./ Розвій, вітре, мою тугу, що на серці ношу!” 

(Костенко, МЧ, 109); А вже й поля імлою огорнулись,/ Слова самі на голос 

навернулись!/ “У Полтаві на риночку/ Та й п’є Байда мед-горілочку./ 

Ой  п’є Байда, Байда молодецький./ А назустріч Байді їде 

Вишневецький…” (Костенко, МЧ, 160). Така “навколоцитатна” розмовна 

тональність характерна для мовостилю Л. Костенко і може бути 

кваліфікована як індивідуальна норма. 

Прикметними є авторські тексти, в яких на загальному тлі візуально 

однорідної структури вірша пісенну цитату графічно вирізняє написання, що 

відтворює манеру виконавського співу — його протяжність, ритмізацію, 

розспівування складів, ситуативно зумовлене уривання пісні тощо: 

Поставлю свічку при іконі./ Та й вип’ю ще раз. Отако./ Розпряга-а-йте, 

хлопці, коні!/ Розпрягайте, хлопці, ко- / Ні! Розпряга-. Піду на Запоріжжя 

(Костенко, Б., 31); [Україна] Світло з кобзарем сліпим несла,/ Мову гнану 

зберегла в серденьку,/ Всім народом у пісні пішла — / Де козак “не ко-пав  

кри-ни-чень-ку” (Василашко, 86); Сто надій, що жить в душі народу/ 

З піснею пісень на дзвін-крилі;/ На коромислі веселки воду/ Не-се  

Га-ля по усій землі (Василашко, 119); Сахно Черняк: А я колись такого 

одігрів./ (Ногою б’є об ноту і, вибиваючи зубами третяка, наспівує)./ 

“Ой, ту-дду-ду-ду!/ Як я буд-ду/ Дівчину любити!..” (Костенко, В., 531).   

Із-поміж заявлених вище традиційних аспектів дослідження 

фольклорних цитат як одиниць поетичної мови особливу евристичну цінність 

має пізнання їхніх композиційно-текстотвірних параметрів, зокрема 
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вживання у функції заголовків та епіграфів, де вони “стають медіаторами в 

комунікативному культурному просторі, механізмом відтворення 

етнокультурної традиції, засобом підключення до глибинної індивідуальної 

психіки як проекції колективних уявлень етносу” [Переломова 2008: 89]. 

Текстотвірність фольклорних цитат у позиції епіграфа пов’язана 

з  механізмами лінгвокогнітивного розгерметизування їхньої семантичної 

пам’яті. Вони визначають розвиток поетичних смислів метатекту. Тому 

здебільшого винесена в епіграф фольклорна цитата або ключові для неї 

лексеми чи словосполуки є водночас одиницями лінійної структури 

віршового тексту й засвідчують таку закономірність: що інтенсивніше, 

частіше, систематичніше вони повторюються, то виразнішою є значущість і 

резонансність “модельної” цитати, яку читач сприймає “у вигляді фону, 

"семантичної традиції", "ореолу" [..], що народжує відчуття 

інтертекстуальної глибини художнього твору” [Кузьмина: 142]. Так, у вірші 

О. Забужко “Балада про горду царівну” наскрізне заперечення 

актуалізованого в епіграфі народнопісенного рядка царівно, мостіте мости 

забезпечує семантичну й естетичну цілісність сюжетно-змістового розвитку 

вірша: – Царівно, мостіте мости,/ Оливою брами мастіте!/ – Ладо моє, 

ах, менше з тим — / Нам нема для кого мостити. / [..] / Три століття 

стою, як у рамі,/ Три століття чекаю з походу/ Того, хто підійде — 

й розсиплються брами,/ Й в рову підзамчім розступляться води./ Бо я 

мостів мостити не хочу — / Все жду, щоб хто кониченьком доскочив.../ 

[..] / Ой бита доріженька!/ Небо нічне на зірки покололось./ Вогник на вежі./ 

Співає царівна…/ І вершник з дороги звертає на голос…/ Царівно, мостіте 

мости (Забужко, В., 57 – 59). 

Стратегію персуазивного змістотворення на основі народнопісенної  

прецедентної ситуації та пов’язаних із нею висловлень реалізовано у вірші 

М. Рильського “Торкнулась легко скорбною рукою”. Пісенна строфа Гиля, 

гиля, та й сірі гуси,/ Стежечкою та й на став…/ Прошу ж тебе, молодий 

козаче,/ Ти натуру перестав має підтверджувальний розвиток у 



 278

завершальних рядках: Мовчить. Задумався. Коня спинив,/ Простяг їй 

руки — легко підхопив — / І прошептав: “Натуру переставлю”. 

С. Я. Єрмоленко щодо цього образу слушно відзначає його “діалогічну 

структуру, зумовлену естетичною природою народнопісенного слова” 

[Єрмоленко 1987: 171].  

Виявом лейтмотивної цитатності є наскрізне повторення в тексті 

фрагмента епіграфа: Ой піду я до бору, до бору,/ подивлюся на сонце крізь 

тінь./ Піднесуться дерева угору, угору,/ і на землю впаде далечінь./ Ой піду 

я до бору, до бору,/ подивлюся на сонце крізь сон./ Попливуть мої думи угору, 

угору,/ ліс і сон зашумлять в унісон./ Ой піду я до бору, до бору,/ подивлюсь 

на смереки крізь смерк./ Піднесеться вже вечір зі звору, зі звору,/ щоб лиш 

день, наче пень, геть померк./ Ой піду я до бору, до бору,/ подивлюся на 

вітер крізь віти,/ як пливе він у ліса комору, комору./ Буде в лісі сон, в сні ліс 

шуміти (Антонич, 46). Цитатність тут не тільки організаційно-формальна, 

структурно наватажена, а й змістово визначальна, діалогічна, оскільки 

виявляє онтологічну сутність цитати як механізму інтертекстуалізації. 

У сучасній українській практиці текстотворення фольклорні цитати 

мають особливий статус як елементи версифікації та ритмізації 

метатексту [Переломова 2008: 96]. Знакові з цього погляду фрагменти 

(рядки, двовірші тощо) народних пісень у композиційно сильній позиції 

віршового початку / зачину, оскільки в цьому разі вони визначають 

версифікаційний малюнок усієї поезії: Вітер віє, вітер буйний, віє за 

горою,/ мороз ходить, мороз бродить під руки з весною./ В річці риби, в полі 

скиби дощу з неба просять,/ роси росять, хмари хмарять небо в барву проса 

(Антонич, 45 – 46); Там, де Ятрань круто в’ється,/ Від пожару в’ється 

дим,/ Партизан з фашистом б’ється,/ З чорним ворогом лихим (Малишко, 

IV, 144). У наведених контекстах цитата за обсягом тотожна з віршовим 

рядком чи двовіршем, а її ритмомелодика узгоджена з версифікаційними 

параметрами метатексту.  
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Щодо комунікативно-прагматичного й текстотвірного навантаження 

особливий статус варто визнати за фольклорними цитатами, які входять у 

ядерну зону цитатного тезаурусу поетичної мови ХХ століття і — ширше — 

загальномовного цитатного тезаурусу. Насамперед це впізнавані пісенні 

фрагменти засвіт встали козаченьки..; розпрягайте, хлопці, коней / коні; 

на ясні зорі і на тихі води. Інтенсивність їхніх трансформацій і 

найрізноманітніші формати реактуалізації тісно корелюють із кардинальним 

розширенням семантико-асоціативних зв’язків та оцінно-аксіологічним 

переакцентуванням, осучасненням. Пор.: 

− розпрягайте, хлопці, коней / коні: Вікам посивіли вже скроні,/ а все 

про волю не чувать./ Порозпрягали хлопці коні/ та й полягали 

спочивать (Костенко, В., 201); Уже шкварчить вогонь,/ танцюють 

тіні і садист ростовський/ співає: “Розпрягайте, хлопці, коней” 

(Білоцерківець, 44); Нехай зі шкіри/ Богове лізуть, на моїм горбу/ 

Не в’їдуть в рай./ [..] / Ви краще розпрягайте, хлопці, коні/ Та пішака 

шмаляйте в свій едем (Світличний, СКР, 42); Запрягайте, хлопці, 

коней./ Запрягайте — не баріться,/ Розімніть закляклі м’язи/ І мізки 

загуслі теж,/ І беріться ви за діло,/ Й до останнього боріться/ 

За країну Україну/ Без чорнобильських пожеж!/ [..] / То ж ви, хлопці, 

запрягайте/ Та й не слухайте нікого,/ Хто велить — нехай і в пісні — / 

Вам безжурно спочивать!  (Низовий, 43); 

− засвіт встали козаченьки: Ріка віків — безжальний кругоплин:/ 

впадеш губами в цей швидкий полин — / і пропадеш, як ті, що засвіт 

встали (Римарук, ДО, 100); Співалося. А ті все не вертались,/ що 

зáсвіт встали в похід з полуночі./ Слова самі на голос навертались,/ 

як сльози навертаються на очі (Костенко, МЧ, 109); Годуйте коней! 

Шлях їм далеченький./ Пильнуйте славу полкових знамен./ Полтаво! 

Зáсвіт встануть козаченьки./ Ти припадеш їм знову до стремен./ 

Так само зáсвіт встануть з полуночі./ А ти за них, Полтаво, 
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помолись./ Лиш не заплаче свої карі очі/ та Марусенька, як було 

колись... (Костенко, МЧ, 90). 

Один із найвідоміших фольклорних афоризмів, що входить у ядро 

українського цитатно-поетичного тезаурусу, — висловлення на ясні зорі, на 

тихі води. В історичних піснях та в думах воно пов’язане з вербалізацією 

мотивів туги за батьківщиною, прагнення повернутися в рідний край, пор.: 

З тяжкої неволі,/ З віри бусурменської/ На ясні зорі,/ На тихі води,/ У край 

веселий,/ У мир хрещений (дума про Марусю Богуславку). Ця висока 

конотація збережена в більшості сучасних контекстів: Слухач/ Пливе нараз 

на каторзі турецькій/ [..] / Волаючи до моря і до неба,/ До вітру і до сонця, 

щоб вернули/ Його і всіх невольників нещасних/ На ясні зорі і на тихі води 

(Рильський, IV, 236); О, поведи ж нас, лицарський духу,/ По вільній стежці 

життя і руху,/ На тихі води,/ На ясні зорі./ І в цю велику, страшну годину/ 

З’єднай в єдину всю Україну (Лепкий / www/ukrlib.com/lepkyi_bohdan); 

На тихі води і на ясні зорі/ паде лебідка білими грудьми./ Вдар, блискавко, 

ти, громе, прогрими,/ коли не розпростер ти крил у горі (Стус, Пал., 426); 

Пий, світе мій, вино свободи,/ Як пив мій древній друг Лі Бо!/ На ясні зорі, 

чисті води/ Пливи, скривавлена любов! (Вінграновський, ЦЖЛ, 36). 

Прецедентна епічна тональність думи відчутна в низці епітетних образів, 

що є носіями характерних історично-героїчних конотацій: лицарський дух, 

вільна стежка життя, невольники нещасні, каторга турецька тощо. 

Розглядувана фольклорна формула настільки глибоко вживлена в 

українську мовну свідомість, що незначні граматичні трансформації на рівні 

метатези чи нарощення епітетів, інверсії, редукції чи заміни сполучника 

залишаються практично непомітними для читача: Дзвін пісень, шаблі, 

походи,/ воля соколина,/ тихі зорі, ясні води — / моя Україна (Сосюра, 67); 

На ясну зорю і на чисту воду/ В благословенний і єдиний час/ Цілуєм руку 

своєму народу (Вінграновський, 1, 300); На наші ясні зорі,/ На наші тихі 

води/ Руїну, смерть і горе/ Несуть вони, народе!/ [..] / Вперед, полки суворі,/ 

Під прапором свободи,/ За наші ясні зорі,/ За наші тихі води (Рильський, 
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ІІІ, 8); Благословенні ви, брати,/ Що в сяйві дружби і свободи/ Йдете до 

спільної мети/ На ясні зорі й тихі води (Рильський, ІІІ, 21); Де зараз ви, 

кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де?/ На ясні зорі і на тихі 

води/ Вже ваша чорна злоба не впаде (Симоненко, БЧ, 27). Поява таких 

мінімально-варіантних форм не тільки не позначається на впізнаваності 

фольклорної формули, а й “суттєво не впливає на семантику та стилістичні 

властивості образу” [Калашник 2011: 216]. 

Цитати з народної творчості — активні одиниці сучасного поетичного 

текстотворення, які особливо показово й послідовно виявляють органічність 

зв’язку мовної особистості письменника з етнокультурою.  

Із-поміж інших різновидів цитат фольклорні інтексти вирізняють 

кілька диференційних параметрів. Вони: а) належать до ядерного фонду 

цитатного тезаурусу, тому частіше впізнавані; б) однореферентно 

співвідносяться з прецедентним жанром або текстом, і водночас “живуть” 

поза ним, оскільки вже закріплені в мовній свідомості соціуму як носії 

фрагментів етнокультурних знань або вербалізатори прецедентних ситуацій. 

Входження фольклорних цитат в авторські літературні контексти 

засвідчує нову філософію поетичного текстотворення — не порушивши 

художньо-естетичної автономності, самодостатності вивірених століттями 

мовних формул, створити нові, сучасні й водночас позначені колоритом 

фольклорності тексти. 

 

 

4.3.2. Цитати з творів Тараса Шевченка 

 

4.3.2.1. Історія вивчення цитатності Шевченкової мови. 

Сьогоденний підсумок майже півторастолітнього досвіду осмислення мовної 

постаті Т. Г. Шевченка в контексті становлення української мови, 

літератури, культури — це розгалужена система теоретичних концепцій і 

практичних методик вивчення поетичних, прозових, епістолярних текстів 
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письменника. Вони відбивають не тільки рівень розвитку філологічної 

науки, специфіку актуальних для того чи того часу інтелектуальних та 

соціокультурних запитів, а й ступінь свідомісного “доростання” суспільства 

до сприймання й розуміння Шевченкових творів, що можливе “лише за 

національного підходу до національного генія” [Маланюк 1997: 31]. 

Природно, що з плином часу й синхронно з розвитком соціуму ці концепції, 

а також підпорядковані їм методики аналізу, термінологічний апарат 

осучаснюються. Зокрема, це стосується базових для лінгвістики положень 

мова Шевченка — це мова українського народу; Шевченко — творець нової 

української літературної мови. Як слушно стверджує С. Я. Єрмоленко, вони 

сьогодні “потребують уточнення, аргументації в контексті сучасної наукової 

парадигми, чи, точніше, наукових парадигм, які змінюються залежно від 

актуалізованих дефініцій мови” [Єрмоленко 2014: 3].  

Напрямною для розвитку рецептивно-стилістичного сегмента 

сучасного лінгвошевченкознавства є думка С. Я. Єрмоленко про те, що 

продуктивний у другій половині ХХ століття структурно-мовний підхід 

до опису одиниць і явищ Шевченкової мови (наприклад, версифікаційних 

моделей, лексики та фразеології, граматичної структури висловлень) у 

ХХІ столітті “може лише частково задовольняти попит на зацікавлення 

проблемою "мова Шевченка"” [Єрмоленко 2014: 7]. Оновлена, відповідна 

чáсові й рівневі національномовної свідомості інтерпретація Шевченкових 

текстів, доосмислення їхньої лінгвоментальної природи, лінгвоестетичної 

сутності передбачає застосування принципово нових методик, які 

максимально орієнтовані на пізнання лінгвософії, націософії творів Кобзаря, 

їхньої понадчасовості, відкритості для різних поколінь українців. У зв’язку 

з цим вияскравлюється евристична цінність спостережень щодо життя 

Шевченкових цитат як одиниць живої, актуальної комунікації в різних 

функціональних сферах української мови.  
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Афористичність Шевченкової мови. Одна із загальновизнаних 

диференційних ознак Шевченкової мови  — її ущільнена, згущена 

афористичність, внутрішньо мотивована здатність багатьох висловлень 

ставати крилатими (В. С. Ільїн, В. С. Ващенко, П. Д. Тимошенко, 

І. К. Білодід, Г. М. Колесник, Л. Г. Скрипник, В. В. Коптілов, А. П. Коваль, 

С. Я. Єрмоленко, В. В. Жайворонок, Л. І. Мацько, А. К. Мойсієнко, 

О. О. Маленко, Л. В. Кравець), інтегруватися в нові мовно-літературні 

контексти й збагачувати словник національної поетичної мови на кожному 

часовому зрізі її розвитку. А в ще ширшому розумінні — поповнювати 

загальномовний фонд української афористики [Ільїн 1958: 212].  

Органічне входження, вростання Шевченкових висловлень у 

лінгвосвідомість українців та їх уживання як одиниць колективного мовного 

досвіду нарівні з пареміями народної мови вже у 60-х роках ХІХ ст. 

констатував Номис, умотивовуючи уведення їх в ілюстративну частину 

свого без перебільшення епохального для української культури зібрання 

народних прислів’їв і приказок: “З незабутого Кобзаря я повибірав [..] вірші, 

що іх пісьменний наш люд, — а деякі навет и народ уже, вживають замісць 

приказок. Мені здаєцця, що вірші такі повинні стоять між приказками [..]. 

Не знаючи сих віршів и що іх вживають вже замісць приказок, не можна 

знать українського погляду на все, у всюесенькі ëго обширі” [Номис 1993: 

28]. У цьому виданні Шевченкові рядки ілюструють такі знакові, 

концептуальні для українського мовомислення слова, як доля, воля, слава, 

правда, добро, брат (загалом у збірнику Номиса актуалізовано більш 

як 50 Шевченкових висловлень). 

 Системне осмислення афористичності Шевченкової мови в українській 

лінгвістиці розпочинається з кінця 1950-х рр. На тлі домінантного для того 

часу з’ясування структурно-семантичних параметрів індивідуального 

фразеотворення Кобзаря, помітно вирізняються праці, в яких висвітлено 

цілісність збереження й продовження лінгвоестетичних традицій Тараса 

Шевченка у творах Андрія Малишка (Л. А. Лисиченко), Павла Тичини 
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(П. К. Загайко), Максима Рильського (Г. М. Колесник [Колесник 1964], 

П. Данилко [Данилко 1964])72, в українській художній мові та в українській 

літературній мові загалом (В. С. Ільїн [Ільїн 1958], В. С. Ващенко [Ващенко 

1982], І. К. Білодід [Білодід 1964, 1964а], Г. М. Колесник [Колесник 1984]). 

І донині методологічно важливою залишається постульована в цих працях 

думка про те, що потужним внутрішньомотиваційним чинником 

афористичності як “загальної властивості Шевченкової поезії” [Ващенко 

1982: 213] є тонке відчуття народної мови, пісні й загальна ерудованість 

поета: “Глибоке знання фразеології народної мови, знання літератури і 

культури народів світу, широка освіченість Шевченка, висока культура його 

мови [..] були основою того, що він створив велику кількість крилатих 

висловів, збагативши засоби свого словесно-художнього виразу, свою 

поетичну мову і українську мову в цілому [курсив наш — Г. С.]” [Білодід 

1964: 7].  

Методологічну основу рецептивного сегмента сучасного 

лінгвошевченкознавства становлять теоретико-узагальнювальні положення, 

які сформульовані в працях І. К. Білодіда, В. C. Ващенка, Г. М. Колесника і 

набули концептуального розвитку в дослідженнях В. М. Русанівського, 

С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнка. Передусім це тези:  

− про художньо-естетичну природу тих висловлень Т. Шевченка, які 

стали “наслідком творчих контактів поета з іншими поетами, 

наслідком знання соціальної і громадянської історії, літератури та ін.” 

[Білодід 1964: 12] і які пов’язані “зі специфікою його індивідуальної 

поетичної мовотворчості в широкому розумінні, зокрема зі створенням 

крилатих висловів в різних ідейно-тематичних і естетико-стилістичних 

сферах” [Білодід 1964: 8]. До логічної кульмінації цю ідею розвинуто 

в працях В. М. Русанівського [Русанівський 2002: 92];  

                                           
72На вживання Шевченкового слова в мовотворчості своїх сучасників звертав увагу і сам 
М. Рильський, наголошуючи на потребі “простежити, як по-своєму відгукуються на 
геніальне слово Шевченка Тичина, Бажан, Сосюра, Малишко та й усі українські радянські 
поети” [Рильський М. Як парость виноградної лози. Київ, 1973. С. 172]. 



 285

− про естетично довершену, “викінчену афористичну суцільність” 

[Ващенко 1982: 214];  

− про понадчасову “афористичну динаміку” Шевченкового слова 

(В. С. Ващенко [Ващенко 1982: 213 – 214], С. Я. Єрмоленко 

[Єрмоленко 2009; 2016], В. С. Калашник [Калашник 1985], 

А. К. Мойсієнко [Мойсієнко 2006]). Її переконливо засвідчують прямі й 

непрямі, дослівні та різноструктурно трансформовані реінтерпретації 

у творах українських письменників: “Афористичні властивості 

численних Шевченкових висловів підтверджуються широким 

вживанням їх у художніх творах відомих письменників з метою 

загострення їхньої суспільно-політичної спрямованості чи просто 

як певний художній засіб. Уводячи Шевченкові афоризми до тексту 

своїх творів, автори часом посилаються на першоджерело [..], а іноді 

не дають ніякої вказівки, вживають дослівно або в трансформованому 

вигляді” [Ващенко 1982: 213].  

Короткий історіографічний огляд українського фразеологічного 

лінгвошевченкознавства виявляє, що основним об’єктом вивчення в працях 

1950 – 1970 років слугували ідейно-тематичні, системно-структурні й 

семантико-стилістичні (версифікаційні, словотвірні, лексико-фразеологічні, 

синтаксичні, тропеїчні) параметри Шевченкових афоризмів. Інтерпретація 

прямих і непрямих цитат здійснюється лише принагідно й здебільшого 

не виходить за межі їхнього трактування як структурно-мовних явищ, 

а життя цих одиниць у мовній практиці, механізми їхнього входження 

в лінгвосвідомість і активний словник українців дослідники розглядають 

лише епізодично. Природно, що з часом такий підхід перестав повною мірою 

задовольняти соціально-інтелектуальні потреби щодо розуміння феномену 

Шевченкової мови, тому істотно периферизувався на тлі новітніх 

лінгвофілософських, лінгвокультурологічних, когнітивно-текстових 

підходів. Їх застосування дає панорамне бачення того, що “мова 

Шевченка  — це глибинна семантика, логіка мислення і логіка мовної 
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поведінки, яку треба видобувати зі створених генієм текстів, щоразу 

прочитуючи їх по-новому” [Єрмоленко 2014: 6]. 

Сьогодні помітно змінилася також метамова праць, які з’ясовують 

особливості лінгвоментального впливу Шевченкової поетики на мовотворчу 

практику авторів наступних поколінь. Ключовими в студіях другої половини 

ХХ століття були терміни і терміносполуки шевченківські традиції, 

продовження (освоєння, оновлення) традицій, подібність поетичного 

мислення, смисловий (образний, сюжетний) перегук, співзвучність рядків 

(образів, мотивів), інтонації Шевченка, формальні запозичення, словесно-

образні запозичення, образно-тематичні перегуки, мовно-поетичні 

ремінісценції. Поняття цитата позначали винятково “дослівні запозичення” 

[Колесник 1964: 138 – 154]. У пізніших дослідженнях (наприклад, у працях 

В. М. Русанівського, С. Я. Єрмоленко) різноструктурні вияви Шевченкового 

слова як “чужого” кваліфіковано описовими терміносполуками настроєвий 

і стилістичний перегук, сюжетно-предметний перегук, сюжетна 

спільність, тематична спільність, образна подібність [Русанівський 2002: 

98, 102, 103, 108; Русанівський 2001: 170 – 220; Єрмоленко 1987: 128 – 231; 

Єрмоленко 2009: 79 – 96]. Очевидно, так склалося тому, що проблему 

цитування дослідники заторкували здебільшого в контексті розгляду питань 

історико-літературного характеру, співвідношення в поетичній мові традиції 

та новаторства тощо.  

Отже, практично до останніх десятиліть ХХ століття термін цитата, 

а також пов’язані з ним терміни алюзія та ремінісценція, хоч і вживалися, 

однак не були основними, визначальними для констатації збереження 

Шевченкових традицій. Тим часом спадковість художньо-образного, мовно-

естетичного зв’язку між поетикою Кобзаря і творчістю авторів ХХ століття 

фіксує вже різностильова (художня, публіцистична, наукова, епістолярна) 

практика кінця ХІХ — початку ХХ ст. Пор. у поезії: Революції то тут, то 

там,/ Підіймалися, мов бучі,/ Всі боролись против всіх,/ Драли з святощів 

онучі (І. Франко, “Ботокуди”); Все йде, все минає і краю не має:/ Хто вчора 
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був зверха, сьогодні спадає;/ Хто вчора сміявся, сьогодні заплаче;/ Хто 

вчора скакав, нині стогне, не скаче;/ Хто вчора живий був, гниє нині 

в труні;/ Хто вчора звавсь мудрим, пішов нині в дурні;/ [..] / Все йде, все 

минає і краю не має:/ Що вчора померкло, сьогодні світає;/ Що вчора 

минуло, сьогодні надходить,/ На свіжих могилах нове життя сходить 

(І. Франко, “Нове зеркало”); Щоб між нами не вгасало/ Проміння величне,/ 

Ти поставив “на сторожі”/ Слово твоє вічне (Леся Українка, “На 

роковини Шевченка”); Ні в якій країні/ Брак самопошани/ Так людей не 

жер,/ Як у вас донині.../ Бийте, рвіть кайдани,/ Доки дух не вмер! 

(П. Грабовський, “Веснянки”).  

Лінгвістичні дослідження наступних років засвідчили, що з плином 

часу шевченківські традиції стають дедалі відчутнішими для розвитку 

української літературної мови (В. М. Русанівський [Русанівський 2001], 

С. Я. Єрмоленко [Єрмоленко 2009: 60 – 96; 2016: 11 – 85], В. С. Калашник 

[Калашник 1985: 138 – 142], Л. І. Мацько [Мацько 2009: 175 – 204], 

А. К. Мойсієнко [Мойсієнко 2006]). Стійкість цієї тенденції виявляється 

насамперед у тому, що “Шевченкові звороти, слова-символи, афоризми 

переходять у нові тексти наступного періоду історії української літературної 

мови” [Єрмоленко 2016: 9]. Активний лексико-семантичний розвиток в 

ідіостилях українських поетів ХХ століття утверджує їх у статусі незмінно 

актуальних, надчасових мовно-естетичних знаків національної культури, 

одиниць художньомовної комунікації. 

Крилаті слова, авторські афоризми — це сегмент значно ширшої 

проблеми: “мовотворчість Тараса Шевченка як прототекст української 

етнолінгвокультури”. Адже Шевченкова поетика в сучасному українському 

мовомисленні — це об’ємний корпус цитувань73, кількість, системність і 

                                           
73Показове щодо цього наповнення Шевченковими цитатами реєстру видання 
“1000 крилатих виразів української літературної мови: Афоризми. Літературні цитати. 
Образні вирази.” (К., 1964). За нашими підрахунками, це більше 70 одиниць. 



 288

механізми яких становлять поки що відкритий простір рецептивно-

стилістичного пізнання.  

Найчастотніше відтворюваними в сучасній мовній практиці, 

в найрізноманітніших комунікативних ситуаціях є Шевченкові міні-тексти, 

які формують основу етнолінгвокультурних знань. Вони змалку відомі 

кожному українцеві й живуть у національномовній свідомості як готові, 

закріплені традицією словесні формули для називання або оцінювання тих 

чи тих явищ, рис, ситуацій тощо. Загальний тезаурус цих висловлень логічно 

структурується на тематичні блоки:  

− “воля”: де нема святої волі, не буде там добра ніколи; не вмирає душа 

наша, не вмирає воля;  

− “правда, справедливість, чесність”: буде правда на землі; чия правда, 

чия кривда і чиї ми діти; у нас нема зерна неправди за собою;  

− “боротьба”: добра не жди, не жди сподіваної волі; борітеся — 

поборете, вам Бог помагає!; миром, громадою обух сталить; будить 

хиренну волю; 

− “любов до України”: нема на світі України, немає другого Дніпра; 

кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна; хто 

зневажає рідний край, той серцем немощний каліка;  

− “історія, сучасне, майбутнє України”: діла незабуті дідів наших; 

гомоніла Україна, довго гомоніла; зажурилась Україна — така її доля; 

і на Січі мудрий німець картопельку садить; доборолась Україна 

до самого краю; оживе добра слава, слава України; на оновленій землі 

врага не буде, супостата; буде син і буде мати, і будуть люди 

на землі; 

− “наука, навчання, розум”: учітеся, брати мої..; і чужому 

научайтесь, й свого не цурайтесь; апостол правди і науки; якби ви 

вчились так, як треба, то й мудрість би була своя; 
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− “слово, мова, пісня”: я на сторожі коло їх поставлю слово; наша 

дума, наша пісня не вмре, не загине; ну що б, здавалося, слова…;  

− “сенс людського життя”: у всякого своя доля і свій шлях широкий; 

нащо нас мати привела? чи для добра? чи то для зла?; нащо живем і, 

не дознавшись, умираєм?; тяжко в світі жить, як нікого любить; 

буде варт на світі жить, як матимем кого любить;  

− “родина, сім’я, мати”: нічого кращого немає, як тая мати молодая 

з своїм дитяточком малим; хто матір забуває, того Бог карає;  

− “характеристика сучасників”: славних прадідів великих правнуки 

погані; братія мовчить собі, витріщивши очі; а ми дивились і мовчали, 

і мовчки чухали чуби; німії, подлії раби, підніжки царськії; 

од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує; 

раби з кокардою на лобі, лакеї в золотій оздобі; люди гнуться, як ті 

лози, куди вітер віє; чорніше чорної землі блукають люди; за шмат 

гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте; кайданами 

міняються, правдою торгують; кругом мене, де не гляну, не люди, 

а змії; дрібніють люди на землі;  

− “час”: минають дні, минають ночі; минають дні, минає літо; а літа 

стрілою пролітають; і день іде, і ніч іде; все йде, все минає, і краю 

немає; 

− “національний простір”: лани широкополі; реве та стогне Дніпр 

широкий; село — і серце одпочине; садок вишневий коло хати; тече 

вода з-під явора; хлюпочуться качаточка поміж осокою; зоре моя 

вечірняя; у Дніпра веселочка воду позичає; кругом поле, як те море 

широке, синіє. 

Прогнозований висновок про несиметричність входження цих 

висловлень у загальномовний і стильові (наприклад, публіцистичний і 

художньомовний) цитатні тезауруси підтверджують рефлексії над 

поетичною мовою та сучасною мовною практикою.  
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4.3.2.2. Шевченкові цитати — прецедентні одиниці сучасної 

української поетичної мови. Тривалий час значущість Шевченкових 

текстів як “колосального енергетичного підживлення” [Забужко 2003: 27] 

для розвитку національної словесності констатували абстрактно-узагальнені 

твердження на зразок: “Усі кращі українські літератори, що працювали після 

Кобзаря, більшою чи меншою мірою розвивали ідейно-тематичні і мовні 

традиції основоположника української літературної мови” [Лисиченко 

1965: 42]; “Тичина широко використовував образи, без яких немислима 

поетика Шевченка” [Загайко 1966: 339]. Тобто евристичність відповідних 

студій здебільшого екстраполювалася на поглиблення проблеми 

“Шевченкові традиції у творчості українських авторів”. Сучасна рецептивно-

стилістична модель осмислення Шевченкової мови максимально орієнтована 

на пізнання її філософії, мовно-естетичної поліфонії, психоемоційної 

напруженості й понадчасовості, відкритості для різних поколінь українців 

[див. також: Єрмоленко 2014: 3 – 18].  

Характеризуючи зафіксовані в мові української поезії висловлення 

Т. Шевченка, В. С. Калашник диференціює їх на дві групи: “По-перше, 

це звертання до образних висловів поета у зв’язку з шевченківськими 

темами і мотивами, нерідко звичайне (за формою) цитування окремих 

відомих поетичних рядків; по-друге, це художнє освоєння поетичних образів 

Шевченкової творчої спадщини у зв’язку з її оцінкою та висвітленням 

актуальних проблем сучасності” [Калашник 1986: 138 – 139]. З огляду на 

динамічність мовомислення українських авторів ХХ ст., його ущільнену 

асоціативність і відкритість на універсум попередньої словесної культури 

пріоритетнішим постає саме другий аспект.  

Реінтерпретація відомих, афоризованих, і менш відомих Шевченкових 

цитат — проблема багатовимірна. Найзагальніше ці виміри можуть бути 

окреслені як лінгвокогнітивний, структурний, ідейно-тематичний та 

аксіологічний.  
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4.3.2.2.1. Лінгвокогнітивна (когнітивно-текстова) інтерпретація 

Шевченкових словесних формул — порівняно новий сегмент 

лінгвошевченкознавства, який, однак, дуже чітко корелює з висновком 

В. С. Ващенка про афористичність як загальну властивість художньої мови 

Кобзаря [Ващенко 1982: 213]. Його осучаснений формат постулює апріорну 

здатність Шевченкових текстів до згортання, метонімізації в цитати. Із часом 

найбільш влучні, образно-естетично довершені цитати закріплюються в 

мовній практиці соціуму (у національному, загальномовному цитатному 

тезаурусі) чи окремих особистостей (в індивідуальних цитатних тезаурусах), 

стають звичними і змістово самодостатніми репрезентантами прецедентного 

щодо них тексту чи його фрагмента. У такому статусі вони входять у 

системні мовні відношення, розвивають традицію вживання. 

Хрестоматійні зразки того, як афористична організація Шевченкового 

тексту детермінує його потенційну “цитатність”, — остання строфа поезії 

“Заповіт” (І мене в сім’ї великій,/ В сім’ї вольній, новій/ Не забудьте 

пом’янути/ Незлим, тихим словом) та фрагмент вірша “Подражаніє 

11 Псалму” Возвеличу/ Малих отих рабів німих!/ Я на сторожі коло їх/ 

Поставлю слово. 

У процесі мовного побутування згадана строфа “Заповіту” поступово 

сегментується на два основні змістово-структурні варіанти: в сім’ї великій, 

в  сім’ї вольній, новій та [пом’янути] незлим, тихим словом. Перший 

універсалізувався насамперед як ідеологема, що в різні періоди розвитку 

української поезії мала докорінно інші оцінні змісти (детально про це 

див. п. 4.3.2.2.4. Аксіологізація Шевченкової цитати).  

 Двовірш не забудьте пом’янути/ незлим тихим словом у сучасній 

художньомовній практиці здебільшого репрезентований редукованою 

надслівною єдністю незлим тихим словом (часто з дієслівним компонентом 

пом’янути / згадати). Пор.: І сад посаджено, і сонце встало,/ І грає далеч 

генієм людським;/ І хочу, щоб Тодося ви згадали/ За мною словом тихим 
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і незлим (Рильський, ІІ, 211); Стояла черга, київська, двомовна./ Ніхто не ліз 

до неї з плебісцитом./ Стояли за останнім дефіцитом,/ за тим однісіньким/ 

“незлим і тихим словом”,/ якого світ пройдеш і не знайдеш (Жиленко, 

432); я стою при цьому світлі,/ Не можу істини збагнуть:/ Та ж він просив 

у “Заповіті”/ Незлим і тихим пом’януть (Чубач / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Нехай роки все далі й 

далі  йдуть,/ В річницю Кобзареву знову й знову/ Його не забуваєм 

пом’януть/ Не  тихим, а палким і вдячним словом (Дворецька / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). У такому форматі активно 

вживається також у прозі (Хай ваша малеча, бавлячись після війни під цими 

зеленими деревами, спом’яне і нас незлим тихим словом — О. Гончар, 

“Прапороносці”) та в мові публіцистики (Поминаємо сьогодні Тараса 

незлим, тихим словом. Та не тільки незлим і тихим, а найкращими, 

найблискучішими, найласкавішими словами — П. Тичина, Вступне слово на 

Шевченківському пленумі в Києві, 4 травня 1939 р.). 

Фразовий контур згаданого вище фрагмента поезії “Подражаніє 

11 Псалму” розщеплюється на дві відомі цитати: возвеличу малих отих рабів 

німих та я на сторожі коло їх поставлю слово. Їх активна реактуалізація — 

це процес безперервного розбудовування контекстно-асоціативних зв’язків 

і розширення спектру авторських трактувань і трансформацій. Так, 

простеживши інтертекстуально-дериваційну історію цитатного інваріанта 

я на сторожі коло їх поставлю слово, маємо підстави констатувати стійкість 

художньо-стильової норми цитування в мовотворчості поетів-неокласиків, 

шістдесятників, вісімдесятників. Пор.: А давнє слово на сторожі,/ 

Напівзабуте слово те,/ Як пишне дерево, зросте/ У дні співучі і погожі 

(Филипович, 59); Випливай же, слово, плавом корабля!/ Виступай степами, 

омивайсь вітрами,/ Потрясайся бурями, громом проридай,/ Дужою 

сторожею владно стань над нами/ І не дай замовкнути, згинути не дай! 

(Бажан, І, 466); Для людського щастя слово дам в сторожу (Малишко, ПВ, 

80); А де ж те слово, що його Тарас/ коло людей поставив на сторожі?! 
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(Костенко, В., 156), Те слово стало на сторожі/ Рабів — не кривдників своїх 

(Гнатюк, НЛ, 93); воля не моя — твоя, мій Боже:/ Знать треба, щоби хтось 

таке робив./ Уже не — як там? — Слово на сторожі,/ А на сторожі 

Слова — від рабів (Забужко, В., 225). Водночас це загальномовна норма 

цитування, актуальна для різних стильових сфер, різних типів дискурсів: 

Спалахи його [Шевченка] поетичного вогню, його віще слово ставало 

на  сторожі історії свого народу (Малишко, “Оповитий любов’ю”); 

Шевченкове слово і досі стоїть на сторожі інтересів трудящих мас, лише 

треба пізнати це “слово” в цілості і конкретно стосовно до кожного 

основного суспільного питання (О. Гаврилюк, “Кобзар стереже”).  

Субституція стрижневого компонента слово зумовлює оновлення й 

ускладнення семантики прецедентного висловлення і його переміщення 

в інші тематичні зони: сади зростив би людям не в закові/ І серце, повне 

ласки і любові,/ Поставив на сторожі біля них (Малишко, ПВ, 52); Народе 

мій! Поки ще небо/ Лягає на ніч у Дніпро,/ Я на сторожі коло тебе/ 

Поставлю атом і добро (Вінграновський, 133). Пор. в антитекстах і в 

текстах-дискусіях: Я на сторожі коло них нічо’ не ставлю (Федорак, 57); 

І на сторожі порожнеч червоні ріки/ Возвеличу хіба що меч, та й то навіки 

(Федорак, 57). Передбачуваним “порогом упізнаваності” цих кардинально 

трансформованих цитат залишається знакова для Шевченкового 

прецедентного тексту метафорична обставина на сторожі. 

Ще інтенсивніше лінгвокогнітивне згущення рядка возвеличу малих 

отих рабів німих відбувається внаслідок його семантико-синтаксичного 

згортання в епітетну словосполуку рабів німих / отих рабів німих / малих 

рабів німих. Прикметно, що при відтворенні в нових контекстах вона 

послідовно збережена в первинній граматичній формі: Адже умів лиш він 

один/ Рабів німих так захищати (Білоус / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Бодай принаймні 

відсвітом косим/ Упало б щастячко на сліпоту і неміч/ Отих рабів німих 

(Вінграновський, ЦЖЛ, 196); Зачатих голодом і страхом,/ отих малих 
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рабів німих,/ сповитих у криваві стяги,/ в брехню немилосердних книг,/ 

чужою хрещених війною,/ та ще — до всіх глобальних лих — / печаттю 

атома страшною/ відмічених — помилуй їх! (Жиленко, 47). 

Когнітивно-прагматичну сутність цитування Шевченкових текстів 

можна пізнати не тільки за частотністю, регулярністю реактуалізації та 

впізнаваністю тих чи тих висловлень. Ключовим параметром слугує також 

ступінь їхньої “комунікативної зарядженості” — так Б. М. Гаспаров визначає 

здатність цитат визначати чи корегувати змістовий та експресивний 

напрямок комунікації. Адже у власному образно-естетичному моделюванні 

художньої дійсності автори активно апелюють до авторитету Шевченкового 

слова (цитати-підтвердження) або ментально відмежовуються від 

імплікованих у ньому смислів і оцінок (цитати-заперечення, цитати-

дискусії). Прецедентними в такому разі виступають і енергетично сильні, 

хрестоматійні тексти й міні-тексти Шевченка, і ті, які не входять у шкільну 

програму й не перебувають у полі загальних знань, однак при цьому 

залишаються впізнаваними (чорніше чорної землі блукають люди; неначе 

цвяшок, в серце вбитий; дрібніють люди на землі; кохайтеся, чорнобриві, 

та не з москалями і т. ін.).   

Поєднання методів лінгвокогнітивістики та рецептивної стилістики 

розширює розуміння природи Шевченкової цитати і Шевченкового тексту 

загалом, дає змогу простежити органічну спорідненість мовно-культурної 

свідомості Кобзаря (як творця тексту) і сучасного українця (як сприймача й 

читача тексту), а також допомагає розкрити власне психолінгвальні 

механізми вживання Шевченкових сентенцій у найрізноманітніших 

комунікативних ситуаціях. 

 

4.3.2.2.2. Структурні параметри Шевченкових цитат. Вивчення 

структурних параметрів Шевченкових висловлень, реактуалізованих у мові 

української поезії ХХ ст., передбачає прагматичне оцінювання позиції 

текстового відтворення (епітекстова / власне текстова), простеження 
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формату їхнього відтворення (графічно виділені / не виділені), з’ясування 

ступеня збереження / трансформованості прецедентної лексико-семантичної 

та граматичної структури (цитати точні / трансформовані), а також 

системний аналіз способів і засобів текстової атрибуції.  

Формат відтворення і способи текстової атрибуції Шевченкової 

цитати. У сучасних українських поетичних текстах спостережено і точні 

(дослівні), й різноструктурно трансформовані, а також семантичні 

(ремінісценції, алюзії) висловлення з віршів Т. Шевченка.  

Контекстну прагматику точних графічно виділених і не виділених 

цитат здебільшого визначає їх уживання як засобів ідентифікації, 

актуалізованих маркерів Шевченкової мови. Найчастіше це висловлення, що 

стали афористичними, але в суспільній мовно-культурній свідомості 

зберігають зв’язок з іменем і творчістю Кобзаря. Такі експліковані (прямі, 

явні) й не експліковані (приховані) цитати показові для поезій-присвят, 

віршів, написаних до роковин поета, творів некрологічного типу тощо. 

Пор.: Хай же промінь твоїх думок/ Поміж нами сяє./ “Огню іскра 

великого”/ Повік не згасає (Леся Українка, “На роковини Шевченка”); 

Правий гнів/ Засяє, всі зламавши трони,/ Новим і праведним законом/ У волі 

на віки віків! (Рильський, “Іван Голота і Тарас Шевченко”); У досвітніх 

загравах — степа/ З дужим хрустом випростали крижі./ А ось поруч — 

усміх, ласка, мати/ І садок вишневий коло хати (Маланюк, “Шевченко”); 

Ожили степи, озера,/ Зажили щасливо люди:/ Скрізь колгоспи-мільйонери,/ 

Трактори, комбайни всюди (Нехода, “Встань, Тарасе, подивися”); 

найтяжчі дні ми не померли./ Через безсмертіє твоє/ Ми мали силу рвать 

кайдани/ І кров’ю прапор окропить./ Твоє Ім’я не перестане/ І нашим 

правнукам світить (Павличко, “Співці твої з твоїм натхненням”). 

Потенційно впізнавані образні сентенції становлять ядерну зону 

словника Шевченкових цитат й основу лінгвокультурного досвіду 

української мовної особистості. Крім них у поетичний цитатний тезаурус 

входять менш актуалізовані, а отже, рецептивно складніші надслівні єдності 
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з поезії Кобзаря. Найперше, що полегшує їх упізнавання в тексті, — 

графічне виділення лапками або їхніми типографськими еквівалентами 

(наприклад, розрідженим написанням): Безсонна засміється підсвідомість/ 

І нагадає той Закон Огня,/ Що про нього заповідав Відомий: “– А коли ні, 

то проклинать/ і світ запалити” (Маланюк, П., 593); “Заворожи мені, 

волхве!/ Заворожи мені, волхве...”/ Сидить по мавпі на зорях, на місяцях./ 

Респектабельні пілігрими/ в комфортабельних “Волгах”/ “ходять” по 

шевченківських місцях... (Костенко, В., 163); Керуй на озеро спокою/ Свої 

шукання молоді;/ Все, що зосталось за тобою, — / Лиш слід весельця 

на  воді./ М и н а ю т ь   д н і,   м и н а є   л і т о, — / А нащо нам тужить за 

ним?/ Прозору шклянку вщерть налито/ Вином, червоним і хмільним! 

(Рильський, І, 132). 

Також автори комбінують різнорівневі (графічні, лексико-синтаксичні 

та ін.) способи й засоби атрибуції Шевченкової цитати. Наприклад, 

синхронно з графічним виділенням вживають назву прецедентного тексту 

(“Заповіт”, “Зоре моя вечірняя…”), збірки “Кобзар” як прямі чи 

опосередковані вказівки на джерело цитування. Відповідні метаоператори 

(як когнітивні “підказки”) можуть бути використані в метатексті або 

винесені в епітекст. Пор.: На столику лежав “Кобзар”, розкритий,/ Де саме 

“шелестить пожовкле листя”/ (і справді, сторінки були пожовклі/ 

Й  притиснуті футляром від пенсне,/ Вони — під легіт — злегка шелестіли) 

(Маланюк, П., 270); На степ, від інею збілілий,/ його указує рука./ Степи на 

заході і сході/ лягли, неначе ті моря./ Та не однакова в них врода,/ і він цитує 

з “Кобзаря”:/ “Руді, руді тут, аж червоні,/ а там, там ниви голубі,/ 

мережані полями лона” (Клен, В., 166 – 167); Вечір вишитий зірками./ 

Сидимо під рушниками./ Квітне вишня-подолянка./ Тітоньки у вишиванках./ 

Я між ними вичитую:/ “Зоре моя вечірняя...”/ Над моєю душею,/ над 

листком “Кобзаря”/ захід сяє вишнево./ Тиша. Вечір. Зоря. (Перебийніс, 

заголовок — “Кобзарева зоря”, 367); І світ — ідилія сама./ І люди — 

стовпище моголів/ З кокардами, а серцем голі:/ Кричать, а мова в них німа 
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(Світличний, СКР, 30; епіграф — ми серцем голі догола). Із погляду 

психології сприймання такі графічно виділені точні (чи мінімально 

трансформовані цитати) з додатковою вказівкою на джерело або / і автора — 

ідеальний стилістичний формат для впізнавання та адекватного прочитання 

цитати й семантично збагаченого нею метатексту загалом. 

Найбільш ефективні лексико-синтаксичні засоби акцентування уваги 

на природі Шевченкової цитати як “чужого слова” — увідні формули, 

що  містять прямі персоніфікаційні (ім’я, прізвище) або семантично прозорі, 

легко прочитувані парафрастично-метафоричні вказівки на автора: як казав 

Тарас, оспівав Тарас, мовляв Шевченко, писав Шевченко, Шевченко 

прорікав, Шевченко провіщав, заповідав Відомий, напророкував пророк та ін. 

Пор.: Літній чистий день/ Над білою Полтавою світився/ І лився у 

розчинене вікно,/ Дзижчали бджоли, збільшуючи тишу,/ І креслили зигзаги 

ластівки/ У синім небі — “голубім аж чорнім”/ Мовляв Шевченко 

(Рильський, IV, 233); Я, може, не зумів сказати,/ Який в нас син, яка в нас 

мати,/ Що їх Шевченко прорікав/ Неперевершними словами… (Рильський, 

ІІІ, 322); Безтрепетні і мудрі руки/ На струни Всесвіту поклав/ Апостол 

правди і науки,/ Що наш Шевченко провіщав! (Рильський, IV, 340); 

Пробачте деяку нервовість,/ Несконструйованість думок./ Пишу по роках 

сліз і крові,/ Що напророкував пророк:/ “Присплять, лукаві, і в огні/ 

її,  окраденую збудять!” — / Прогаяли великі дні/ Скалічені й маленькі люди,/ 

Заслинили в ганьбу і бруд/ Велику віру — й на руїнах/ Отарою мандрує люд,/ 

Що мав зродити Україну (Маланюк, П., 23); Він [степ] плинув важко, 

впертий і безмірний,/ Мов хвилі, гнав важкоколосий лан./ Й тоді ставала 

майже намацальна/ Тарасова метафора могутня/ Про “вітру неокраяне 

крило” (Маланюк, П., 598). За умови належного культурного досвіду читача 

(тобто присутності в його індивідуальній інтертекстуальній енциклопедії 

прецедентних віршів, а в індивідуальному цитатному тезаурусі — 

прецедентних висловлень) точне відтворення, посилене графічними та 

лексико-синтаксичними метаоператорами-“підказками”, сприяє миттєвій 
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ідентифікації цитати й адекватному осягненню її прагматики в новому 

тексті. 

Трансформовані Шевченкові висловлення в сучасній поезії структурно 

багатоманітні. Враховуючи спосіб і ступінь авторських змін, розрізняємо 

цитати лексично трансформовані, редуковані та розбудовані.  

Трансформація, зміна лексичного наповнення та / або граматичного 

ладу розгерметизовує цитату для семантико-оцінного оновлення, а відтак 

відкриває практично безмежний простір для нових мовно-літературних 

контекстів її вживання. Фіксуючи на лексико-граматичному рівні 

ментальний акт “відкривання нового в старому”, авторська перебудова 

цитати хоч і дистанціює її від прецедентного джерела, однак не нівелює 

зв’язку з ним: висловлення залишається впізнаваним й авторизованим. 

Водночас навіть мінімальна трансформація сигналізує про те, що 

зафіксований у цитаті мовотворчий процес чи мовно-естетичне явище 

зазнали перегляду, осучаснення. 

Показовими щодо лексичної трансформації є епітетні зміни 

первинного лексичного складу Шевченкових висловлень — і субституції, 

й збагачення новим (зазвичай оцінним) означенням. Такі зміни передусім 

пов’язані зі зміщенням стилістичної проекції цитати в новому тексті. 

Наприклад, у поезії “Вікові зелені кручі” А. Малишко замінив знаковий для 

прецедентного образу зоре моя вечірняя епітет вечірняя на антонімічне 

означення світанкова: І живуть глибини слова/ Думою одною,/ Зоре ж моя 

світанкова,/ Палай наді мною! (Малишко, І, 256). Це, однак, не 

знівелювало впізнаваності класичної цитати, оскільки її сприйняттєву 

цілісність істотно підтримує збережена форма звертання. 

Перспектива творення семантико-оцінної деривації цитати пов’язана 

також з ономастичними трансформаціями. Серед найпоширеніших — 

заміна (субституція) в складі прецедентного висловлення знакових власних 

назв або його оновлення через уведення в структуру художнього імені: 

Немає Волги на чужині,/ Немає іншого Дніпра,/ А ви людей на Україні/ 
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І море щастя і добра/ Хотіли в ярма запродати/ Пролити кров і гнати 

піт… (Малишко, 49); Стоїть/ в місті Чорнобилі/ саркофаг/ (домовина)/ 

України,/ подарунок/ її старшої сестри/ Росії (Тарнавський, 23).  

Не перешкоджають упізнаванню Шевченкового слова такі 

версифікаційні й семантико-граматичні перебудови: 

− інверсія: Ми чесно йшли, і за собою/ Зерна неправди в нас нема!/ Тож 

стане сміливо до бою супроти вас земля сама (Рильський, ІІІ, 323); 

хочу, щоб Тодося ви згадали/ Зі мною словом тихим і незлим 

(Рильський, ІІ, 211);  

− трансформація стверджувальної форми в риторично-запитальну:  

Але не скажуть автомати, — / Їх не цікавить взагалі, — / Чи буде 

син, чи буде мати,/ Чи будуть люди на землі?! (Павличко, 49);  

− зміна модальності, часу, особи, числа, відмінкової форми 

прецедентного образу: Та незмірні, непокірні сили,/ Київ наш 

здіймаючи з хреста,/ Кров’ю злою волю окропили,/ Як сама 

безсмертна правда-мста (Рильський, ІІІ, 328); В яких лісах іще ви 

забарложені?/ Що яничари ще занапастять?/ І мертві, і живі, 

і ненароджені/ Нікого з вас довіку не простять (Костенко, В., 538); 

Ти й сам хотів би бути в жертві,/ Дволику приховавши суть,/ Та вже 

встають живі і мертві,/ І ненароджені встають (Павличко, 

ПП, 77). 

Парцеляція Шевченкових формул, які в сучасному сприйманні набули 

надчасового узагальнено-аксіологічного значення (наприклад, доборолась 

Україна до самого краю; сакля очі коле), — це формальний вияв змістово-

експресивного сегментування метатексту з акцентуванням його “пікових” 

фрагментів: Відколи світ стоїть, відколи/ Над Божим світом влада є,/ 

Дарма ніхто не віддає. І сакля! Сакля! Очі коле/ І в горлі кісткою стає. 

Вона чужа. (Світличний, СКР, 50); Яка спокійна в смерті наша нива!/ Який 

величний на одрі Дніпро!/ Оце-то доборолися... До краю!/ Хто п’є, а хто 

світ за очі чухрає (Жиленко, 329). 
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Іноді контекстна перебудова Шевченкової цитати є наслідком 

дискусійної або заперечної стратегії текстотворення, яка зумовлює 

трансформацію прецедентного висловлення в антитекст за рахунок 

додавання чи елімінації заперечної частки не. Вияви такої лінгвоестетичної 

дискусії спостерігаємо вже в поезії І. Франка: І ти лукавила зо мною!/ 

Ах, ангельські слова твої/ Були лиш облиском брехні./ І ти лукавила зо 

мною!/ І нетямущому мені/ Затрули серце гризотою/ Ті ангельські слова 

твої.../ І ти лукавила зо мною! (Франко, X, 69)74. Пор. у сучасній поетичній 

практиці: Я сам від себе відрікаюсь,/ Бо серце сточує страма,/ Сльозами 

злими обпікаюсь,/ Караюсь, мучуся і каюсь/ В провинах тих, яких нема! 

(Павличко, ПП, 99). 

Антицитації, що опозитивно апелюють до текстів Т. Шевченка, — 

характерна ознака стилістики поеми “У РА НА” Ю. Тарнавського. Вони 

постають на семантико-естетичній суперечності, на прямому чи 

опосередкованому протистоянні прецедентній семантичній моделі, що в 

кожному разі має свою художню логіку, внутрішньотекстову мотивацію. 

Так, заперечно-інвективна трансформація одного з найвідоміших 

Шевченкових пейзажоописів виявляє емоційне ставлення Ю. Тарнавського 

до проблеми Чорнобильської катастрофи як непоправно-руйнівної для 

України: качата/ (не хлюпочуться між осокою)/ з двома головами/ 

подвійними очима дивляться на світ/ (на північ) (Тарнавський, 32). 

Контрастність протообразу (хлюпочуться качаточка) й заперечного 

метаобразу (качата не хлюпочуться) створює експресивну напруженість, що 

гранично дисонує з елегійною тональністю прецедентного висловлення 

з поезії “Тече вода з-під явора”. Попри те інтерпретація Ю. Тарнавського — 

це не дискусія з Кобзарем, а спроектована через його творчість оцінка 

знакових подій новітньої української дійсності. 

                                           
74Пор. збереження прототекстової заперечної конструкції в іншому творі І. Франка: 
Я не лукавила з тобою,/ Клянуся правдою святою!/ Я чесно думала й робила,/ Та доля нас 
лиха слідила./ Що щирая любов ділала,/ Вона на лихо повертала... (“Я не лукавила 
з тобою”). 
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Як конструкти антитексту здебільшого актуалізовані цитування 

Т. Шевченка в мовостилях поетів-авангардистів та постмодерністів, де 

“пафос попереднього мистецького мислення перетворюється на іронію, що 

розповсюджується на всі раніше сформовані цінності” [Маленко 2010: 398]. 

Шевченкові вірші — це ядерні, ціннісні тексти етнокультури, тому вони 

потрапляють в епіцентр мовно-естетичної і світоглядної полеміки авторів 

“бунтівного покоління” з канонами класики. В цій полеміці народжуються 

тексти-антитези, які демонструють підкреслене семантичне й структурне 

відсторонення від прецедентних джерел. Пор.: Хай сняться їм на досвітку/ 

ворота, дьогтем мазані,/ а матері хай вчать,/ а півні хай мовчать 

(Розумний, ІМЕННИК, 101). Зміна змісту й експресивності прецедентного 

висловлення пов’язана з перебудовою фрази, внаслідок якої звичну високу 

естетику поетоніма соловейко (мати хоче научати, та соловейко не дає) 

заступає обнижена побутовість образу півні, посилена імперативною 

структурою хай мовчать. Однак і в такому стилістично зниженому форматі 

образ однореферентно апелює до мовостилю Кобзаря, творить 

антитекстуальну кореляцію до протоджерела й співзвучних із ним 

літературних інтерпретацій. Це стійка (хоч і не завжди естетично 

вмотивована) норма цитатного вживання в українській художній практиці 

кінця 80 — 90-х років ХХ століття.  

Характеризуючи особливості постмодерного перепрочитання творів 

Т. Шевченка, О. О. Маленко слушно наголошує: вживлення будь-якої цитати 

в постмодерний текст майже неухильно зумовлює зміну її змістової 

та  емоційно-оцінної рецепції. Тому образні формули Кобзаря потребують 

особливо коректного ставлення, а здійснювані щодо них трансформації 

мають заторкувати “не самі класичні образні моделі, а реалії, які стоять 

за ними” [Маленко 2010: 399]. Підтвердження цьому — поетичні тексти 

В. Неборака. У них цитатні аплікації Т. Шевченка, зберігаючи впізнаваність 

первинної образно-лексичної та ритмічно-інтонаційної структури, 

демонстративно руйнують когнітивно-естетичний стереотип сприймання 
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закріпленого за нею фрагмента знання про автора, текст: Що далі? 

Кожному — своє./ Хто вгору дивиться, хто вниз,/ Хто камінь б’є, хто пиво 

п’є,/ У кайф комусь іде стриптиз — / Мені однаково, мені/ Однаково, 

минають дні,/ Минають ночі, я на дні.../ — Та не однаково мені!!! (Неборак, 

ЛГ, 298); Мені тридцятий рік минав,/ очима я сідниці пас,/ в час 

незалежних рушень мас/ то потопав, то виринав/ на різних сценах, влада 

Рад/ вивчала мову, козаки/ снували Січчю, брата брат/ заокеанський стис-

таки/ в обіймах (Неборак, ЛГ, 293). Відірваність цих трансформованих цитат 

від прототексту і їхня змістово-оцінна самодостатність насправді є лише 

позірною. Ментально-когнітивний зв’язок із мовостилем Кобзаря 

залишається відчутним. 

Редукція — процес максимального згортання Шевченкової цитати 

до лаконічно-мінімізованого формату, в якому відбувається її семантико-

оцінна конденсація. Надалі при відтворенні в нових текстах, в 

іншостильових чи іншожанрових комунікативних ситуаціях відновлюється 

не повна цитата, а тільки її ядро. Це може бути одиниця будь-якого 

стилістичного рівня: характерна опорна лексема, домінантний образ, знакова 

синтаксична модель тощо. Типові приклади редукованих Шевченкових 

цитат — лани широкополі, реве ревучий, апостол правди, хиренна воля, 

на оновленій землі, правнуки погані. 

Згущення семантики в частині фрази, яка в мовному (зокрема й 

у художньомовному) вжитку змістово замінює розгорнуту прецедентно-

текстову фразову єдність (лани широкополі, і Дніпро, і кручі), ілюструє 

епітетна словосполука лани широкополі. Вона реактуалізована в текстах 

найрізноманітніших функціональних сфер: художніх (Учитель каже: 

Скільки того лиха/ Лягло у землю чорними костями./ Реве Дніпро, й 

лани  широкополі/ Медами пахнуть, колосом шумлять — Малишко, І, 274; 

Дужа хвиля набігає,/ Корінь явору ламає./ Але він на те байдужий,/ Не 

схитнеться навіть, дужий.../ Бо закоханий на волі/ У лани широкополі,/ 

В канівські веселі кручі,/ В хвилі горді та ревучі — Малишко, І, 272; 
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На Дніпро і лани ці широкополі,/ на Вітчизну вранішньої пори/ глянути б 

мені хоч би тополею/ із Тарасової гори — С. Жолоб / 

www.ukrlib.com.ua/books/printzip; Ах, луки над Дінцем, над Пслом, над 

Ворсклою! Ах, ліси! Ах, лани широкополі! Господи! Та хто ж вигадав 

оце все?!.. І жінчина сила розбивається об тумани над озерами, об ліси, об 

лани широкополі... — Остап Вишня, “Мисливство”; За Наркомос у нас 

правлять наші вигони, наші зруби, ярки, балки, наші “лани широкополі”, 

наше сонце золоте — Остап Вишня, “Профос”), публіцистичних (“Хай лани 

широкополі стануть комом вам у горлі” — кримчани передали привіт 

окупантам (https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/125107); Соняхи й лани 

широкополі. На Дорогожичах з’явився мальовничий підземний перехід. 

(http://uainfo.org/blognews/1472462581). 

Редукція як механізм структурної адаптації класичних цитат до нових, 

часово маркованих контекстів ХХ ст. виявляє безпосередній зв’язок 

із  зафіксованою в них культурою та ідеологією текстотворення. Наприклад, 

поєднання цитатного епітетного образу і золотої й дорогої з дистрибутом 

дума помітно динамізує внутрішню форму канонічного прецедентного міні-

тексту І золотої й дорогої/ Мені, щоб знали ви, не жаль/ Моєї долі молодої... 

Оскільки новий дистрибут дума належить до ядра традиційно-поетичного 

словника, загальна тональність реінтерпретованого висловлення і його 

контексту збережена високою: По голубих лугах, мов голуб,/ кошлатих сонць 

шугає спах./ Волошки в золотих житах/ і пелехаті маки долу/ геть оклонили 

головки./ А пам’ять любої руки — / тонкої, білої, гінкої/ перегортає днів 

сувої./ І золотої й дорогої/ нам стане думи на віки (Стус, Пал., 276).  

Отже, варто погодитися з тим, що редуковані цитати “навіть у 

скороченій формі здатні викликати в читача (слухача) широку гаму 

емоційного сприймання, розширювати семантичні зв’язки й переносити їх 

у новий культурно-історичний контекст” [Єрмоленко 2009: 61].  
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Протилежний до редукції механізм “пристосування” прецедентних 

висловлень до нових контекстних умов — їх лексико-граматична розбудова 

(поширення, ускладнення).  

Із формально-граматичного погляду поширювачі можуть 

найрізноманітнішими. Зокрема, вони не обмежені щодо частиномовної 

належності — це іменники, прикметники, прислівники, сполучники (То ж 

скільки треба в пітьмі днедавній/ Терпіти кару, як злу негоду./ В убогій 

книжечці захалявній/ Носить надії свого народу./ І сині гори, й Дніпрові 

шати,/ І садок вишневий, що біля хати (Малишко, V, 29). Однак із погляду 

природи й функціонування цитати як ментефакту її розбудова зазвичай має 

глибоку соціокультурну і лінгвопрагматичну мотивацію, оскільки завжди 

орієнтована на оновлення, семантичне доповнення, оцінне перекодування. 

Продуктивний і переконливий щодо виявлення семантико-оцінної 

пластичності цитат спосіб їхньої розбудови — нарощення оцінними 

епітетами: Чи ж земляки вони — оті,/ що мову материнську ганять — / 

славетних прадідів пусті/ продажні правнуки погані? (Бевз / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). Інтенсифікація відомої, 

вже афоризованої Шевченкової характеристики інвективними епітетами 

достатньо органічна для української поетичної мови. Адже “Гнів — [..] 

найголовніше, з чим пов’язаний [..] вплив Шевченка на українську 

літературу [..] Ненависть до ворогів нашої батьківщини — ось що 

насамперед вбирає наша поезія з глибоким засвоєнням Шевченка” [Тичина 

І / 6: 110]. Тому градаційне нарощення ряду негативно-оцінних означень 

(погані — пусті — продажні) — це вияв аксіологічної еволюції сприймання 

й осмислення класичного тексту в історико-культурних умовах ХХ століття.  

 

4.3.2.2.3. Ідейно-тематичні параметри Шевченкових цитат. 

Рефлексії над ідейно-тематичним діапазоном Шевченкових висловлень, які 

увійшли в цитатний тезаурус сучасної української поетичної мови,  
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виявляють їх найтісніший зв’язок із проблемою “теми і мотиви творчості 

Тараса Шевченка”.  

За загальним визнанням дослідників (П. Д. Тимошенко, І. К. Білодід, 

Г. М. Колесник, С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко, В. С. Калашник, 

Л. І. Мацько), одне з найбільших тематичних об’єднань Шевченкових цитат 

формують висловлення соціально-політичного змісту. У них в естетично 

довершеній формі сформульовано моральні імперативи, заклики до дії, 

боротьби, єдності (поховайте та вставайте..; вражою злою кров’ю волю 

окропіте; обніміться, брати мої, молю вас, благаю; добра не жди, не жди 

сподіваної волі), формули оптимістичного оцінювання майбутнього України 

(буде правда на землі..; німим отверзуться уста..; врага не буде, 

супостата.., буде син і буде мати..; оживуть степи, озера…). Становлячи 

логічно, композиційно і граматично цілісні структури, вони водночас 

залишаються семантично відкритими для осучаснення й інтегрування в 

новітні, часово марковані мовно-літературні контексти. 

У ядро цитатного тезаурусу української поетичної мови ХХ століття 

входять кілька Шевченкових формул з архісемою ‘боротьба’: Борітеся — 

поборете, вам Бог помагає; доборолась Україна до самого краю; треба 

миром, громадою обух сталить. Остання — одна з улюблених, кількаразово 

реактуалізованих у творах М. Рильського, який, за оцінкою Г. М. Колесника, 

чутливо перейняв “ту високу загальну мовно-поетичну культуру, точність 

у вживанні слова, виразність та емоціональну його відчутність, якими 

характеризується вся творчість Великого Кобзаря” [Колесник 1964: 139]. 

Пор.: Які шляхи, які дороги!/ І скільки крові й сліз кипить!/ Та царські 

упадуть чертоги,/ І правда кривду спопелить,/ Коли навчиться люд убогий/ 

Громадою обух сталить (Рильський, ІІІ, 278); В темряві неволі/ Загартував 

думки ясні,/ Щоб потрясти прадавні грати,/ Прозріти глибочінь століть,/ 

Щоб люд окутий закликати/ Громадою обух сталить (Рильський, IV, 50 –

51); Хоч би малесеньку хатину/ Він мріяв мати над Дніпром,/ Щоб у 
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вечірнюю годину/ Животворить своїм пером/ Народну душу, закликати/ 

Громадою обух сталить (Рильський, ІІІ, 34). 

Духовними координатами Шевченкового  особистісно-індивідуального 

і художньо-образного світу є поняття воля, правда, які тісно 

взаємокорелюють і семантично, й граматично. 

Застосовуючи до Шевченкових текстів суголосну з рецептивною 

методику аперцепційного аналізу, А. К. Мойсієнко слушно стверджує, 

що  концептуальне для ідіолекту поета поняття воля “на рівні абстракції 

може бути змодельоване як світ. Таке розуміння поняття підтримується 

аперцепційним механізмом лексико-смислових і синтаксичних 

взаємовідношень між словами воля і світ у ряді Шевченкових контекстів” 

[Мойсієнко 2006 : 191]. 

Із словом воля в національній поетичній мові закріпилися й 

систематично репродукуються надслівні образно-смислові єдності не вмирає 

душа наша, не вмирає воля; не жди сподіваної волі; збудить хиренну волю.  

У вірші Т. Шевченка “Я не нездужаю нівроку…” традиційне для 

поетики романтизму поняття воля означене епітетами сподівана і хиренна, 

що їх об’єднує архісема ‘нереалізованість’: Добра не жди,/ Не жди 

сподіваної волі — / Вона заснула: цар Микола Її приспав./ А щоб збудить/ 

Хиренну волю, треба миром,/ Громадою обух сталить/ Та добре 

вигострить сокиру,/ Та й заходиться вже будить… Семантика й оцінність 

названих епітетів, відбиваючи особливості не тільки Шевченкової 

індивідуальної, а й національної мовної картини світу на її часовому зрізі 

ХІХ ст. (насамперед романтичної), має активне продовження в 

художньомовній практиці ХХ ст.: І я повертатися мушу/ На рідну мені 

Україну,/ Вселивши очищену душу/ В народжену щойно дитину./ Яка їй 

судилася доля,/ Не відаю я і не знаю,/ Та вірю: сподівана воля/ Прийде 

до стражденного краю (Луків / http://virchi.pp.net.ua/news/2014-12-28-939); 

О Україно! Ти — мій біль неспинний,/ Пашить од ран твоя смаглява спина./ 

В ногах утома день і ніч гуде./ А воля та, сподівана, не йде (Закордонець / 
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http://svitlytsia.crimea.ua); Розмова наша — воскресіння мертвих,/ 

витягування їх із небуття/ на сонечко, на цю хиренну волю.../ безсмертя — 

це коли ти імена/ озвучуєш і корчишся від болю,/ все інше — то омана і мана 

(Базилевський / www.ukrlib.com.ua/books/printzip). 

Також центральне місце в лексико-семантичній структурі української 

мови та в національній лінгвокультурі належить Шевченковим 

висловленням із концептуально-ціннісним поняттям правда75: чия правда, 

чия кривда, і чиї ми діти; буде правда на землі; cвіт правди засвітить; слово 

правди понесли; нехай же серце плаче, просить святої правди на землі; 

за правду пресвятую стать; за правду стать, за правду згинуть; встане 

правда, встане воля! Філософський зміст умотивовує їхню потенційну 

афористичність і цитатну відтворюваність, продовжуваність у поетичній 

мові76. Стійкість цієї тенденції простежуємо на прикладі оптимістичної 

констатації буде правда на землі (“І тут, і всюди — скрізь погано…”). 

Як  персуазивну цитату з абсолютним збереженням структури, семантики й 

оцінності, з емфатичним посиленням стверджувальною часткою так 

її реактуалізує М. Рильський: Так, буде правда на землі!/ І темний брязк 

заліза й злота/ Заглушать вольності мечі (Рильський, ІІ, 245).  

Кардинально оновлює Шевченкову формулу П. Тичина, наповнюючи 

її характерним для свого часу ідеологічно маркованим змістом “братерство 

й дружба” [Колесник 1984: 12]: Ставайте влад за рядом ряд, нас Партія 

                                           
75Знаковість поняття правда як вербалізованої у художньомовно-поетичній практиці 
фольклору, романтизму мовно-естетичної цінності буття, його семантико-функціональну 
навантаженість як смислового центру численних народних прислів’їв, приказок, 
загальномовних та індивідуально-авторських фразеологізмів докладно характеризує 
О. О. Маленко. 
76Семантико-функціональну навантаженість Шевченкових висловлень із поняття правда 
засвідчують ілюстрації до лексеми пра́вда в СУМ: “1. Те, що відповідає дійсності; істина. 
*Образно. Може, ще раз сонце правди Хоч крізь сон побачу... (Т. Шевченко); [..]. 
3. Справедливість; порядок, який ґрунтується на справедливості; протилежне к р и в д а . 
Нехай же вітер все розносить На неокраєнім крилі. Нехай же серце плаче, просить 
Святої правди на землі (Т. Шевченко); *Образно. Кати знущаються над нами, А правда 
наша п'яна спить (Т. Шевченко). 
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веде!/ І буде правда на землі, — братерство й дружба, дружба всіх людей 

(Тичина ІІІ / 12, 119).  

Як відомо, навіть кульмінаційно-позитивно марковані образи 

в поетичній мові не стагнуються, а зазнають природних, логічних змін 

залежно від соціокультурних та індивідуально-психологічних обставин 

актуалізації, вербалізованих тем і мотивів тощо. Показові з цього погляду 

Шевченкові висловлення, в яких поняття правда аксіологічно обнижується: 

правда наша п’яна спить, правдою торгують. Художня мова — це 

традиційно модус високого, образно-естетичного пізнання й відображення 

дійсності, ймовірно, тому “обнижені” реактуалізації Шевченкових сентенцій 

із лексемою правда формують периферію поетичного словника. Натомість 

вони органічно вписуються в дискурс сучасної публіцистики й політичної 

риторики: Коли приглянемося уважніше до себе, до своїх вчинків, то 

побачимо, що “добрі люди” творять зло на своїй землі, а якщо й не творять 

його, то сприяють йому своєю пасивністю, безхребетністю ... Воістину, 

“кати знущаються над нами, а правда наша п’яна спить” (Слово 

просвіти. 03.02.2011); Зміни в мисленні "низів" аж ніяк не дозволять 

"верхам" з цим не рахуватися. А це і є своєрідна революція! І важливо, щоб 

вона пройшла саме на ментальному рівні! Поки що "правда наша п’яна 

спить” (http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/7/3605660). Пор. 

субституцію ключових для повноформатної цитати лексем кати і правда, 

яка переорієнтовує інвективність Шевченкової сентенції в річище 

оцінювання сучасних українських реалій: Менти знущаються над нами, 

а влада наша п’яна спить (http://maidan.org.ua/2012/04). 

Така знакова риса ідіостилю Т. Шевченка, як мислення антитезами 

(І. К. Білодід, В. М. Русанівський, C. Я. Єрмоленко), умотивовує 

актуальність образних висловлень з антонімічним поняттям неправда. Одне 

з найвідоміших — рядки поезії “Доля”: ми не лукавили з тобою./ Ми просто 

йшли; у нас нема/ Зерна неправди за собою. Їх афоризація засвідчує глибину 

Шевченкового розуміння загальнолюдських, наднаціональних морально-
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етичних цінностей. Укладена у версифікаційно довершену лексико-

семантичну структуру, думка універсалізується в “модерний образ сучасної 

художньомовної практики і завдяки цьому входить до активної поетичної 

фразеології української мови” [Єрмоленко 2009: 61 – 62]: Ми чесно йшли, 

і  за собою/ Зерна неправди в нас нема!/ Тож стане сміливо до бою супроти 

вас земля сама (Рильський, ІІІ, 323); А люди/ Із теплим серцем, без огуди,/ 

Якщо заслужиш ти сама,/ То понесуть тебе до бою/ І скажуть чесно:/ В ній 

нема зерна неправди за собою (Малишко, І, 231)77. У вірші А. Малишка 

зв’язок із Шевченковим текстом, крім лексико-граматичної тотожності, 

додатково посилює ідентичний версифікаційний малюнок (розмір, будова 

строфи, характер римування).  

Розглянуті висловлення із семантичними центрами боротьба, воля, 

правда / неправда народилися як одиниці індивідуального мовомислення 

Тараса Шевченка, але увійшли в українську лінгвосвідомість як випробувані 

часом і колективною мовною практикою знаки національної культури.  

Окремий тематичний сегмент формують афоризовані Шевченкові 

сентенції — реакції на історико-культурні теми: наша дума, наша пісня 

не вмре, не загине..; поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть; якби ви вчились 

так, як треба, то й мудрість би була своя; і чужому научайтесь, й свого 

не цурайтесь та ін. Це чи не єдиний тематичний блок цитат, які в 

українській поезії ХХ ст. відтворені абсолютно конгруентно до їх значення 

й оцінності в прецедентному тексті: Тим-то й нині гай Іванів/ Завжди 

зеленіє./ Наша дума, наша пісня — / Справджені надії (Рильський, ІІІ, 280); 

Линуть звуки благовісні/ В’ється радість, наче птах./ Наша дума, наша 

пісня/ Не загине у віках! (Рильський, ІІІ, 325). 

 Характеру своєрідної етносвідомісної константи, дидактичної 

універсалії набула Шевченкова сентенція і чужому научайтесь, й свого 

не  цурайтесь, спроектована на стабільно актуальне для сучасної України 

                                           
77Пор. у художній прозі: І нічого не вискубли, бо у нас нема зерна неправди за собою 
(М. Стельмах, “Правда і кривда”). 
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мовне питання, пор.: Ну, що ж, ясна проблема мовна,/ А я й не думав — ти 

диви! — / Тепер уява в мене повна:/ Чужого не навчились ви./ Своє забули. 

Одяг клоуна/ На вас від ніг до голови (Д. Павличко, ПП, 89)78.  

Сутність Шевченкової етичної програми пропагування української 

національної ідентичності вербалізують його висловлення про мову, слово: 

я  на сторожі коло їх поставлю слово; ну що б, здавалося, слова. Їхню 

афористичність, популярність як мовних знаків етнокультури, а отже, 

й потенційну цитованість С. Я. Єрмоленко пов’язує з текстовим і 

підтекстовим змістом лексеми слово, з тією глибокою емоційністю 

самовираження, які “робили поезію Шевченка такою співзвучною з 

настроями й роздумами читачів, що авторські висловлення ставали 

елементами колективної свідомості” [Єрмоленко 2014: 7].  

Упізнаваність і частотність відтворення в найрізноманітніших 

комунікативних ситуаціях — не тільки умовно-формальні, а й принципово 

важливі когнітивно-прагматичні ознаки, що засвідчують афористично-

цитатний статус фрагмента поезії “Подражаніє 11 Псалму” Возвеличу/ Малих 

отих рабів німих!/ Я на сторожі коло їх/ Поставлю слово. Відбита 

в багатьох сучасних посібниках інтерпретація як “образного заклику 

служити художньою творчістю справі народу” не з’ясовує вичерпно його 

внутрішньої форми, оскільки не акцентує на глибоко усвідомленому 

ставленні Т. Шевченка до ролі рідної мови в становленні й утвердженні 

національної ідентичності українців. Інтенсифікована cемантична 

згущеність, змістово-естетична цілісність строфи, в якій “система 

послідовно розташованих афористичних одиниць, скріплених ідеєю твору, 

легко розчленовується на окремі афористичні складники” [Ващенко 1982: 

214], умотивовує активне її розщеплення на два цитатні фрагменти. 

                                           
78 Пор. авторизовані апеляції до авторитету Шевченкової сентенції в інших типах 
дискурсів: Ви справдили заповіт нашого славного помершого Кобзаря, що наказував нам: 
І чужому научаться, й свого не цураться (Панас Мирний, Лист до М. Лисенка, 1893 р.); 
Прийшла пора, коли можна справдити слова поета-генія: “і чужому научайтесь, й 
свого не цурайтесь” (О. Кобилянська, “Цвіт культури розвивається”). 
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Узгоджені з текстотвірною стратегією авторів, вони відтворюються в 

різноманітних лексико-граматичних модифікаціях і когнітивно-

прагматичних форматах — як точні й трансформовані цитати, редуковані 

цитати, семантичні цитати, персуазивно-підтверджувальні й дискусійні 

цитати тощо. Стійкість, продовжуваність Шевченкового морально-етичного 

піднесення слова як сторожі народу в художньомовній практиці ХХ ст. уже 

розглянуто вище. 

Властивість поетичної цитати бути універсальною, дистанційованою 

від прецедентного джерела або все-таки скоординованою із ним формулою 

вербалізації ціннісних уявлень, репрезентантом визначених асоціацій та 

мотивів засвідчують художні описи часу, передусім його плинності.  

Загалом “схильність до філософствування з приводу минущості 

людського життя й вічності — це вочевидь особливість, характерна для 

Шевченкової духовної істоти” [Мовчанок 2008: 138]. На лексико-

синтаксичному рівні цю особливість відбивають поетичні сентенції, в яких 

номінації часу (день, ніч, літо, літа та ін.) поєднані з дієсловами іти, 

минати, летіти, пор.: і день іде, і ніч іде; минають дні, минають ночі; 

минають дні, минає літо; літа стрілою пролітають; все йде, все минає, 

і краю немає. Природно, що вони стають органічними одиницями 

української художньомовної, публіцистичної, епістолярної, розмовно-

побутової практики. Пор. у поетичній мові: Керуй на озеро спокою/ Свої 

шукання молоді;/ Все, що зосталось за тобою, — / Лиш слід весельця 

на  воді./ М и н а ю т ь   д н і,   м и н а є   л і т о, — / Але нащо тужить за 

ним?/ Прозору шклянку вщерть налито/ Вином, червоним і хмільним! 

(Рильський, І, 132); Припухлі розтулила ти уста./ І день іде, і ніч іде, 

і  голо… (Герасим’юк, ОПК, 29). Крім майже дослівного лексико-

семантичного наповнення, в цитованих контекстах збережено також 

синтаксис, ритмомелодику прецедентного висловлення.   

Філософський зміст і досконалість лексико-граматичної структури 

умотивовують афоризацію Шевченкового висловлення все йде, все минає, 
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і  краю немає (“Гайдамаки”) та його стійке, глибинне “вростання” в 

українську мовну свідомість, у художню (книжну) і розмовно-побутову 

мову. Пор.: Все йде, все минає і краю не має:/ Хто вчора був зверха, 

сьогодні спадає;/ Хто вчора сміявся, сьогодні заплаче;/ Хто вчора скакав, 

нині стогне, не скаче;/ Хто вчора живий був, гниє нині в труні;/ Хто вчора 

звавсь мудрим, пішов нині в дурні;/ [..] / Все йде, все минає і краю не має:/ 

Що вчора померкло, сьогодні світає;/ Що вчора минуло, сьогодні 

надходить,/ На свіжих могилах нове життя сходить (Франко, ХІ, 375);  

– Я тебе накупаюся! — і круть за вухо. — Я тобі покажу купання... Та 

все йде, все минає. Минає й материн гнів (М. Олійник, “За красою”). 

За  слушним спостереженням С. Я. Єрмоленко, такому цитатному 

“розростанню”, діалогічно-інтертекстуальному розвиткові сприяють 

“зародки крилатості, наявні в стислій лаконічній формі, що влучно передає 

узагальнений, символічний зміст думки” [Єрмоленко 2009: 61]. Завдяки 

цьому висловлення природно інтегрується в численні нові контексти, 

зберігаючи мотивований архісемою ‘плинність часу’ прецедентний зміст.  

Популярними мовно-естетичними знаками культури стали Шевченкові 

описи природи, національного ландшафту: лани широкополі; реве та 

стогне Дніпр широкий; село на нашій Україні, неначе писанка, село; садок 

вишневий коло хати; тече вода з-під явора; у Дніпра веселочка воду позичає.  

Достовірність візуальної фіксації звичного, навіть патріархально-

стереотипного українського пейзажу в поєднанні з досконалістю 

версифікаційно-ритмічної форми та з естетикою словесного вираження — це 

комплекс стилістичних мотиваторів, які визначили цитатність образу садок 

вишневий коло хати: То ж скільки треба в пітьмі днедавній/ Терпіти кару, 

як злу негоду./ В убогій книжечці захалявній/ Носить надії свого народу./ 

І сині гори, й Дніпрові шати,/ І садок вишневий, що біля хати (Малишко, V, 

29); З дитинства, вишне, доню України,/ Ти — дивоцвіт і пісня солов’я!/ 

Садок вишневий від Шевченка плине,/ З тобою, вишне, ми — одна сім’я! 

(Василашко, 64); У досвітніх загравах — степа/ З дужим хрустом 
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випростали крижі./ А ось поруч — усміх, ласка, мати/ І садок вишневий 

коло хати (Маланюк, П., 151); А хто так оспівав, як він,/ Садок вишневий 

коло хати (Білоус / www.ukrlib.com.ua/books/printzip). 

Глибинно-ліричний зміст, досконала синтаксично-ритмічна форма, 

естетика словесного образу естетично вмотивували потенційну 

афористичність хрестоматійного Шевченкового зорового образу зоре моя 

вечірняя, зійди над горою. Увійшовши в колективну національно-мовну 

пам’ять як лінгвоестетичні знаки культури, ці рядки стали одними з 

найчастотніше цитованих у підручниках, посібниках, довідниках, 

загальномовних тлумачних словниках тощо [Єрмоленко 2009: 82]. 

У  поетичних текстах вони мають продовження і як експліковані цитати, і як 

цитатні аплікації: Виглядаєш ластівку із вирію./ Сієш сині квіти з дітворою./ 

І ні в Бога, ні в людей не віруєш./ Просиш: “Зоре моя вечірняя,/ зійди над 

горою!”/ Зоре моя вечірняя,/ останняя, вірная,/ во ім’я твоє, во славу 

твоєї вроди — / сонце життя мого хай не заходить!/ Сіяй же довго, сягай 

за північ/ до першого, другого й третього півня (Жиленко, 325 – 326). 

У мовно-образну структуру багатьох сучасних віршів Шевченкові 

пейзажоописи входять як трансформовані або дослівно відтворені розгорнуті 

інтексти. Цей тип формату відтворення часто залежить від цитатної 

модальності — позитивно-стверджувальної чи заперечно-дискусійної. Пор.: 

Вночі він бродить площами Подолу,/ когось про щось питає крізь туман:/  

– Де ж верби ті, що я їх гнув додолу?/ І хвилі ті, що я тут підіймав?/ А ті 

сичі, що тут перекликались?/ А ясен той, що раз у раз скрипів?/ Чого ж 

вони мене не дочекались?/ Живі, реальні — або хоч напів!/ А де той дим отих 

домашніх вогнищ?/ Гарчать кругом сталеві двигуни./ Чого ж ти, Дніпре, 

не  ревеш, не стогнеш? Ревти забув — то хоч би застогни! (Пахльовська / 

http://www.ukrcenter.com); Село — і серце одпочине!/ Село на нашій 

Україні,/ Неначе писанка — …Село…/ О, скільки уст його кляло/ Устами 

гнівного поета (Рильський, ІI, 242).  
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Щодо проілюстрованої референції до відомих рядків поеми “Княжна” 

Г. М. Колесник слушно зауважує, що при майже ідентичному їх відтворенні 

М. Рильський знайшов вдалу нішу для вияву своєї творчої індивідуальності, 

коли акцентував смислову домінантність слова село графічно: “Виділивши 

його трьома крапками (цей пунктуаційний знак відіграє в даному тексті 

цілком виразну стилістичну роль) після паузи поет робить несподіваний, 

раптовий злам: дальша розповідь, подана автором в різко відмінному 

емоціональному ключі, має глибокий соціальний підтекст і сприймається як 

антитеза до попередніх рядків” [Колесник 1964: 142]. Пор. також: Село... 

І серце відпочине.../ З вікна вагона, над шосе — / Висока кірха, магазини,/ 

Цигар реклами і касет (Семенко / http://ukrevcult.livejournal.com/13306.html); 

Душа здригнеться і в астралі./ Де ж те, як писанка, село?/ В майбутнє 

підуть магістралі,/ а України наче й не було?! (Костенко, В., 264). 

Загалом для висловлень, які ментально пов’язані з основними темами 

й  мотивами Шевченкової творчості, характерна динамічність. Зафіксовані в 

поетичних текстах ХХ ст. реінтерпретації засвідчують якісно нові грані їх 

сприймання та семантико-структурну калейдоскопність відтворення.  

 

4.3.2.2.4. Аксіологізація Шевченкової цитати. Як відомо, семантика 

й  аксіологія цитат (як і поетичного твору загалом) може залежати від 

конкретно-історичного моменту їхнього сприймання. Тому природно, що 

навіть найбільш традиційні, ядерні для національної лінгвокультури 

фрагменти Шевченкових віршів при їх прочитанні новими поколіннями 

й  відтворенні в нових соціокультурних, соціополітичних умовах та 

обставинах набувають принципово нового змісту й конотацій. 

Серед найвиразніше аксіологізованих Шевченкових цитат, які при 

збереженні первинної лексико-граматичної цілісності по-різному 

реінтерпретуються в мовостилях авторів різних поколінь та ідеологічних 

уподобань, — словосполука сонце правди, афоризовані висловлення в сім’ї 

вольній, новій, на оновленій землі. 
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Знакова для лінгвосвідомості й ідіостилю Кобзаря метафора 

сонце правди генетично пов’язана із сакральним дискурсом. Найімовірніше, 

що поет засвоїв її з Тропаря Різдва, в якому Сонце правди — це символічна 

номінація Ісуса Христа: “в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди 

навчилися поклонятися Тобі — Сонцю правди, і пізнавати Тебе — Схід 

з висоти”. У цьому вимірі для читачів рецептивно розгерметизовується 

християнський зміст і кульмінаційно висока позитивна оцінність рядків 

поеми “Єретик”: Щоб усі слав’яне/ Стали добрими братами/ І синами 

сонця правди (“Єретик”).  

Навряд чи можливо, що П. Тичина, маючи ґрунтовну духовну освіту, 

не знав прецедентної семантики розглядуваної метафори. Однак, 

дотримуючись ідеологічних канонів радянської поезії, він змінює її змістово-

оцінні проекції: вживає як означення соціальної правди, справедливості: 

І ось — народи хочуть жити,/ І розвиватись, і творить./ Так хто ж їм смів 

заборонити/ Про сонце правди говорить? (Тичина II / 12, 374). У такій 

інтерпретації метафора хоч і зберігає первинну лексико-граматичну 

структуру, однак втрачає смисловий зв’язок і з текстом Тропаря, і з 

Шевченковим текстом, а отже, не реалізується як цитата.   

Лексико-семантичним стрижнем Шевченкового поетичного пророцтва 

щодо майбутнього України на оновленій землі врага не буде, супостата... 

(“І Архімед, і Галілей...”) є епітетний образ оновлена земля. Дослідники 

традиційно пов’язують його зміст із вірою в покращення, оновлення світу 

[Колесник 1984: 11 – 15]. Тому його вживання у П. Тичини для 

характеристики радянської дійсності, соціалістичного суспільства можна 

кваліфікувати як своєрідне художньо-стилістичне маніпулювання 

авторитетом Шевченкового слова, що зумовлює його некоректне 

наповнення ментально чужим змістом: Ми звільнилися по слову, що дала 

Радянська Влада/ У Москві, у Кремлі/ Жить без пана і без гада!/ Славте 

мову цю/ Чудову/ На оновленій землі (Тичина II / 12, 103).   
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Лексико-семантичні контури висловлення в сім’ї великій, в сім’ї 

вольній, новій вперше окреслені в переспіві 132 Псалма: Отак братів благих 

своїх/ Господь не забуде,/ Воцариться в дому тихім,/ В сем’ї тій великій,/ 

І пошле їм добру долю/ Од віка до віка (1845). У написаному наприкінці того 

ж року “Заповіті” ця формула увиразнена епітетами вольній, новій і вже 

в  такій мовно-естетичній формі входить у національну мовну свідомість, 

закріплюється як цитата, а згодом афоризується.  

Інтенсивного цитатного розвитку в різних семантико-стилістичних 

модифікаціях висловлення в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій зазнало 

в мовотворчості М. Рильського. А з особливою емоційною силою — в роки 

Великої Вітчизняної війни та в повоєнній творчості [див.: Колесник 1964: 

140 – 141]. Пор.: Твій голос повний пшеничний колос,/ Бо те, за що ми жили 

й боролись, — / Твій сон щасливий, зоря твоя/ Велика, вольна, нова сім’я 

(Рильський, ІІ, 299); Хіба умерти можна їй,/ В гарячій захлинутись крові,/ 

Коли на справедливий бій/ Зовуть і дерева в діброві,/ Коли живе вона 

в  міцній/ Сім’ї великій, вольній, новій (Рильський, ІІІ, 21); Шевченка вулиця 

зелена/ Нагадує його слова,/ Що зійдуться землі племена — / Сім’я велика 

і  нова (Рильський, IV, 68 – 69); Наше братство розбратати — / Сил таких 

нема ніде!/ На грузинову могилу/ Українка цвіт кладе,/ Всю сім’ю велику 

й вольну/ Сонце партії веде (Рильський, IV, 79).   

Ідеологічна інтерпретація “сім’я радянських народів” знову зазнає 

переакцентування в українській поезії шістдесятників та авторів доби 

незалежності. Вони відновлюють первинний зміст Шевченкової цитати, 

однак по-різному вибудовують загальну оцінність створюваних за її участю 

метатекстів — і негативно (Сім’я вже ж вольна і нова,/ Та тільки мати 

ледь жива — Костенко, В., 155), і позитивно (В сім’ю велику, вільну, нову/ 

До нас ввійшов ти на віки./ І споминають теплим словом/ Тебе дорослі 

й малюки — Дворецька / http://www.ukrcenter.com). Тобто в різночасових 

ідіосистемах навіть найбільш традиційні фрагменти Шевченкових віршів 

набувають принципово різного семантико-аксіологічного звучання.  



 317

Також варто враховувати, що аксіологічна змінність цитат, збагачення 

їхньої емоційно-оцінної пам’яті пов’язані з осмисленням нових явищ 

суспільного життя, з новим світосприйманням. Пор. реактуалізацію 

Шевченкових текстів і міні-текстів у зв’язку з осмисленням чорнобильської 

трагедії: Стоїть/ в місті Чорнобилі/ саркофаг/ (домовина)/ України,/ 

подарунок/ її старшої сестри/ Росії (Тарнавський, 23); в залізобетоннім 

садку/ гудуть/ важкі хрущі/ атомів (Тарнавський, 24); Урвалась тут 

історія — і раптом немає шляху./ Тут людство скінчилось, змішались із 

пилюгою народи,/ в радіаційному розпаді змішалися/ і мертві, і живі, 

і ненароджені (Кордун, 5). Асоціативно-поетична пам’ять лексем сад 

(садок), хрущі, висловлень стоїть в місті Чорнобилі, змішалися і мертві, 

і живі, і ненароджені зберігає генетичний зв’язок із поезіями “Стоїть в селі 

Суботові”, “Садок вишневий коло хати”, “І мертвим, і живим, 

і ненарожденним..” навіть незважаючи на підкреслено негативну аксіологію 

метатекстів. Таким чином, як стверджує Т. І. Гундорова, поети 

“не протистоять Шевченкові в маніфестації пріоритетів, а говорять з ним 

в унісон про своє власне” [Гундорова 2005: 52]. 

Наведені апеляції до мовостилю Т. Шевченка у творах українських 

авторів ХХ століття переконливо засвідчують здатність цитати вербально 

маркувати співвідносні ситуації в різні моменти історичного часу. 

При цьому, дистанціюючись від прототексту і часово, й семантично, 

набувати конотацій, які відповідають сучасній соціокультурній, 

соціополітичній ситуації.  

Пізнання й опис нових реалій через Шевченкове слово — показовий 

суспільно-світоглядний, художньо-історичний процес. Мова Шевченка 

відкрита для доосмислення, тому афоризація Шевченкових текстів не тільки 

триває, але з часом і поглиблюється.   

Актуальне для гуманітаристики, зокрема для мовознавства ХХІ ст. 

осмислення поетичних текстів і міні-текстів (окремих висловлень та образів) 

Т. Шевченка пов’язане з новітніми методами лінгвокогнітивістики, 
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рецептивної стилістики. Їх застосування сприяє реконструюванню й 

подальшому конструюванню цілісного інтелектуального простору, в якому 

стають очевидними системні й неперервні зв’язки між мовно-культурною 

свідомістю Шевченка (як творця тексту), українських поетів ХХ ст. 

(як інтерпретаторів прецедентних і творців нових текстів) та сучасних 

українців (як реципієнтів / сприймачів текстів).  

Культура сучасного поетичного текстотворення відбиває стійкість 

сприймання й оцінювання явищ, подій по світоглядній лінії Шевченка.  

Розгляд лінгвокогнітивних, тематичних, формально-структурних, 

аксіологічних параметрів Шевченкових висловлень вияскравлює їх 

лінгвоментальну природу як функціонально-стилістичних кодів 

національного мовомислення. Ракурс їхньої реактуалізації в кожному тексті 

має свою внутрішню мотивацію, а спосіб і формат реактуалізації залежать 

від: а) текстотвірної стратегії автора, б) традиції слововжитку, в) специфіки 

сприймання й оцінювання цитати в конкретному історичному часі. 

При цьому актуальність прецедентних висловлень Тараса Шевченка 

зберігається на всіх етапах становлення національної поетичної мови. 

Незалежно від часу чи художньо-естетичної парадигми (класична, модерна, 

авангардна, соцреалістична чи постмодерна) цитати засвідчують активну 

присутність Шевченкової поезії в креативному просторі українських авторів 

і в мові наших сучасників. 

 

 

4.4. Інтермедіальні cфери формування цитатного тезаурусу 

 

Панівна донедавна теза про те, що основним джерелом формування 

й оновлення цитатного тезаурусу слугують твори художньої літератури, 

сьогодні зазнає істотного переосмислення. На тлі дедалі активнішої 

візуалізації культури та стрімкого розширення жанрово-стильового кола 

“текстів впливу” художня література поступово втрачає статус 
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визначального чинника генерування й поширення лінгвокультурних знань, 

естетичних смаків та морально-етичних цінностей [Єрмоленко 2007: 3; 

Бурвикова, Костомаров: 47]. Зрештою, сам сучасний художній текст 

помітно розгерметизований: крім відкритості на внутрішньолітературну 

традицію, він засвідчує найширшу орієнтованість на позахудожнє життя 

мови  і чутливість до нових явищ у мовній практиці. Тому обмежування 

джерел цитатності тільки літературними текстами сьогодні вже є 

невиправданим, методологічно звуженим, не коректним, а типологізація 

джерел формування цитатного тезаурусу потребує максимального 

врахування різноманітності актуалізованих у поетичній мові надслівних 

єдностей позалітературного походження.  

Розвиток нового напрямку наукового пізнання чи акцентування уваги 

на новому об’єктові дослідження зазвичай “сприяє появі значної кількості 

слів, які претендують на те, щоб стати термінами. Це природно: нова 

концепція — новий термін” [Бурвикова, Костомаров: 48]. Лінгвістична 

невідрефлексованість проблеми цитат позалітературного походження 

теж виявляється в неузгодженості, некодифікованості означень, уживаних 

для  їхньої родової кваліфікації. У сучасній літературі їх визначають як цитати 

інтермедіальні / інтердискурсивні / інтерсеміотичні / міжсистемні. 

Із  названого ряду поступово устійнюється дефініція інтермедіальна цитата. 

Ймовірно, цьому сприяє інтенсивне теоретико-практичне опрацювання 

проблеми інтермедіальності в контексті осмислення рефлексів різних 

медійних сфер, різних знакових систем, у яких закодована певна інформація 

(О. Хансен-Льове, Р. Барт, І. П. Ільїн, І. П. Смирнов, К. О. Козицька, 

С. Г. Ніколаєв О. О. Маленко, О. С. Переломова, Л. П. Дядечко, 

М. О. Шаповал, В. А. Просалова).  

Термін інтермедіальність — порівняно новий. У науковий обіг його 

в 1983 р. увів німецький учений О. Хансен-Льове, запропонувавши для 

позначення взаємодій різних семіотичних систем у процесі текстотворення 

(“текстопородження”). Саме тому в багатьох сучасних дослідженнях цей 
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термін синонімізований, а в окремих працях семантично ототожнений 

із поняттями інтердискурсивність, інтерсеміотичність (І. П. Смирнов) та 

міжсистемність (К. О. Козицька, С. Г. Ніколаєв).  

Як одиниця рецептивної стилістики поняття інтермедіальність 

актуальне передусім для теорії діалогічності — інтертекстуальності, зокрема 

й для субтеорії цитатності, оскільки цитата є носієм “чужого” змісту, 

акцептованого з іншої знакової системи. Тому поглиблений розгляд 

інтермедіальних одиниць і явищ передбачає з’ясування механізмів створення 

цілісного поліхудожнього простору, сформованого на перетині різних семіо- 

і культуросфер, рефлексування в мові чи в конкретних текстах одиниць 

різноманітних медіасфер. У цьому разі “включаючи в мовний простір тексту 

зразки інших медіасистем (прецедентні літературні, "музикальні", 

"живописні", "архітектурні" фрагменти), автор створює особливий 

інформаційно-комунікативний простір, у якому другим комунікантом 

є читач, інтелектуальний, фоновий та емпіричний потенціал якого 

уможливлює або не уможливлює досягнення передбаченого й заданого 

митцем прагматичного ефекту — викликати в адресата певні рефлексії, 

відчуття, асоціації, вплинути на його свідомість” [Маленко 2014: 44].      

Жанрово-генетична характеристика інтермедіальних цитат, виявлених 

в українських поетичних текстах ХХ ст., свідчить про те, що основні 

позалітературні джерела поповнення цитатного поетичного тезаурусу 

загалом сумірні з джерелами цитатності в загальнолітературному вимірі і 

в інших функціональних стилях чи інституційних дискурсах. Насамперед це 

мова музичного мистецтва, мова кінофільмів та анімаційних фільмів, мова 

реклами, мова ідеології, політики, тобто офіційно-ідеологічний дискурс79. 

 

                                           
79О. А. Земська, досліджуючи типи цитатних заголовків у мові сучасної російської преси, 
виокремлює такі генетичні різновиди: віршові / прозові / пісенні рядки; назви художніх 
творів; назви кінофільмів; прислів’я, приказки та крилаті висловлення; відомі 
висловлення епохи соціалізму; перифрази Святого Письма; “інтелігентські ігри” 
(іншомовні або орієнтовані на іншомовні цитати [Земская 1996 : 159 – 167]. 
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4.4.1.Цитати з мови музичного мистецтва 
 

Істотний сегмент цитатного тезаурусу сучасного українського мовця 

формують апеляції до мови музичного мистецтва, головним чином 

висловлення пісенного походження [Дядечко 2002; Гудков 2003; Красных  

1996; Костомаров 2001].  

Пісенні цитати особливо знакові щодо способів та інтенсивності 

входження в активний словник, у загальномовний тезаурус, а відтак і щодо 

їхнього комунікативного статусу в цьому тезаурусі. Адже значний масив 

відомих пісень “вживлюються” в масову культуру й мовну свідомість 

соціуму інституційно (наприклад, завдяки ротації в радіо- та телеефірі, 

виконанню на фестивалях, на конкурсах і талант-шоу, також завдяки 

директивному уведенню до навчальних програм загальноосвітніх 

і  культурно-освітніх закладів, до репертуару хорового виконавства тощо). 

Це забезпечує надійне закріплення, фіксацію ключових фраз із цих творів 

у словнику мовців різного віку та різного освітньо-культурного рівня. 

Згодом ці фрази вільно відтворюються в усних комунікативних ситуаціях, 

у писемних текстах (художніх, публіцистичних, епістолярних). Тому цілком 

пояснюваною, хоч і неадекватною з погляду цілісності мовної свідомості 

є значна кількість російських пісенних цитат у мові українців: цьому 

сприяла довголітня практика популяризації російськомовних пісень, а також 

домінування російської пісенної продукції в теле- та радіоефірі сучасної 

України. Пор.: любовь нечаянно нагрянет; как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались; первым делом самолеты, ну а девушки потом; 

ему сказала я всего хорошего; мы рождены, чтоб сказку сделать былью; 

главное, ребята, сердцем не стареть; не думай о секундах свысока; я люблю 

тебя, жизнь; главней всего — погода в доме; у природы нет плохой погоды; 

команда, без которой нам не жить; пожелай мне удачи в бою; мы снова 

говорим на разных языках; мы так близки, что слов не нужно; к сожаленью, 
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день рожденья только раз в году; смейся, паяц, над разбитой любовью. 

Окремий сегмент у цьому корпусі становлять цитати з пісень військово-

патріотичного й патріотично-ідеологічного змісту: наш паровоз вперед 

летит; и вновь продолжается бой, на позицию девушка провожала бойца; 

праздник со слезами на глазах; бери шинель, пошли домой; близится эра 

светлых годов; широка стана моя родная; я другой такой страны не знаю, 

где так вольно дышит человек та ін. 

Здебільшого російські пісенні цитати побутують у первинному 

мовному форматі, однак багато з них адаптовані і як перекладні одиниці. 

Пор.: “Команда, без якої нам не жити”: грандіозний концерт на “Інтері”, 

присвячений чемпіонству “Динамо Київ” 

(http://inter.ua/uk/news/2015/05/28/5858); Широка наша батьківщина,/ 

Як тонко Лєбєдєв-Кумач/ Відзначив (Рильський, ІІ, 288); Усе причиною 

журбі/ І смутку приводом бувало./ “Життя в цвіту, мовляв, зів’яло”./ 

Мовляв іще: “Вечірній дзвін — / Багато дум наводить він…” (Рильський, 

ІІІ, 308); Над печаллю смаглявки/ вже сурма виграє./ І прощання слов’янки/ 

крає серце моє (Перебийніс, 145); там, де балкончик і золото шибки, — / 

сміялася тонко закох ана скрипка./ І “смійся, паяц, над коханням 

розбитим!”/ горлало яйце у квартирі сусіда (Жиленко, 103). 

 Сегмент власне українських пісенних цитат теж достатньо 

сформований: дивлюсь я на небо та й думку гадаю; чому я не сокіл, чому не 

літаю; як тебе не любити, Києве мій; рідна мати моя, ти ночей не доспала; 

червоне  — то любов, а чорне — то журба; ти признайся мені, звідки в тебе 

ті чари; пісня буде поміж нас; кришталева чара, срібнеє дно. Однак 

у поетичні тексти вони входять тільки епізодично і здебільшого у форматі 

точно відтворених, виразно дисимільованих від авторської мови, графічно 

виділених і атрибутованих “чужих слів”: Та зірка ранкова його тут 

з дитинства манила,/ І швидко зростали у серці невидимі крила/ Під лунами 

пісні, що линула з поля і з гаю:/ “Чому ж я не сокіл, чому не літаю” 

(Воронько / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). 
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Так само асиметрично входять у загальномовний і поетичний словник 

рядки з творів сучасних українських виконавців, з якими виросло вже 

нове покоління українських мовців: вірне серце твого сина я кладу тобі 

до ніг;  (Тарас Петриненко); цей дощ надовго (Ірина Білик); зранку до ночі 

бачу твої очі (Олександр Пономарьов); я не здамся без бою; ти не одна, 

я не один; веселі, брате, часи настали; впаде між нами стіна; вставай, 

мила моя, вставай тощо (Святослав Вакарчук); разом нас багато, нас 

не подолати (гурт “Ґринджоли”); Україна, бо в нас іншої нема (Софія Ротару); 

а  я просто українка, україночка (Оксана Білозір); ще не вмерла Україна, якщо 

ми гуляєм так (Вірка Сердючка). Основні функціональні сфери їхньої 

реактуалізації — мова мас-медіа, публіцистичний та розмовний стилі: 

Будьте активними, амбітними та цілеспрямованими, ніколи не втрачайте 

ентузіазму та йдіть навпростець — від сердець до сердець! — порадив 

Михайло Поплавський (knukim.edu.ua/21.11.2017); Україна — Росія. 

Цей дощ надовго (http://atytarenko.livejournal.com/596560.html); Дівчатка 

розповідали про свої захоплення, а театралізовані мініатюри про калину, 

маму, хліб, український віночок якнайкраще показали, що кожна з них 

“просто українка, україночка!” (“ТВ Всесвіт”, 21.05.2015); Все, що ми 

маємо, це корумповану і злочинну владу “і Україну, бо в нас іншої нема” 

(http://gazeta.ua/articles/politics/../702506). Входження таких висловлень 

у поетичний текст і відповідно в поетичний тезаурус — питання часу й 

індивідуальних смаків авторів.  

Також активним джерелом формування словника пісенних цитат для 

сучасних українців, особливо для молоді, є англомовна пісенна культура. 

На тлі узуально закріплених і сьогодні вже здебільшого загальнозрозумілих 

висловлень let it be; all my troubles seem so far away (“The Beatles”),  

I love you, I need you; we are the champions; show must go on (“Queen”),  

it’s so wonderful life (“Black”) в українській поетичній мові відтворено також 

менш відомі широкому загалові пісенні фрази oh, yes, my baby (“Bungle 

Knot Dred”), story of my life (“One Direction”). Пор.: поете брате точать 
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сторінки/ тоненькими обцасами жінки/ мотають душу у клубок шовковий/ 

а ти лишайся вірним — та собі/ промовивши під вуса let it be/ ступай 

у прохолоду сутінкову (Савка, 57); “Yesterday” — переступила поріг, за яким 

нема дна,/ Куди лечу… Куди лечу?/ All my troubles… all my… all (Марія 

Весна, ЛяЛяК, 19); В реторті вариться коктейль — / твоя й моя 

першооснова,/ якої давній менестрель/ шукав із музики і слова, — / в реторті 

вариться коктейль/ (oh, yes, my baby!)/ Я — Фауст, Гамлет, Вільгельм 

Тель!/ Я сплю на небі! (Андрухович, ЕП, 9); роздавав музúкам монети/ і щось 

собі в шухляду/ тихенько пописував/ якусь музику/ story of my life 

(Дементьєва, ЛяЛяК, 73).  

Спостережено також епізодичні контексти з транслітерованим 

відтворенням цитат із іншомовних пісень: велкам ту зе хотел каліфорнія 

віскі рікою туга океаном (Літпошта, 35). 

Значний обсяг “словника засвоєних пісенних текстів” у літературній 

мові (однак не в мові поезії) становлять фрази з пісень дитячого репертуару. 

Одне з прецедентних висловлень, часто реактуалізовуваних у текстах різних 

жанрів і стилів, — рядок із “Пісні про гарбуза” В. Александрова чи живі, 

чи здорові всі родичі гарбузові? Вже сформований у національній 

комунікативній практиці стереотип його вживання у функції жартівливого 

привітання чи звертання до близьких людей відтворено в прозі О. Гончара: 

На душі ставало все гнітючіше, аж поки десь уже опівночі над окопами 

не пролунав зненацька знайомий голос сержанта Цаберябого: — Де тут 

мій Корчма? Чи живий ти, Корчмо? Чи живі ви та здорові, всі родичі 

гарбузові? (О. Гончар, “Людина і зброя”).  

Інші прагматично-оцінні інтенції виявляють заголовки сучасної 

публіцистики: Кабмін Януковича: "всі родичі гарбузові" 

(http://www.old.svoboda.org.ua/dopysy/035267); Щоб були завжди здорові 

всі родичі гарбузові. Або як не стати ворогом власному городу 

(http://www.greenweek.in.ua/index.php/info-materials/2014/59); Щоб були 
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завжди здорові всі родичі гарбузові. Або як не стати ворогом власному 

городу. (http://www.greenweek.in.ua/index.php/info-materials/2014/59). 

Чинник, який переконливо вмотивовує активність реактуалізації 

пісенних цитат у поетичній мові, — їхня потенційна “формальна” 

(версифікаційна) готовність для інтеграції в специфічно організований 

поетичний текст.   

 

 

4.4.2. Цитати з мови кінофільмів та анімаційних фільмів 

 

Донедавна мова художніх та анімаційних фільмів здебільшого 

залишалася поза увагою лінгвістики тексту. Однак загальна тенденція 

до візуалізації культури, яка особливо виразно інтенсифікувалася в другій 

половині ХХ століття у зв’язку зі стрімким розвитком відеотехнологій 

та  жанровим урізноманітненням відеопродукції, зумовила перегляд, 

переструктурування дослідницьких пріоритетів, Одним із них стало 

вивчення номінативно-оцінних одиниць, засвоєних мовою з текстів 

“екранного мистецтва” (М. Маклюен). Сьогодні вже загальновизнано, що 

“в  межах сучасної масової культури [..] здатність до культурної експансії 

виявляють не друковані тексти, а кінотексти” [Слышкин 2000: 69], і це 

пояснює значну кількість кіноцитат й анімаційних цитат у тезаурусі 

українських мовців, а також їхню активну відтворюваність у живомовній 

практиці. Пор.: наші люди в хлібний на таксі не їздять; у вас немає такого 

самого, але з перламутровими  ґудзиками?; усе пропало, шеф, усе пропало!!!; 

йшов, упав, знепритомнів, отямився — гіпс; циґель-циґель, ай-лю-лю; 

руссо туристо, обліко морале; це не естетично, зате дешево, надійно і 

практично (“Діамантова рука”); за чий рахунок бенкет, дозвольте 

поцікавитися?; ікра заморська, баклажанна; цар, дуже приємно, цар; 

житіє моє; паки, паки, іже херувиме (“Іван Васильович змінює професію”); 

коротше, Скліфосовський (“Кавказька полонянка”); а вас, Штірліц, 
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я попрошу залишитися; ніколи ще Штірліц не був настільки близький 

до провалу; характер нордичний стійкий (“Сімнадцять миттєвостей весни”); 

місце зустрічі змінити не можна; доживемо до понеділка; джентльмени 

удачі (назви однойменних фільмів); хлопці, живімо дружно (“Пригоди кота 

Леопольда”); мужчина в розквіті сил; не в пирогах щастя (“Карлсон”);  

я ще й хрестиком вишивати можу; у нас взимку навіть студенти в кедах 

не ходять (“Простоквашино”); здається, дощ починається; це якісь 

неправильні бджоли, вони дають неправильний мед; куди йдемо ми 

з  П’ятачком… (“Вінні-Пух”); ну, заєць, постривай! (“Ну, постривай”) та ін. 

Варто наголосити, що здебільшого це одиниці загальномовного цитатного 

тезаурусу. В мову художньої літератури, зокрема в мову поезії, такі 

висловлення входять повільно. 

Одна з найвідоміших кіноцитат — риторично-філософське питання 

навіщо потрібна дорога, якщо вона не веде до храму? із фільму грузинського 

режисера Т. Абуладзе “Покаяння”. Крім повноформатного відтворення, 

частотним у сучасній мовній практиці є також трансформований 

(редукований) варіант дорога, яка веде до храму, афоризований зі значенням 

“важкі духовні шукання людини, її повернення до християнської 

духовності”. Пор.: Не досить, як стало модним після фільму Тенгіза 

Абуладзе “Покаяння”, шукати дорогу до Храму — треба той Храм ще 

й збудувати самому (П. Загребельний, “Думки нарозхрист”); Упродовж 

десятиліть наші дороги не вели до Храму... Тепер, коли ми, розбуджені 

од  важкого сну, повернули на ті зраджені нами колись путівці, мусимо 

розгрібати і “звалище каміння”, і згірклі попелища, й на руїнах, порослих 

травою забуття, зводити свій Храм (Л. Тарнашинська, “Дорога до Храму”).  

У поезії зафіксовано своєрідну кульмінацію змістового розвитку 

розглядуваної кіноцитати в такому напрямку: дорога веде до храму  → дорога 

з храму не вертає. Пор.: І світ навкруг був чистий, мов сльоза,/ І ми — удвох, 

хоч дому в нас немає./ Навіщо нам вертатися назад, коли дорога з храму 

не  вертає (Кучерява / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). 
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Неізоморфність загальномовного та стильового художнього цитатного 

тезаурусу в сегменті кіноцитат та анімаційних цитат може бути вмотивована 

тим, що художня мова й сьогодні зберігає за собою функцію своєрідного 

естетичного “фільтра” літературної мови, а тому повільніше й 

прискіпливіше засвоює та реактуалізує одиниці мови “екранного мистецтва”. 

 

 

4.4.3. Цитати з мови реклами.  

 

Із візуалізацією культури пов’язане також комунікативна 

актуалізованість цитат із мови реклами.  

Набір слоганів, що стали для українців упізнаваними цитатами і 

вживаються в різних комунікативних ситуаціях як сучасні номінативно-

оцінні формули, не такий об’ємний, як літературних чи пісенних 

прецедентних висловлень, однак вони дуже показові з погляду 

інтенсивності, миттєвості закріплення в мовній свідомості й відтворюваності 

в мовній практиці. Пор.: навіщо платити більше? (реклама мийного засобу); 

ви досі не в білому? тоді ми йдемо до вас (реклама прального порошку); 

солодка парочка (реклама шоколадного батончика); два в одному (реклама 

шампуню); а я на морі (реклама мобільного зв’язку); взула — і забула 

(реклама взуттєвої торговельної марки); дівчинко моя, я завжди права 

(реклама мийного засобу); шлунок не зможе — “Фестал” допоможе 

(реклама лікарського препарату); навчимо Європу бенкетувати (реклама 

лікарського препарату) тощо. Такі вдалі рекламні слогани миттєво стають 

органічними одиницями розмовного спілкування, об’єктами мовної гри, 

каламбурів у публіцистичному дискурсі, в анекдотах, компонентами 

побудови антитекстів у художній прозі та в поезії. Пор.: можна до посиніння 

займатися череводогоджанням, бо якщо Шлунок не зможе — “Фестал” 

допоможе (Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 118); Шкідливі звички руйнують печінку. — 

Печінці потрібен Гепабене. Вав! І що, тепер можна не обмежуватися 
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в шкідливих звичках, в жирному й гострому, в пігулках і в алкоголі? 

(Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 117); А мені гидко. І боляче. Solpadeine — подвійна дія 

проти болю (Арсен ІЙ, ЛяЛяК, 118). Але більшість із них так само миттєво 

виходять з ужитку, витіснювані новими одиницями рекламної мовної 

культури. Сьогодні мало хто згадає популярні в недалекому минулому 

спілкуйся вільно, живи мобільно (реклама мобільного зв’язку); а ти налий 

і відійди (реклама соку); навіщо ви мене купили, якщо ви зі мною не 

розмовляєте? (соціальна реклама). 

 

 

4.4.4. Цитати з офіційно-ідеологічного дискурсу  

 

Активне джерело поповнення сегменту інтермедіальних цитат —

офіційно-ідеологічний дискурс. 

Стійкість і впізнаваність цитат-ідеологем пов’язана, зокрема, 

з механізмами їхнього “вживлення” в мовну свідомість і входження в 

активний словник. Адже пропагування санкціонованих ідеологічних ідеалів, 

їх культивування здійснюється шляхом кількісного тиражування вербальних 

формул, слоганів, девізів, закликів за допомогою максимуму наявних у 

розпорядженні влади (як виразника ідеології) засобів — насамперед теле- 

та радіоефіру, закладів освіти тощо. Вони зумовлюють постійне візуальне 

й  аудіальне зіткнення мовців із тими самими міні-текстами, а отже, 

мимовільне і водночас “пожиттєве” їх засвоєння. Це виразно засвідчують 

цитати-ідеологеми радянської епохи — висловлення класиків марксизму-

ленінізму (партія — розум, честь і совість нашої епохи; соціалізм — 

це  радянська влада плюс електрифікація всієї країни; ми підемо іншим 

шляхом, не таким шляхом треба йти; правильною дорогою йдете, 

товариші; вчитися, вчитися і ще раз вчитися; є така партія; жити в 

суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо; ходить привид 

по  Європі..; повернути назад колесо історії; крок вперед, два кроки назад), 
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ідеологізовані публіцистичні, пісенні та поетичні цитати (ми говоримо 

“Ленін” — розуміємо “партія”, ми говоримо “партія” — розуміємо 

“Ленін”; та нехай собі, як знають, божеволіють, конають, нам своє 

робить; повстаньте, гнані і голодні; час розплати настав; хто був нічим, 

той стане всім; чуття єдиної родини; хлопченя з розумними очима) 

та багато ін. Їх активна присутність у сучасній мовній практиці 

(публіцистичній, розмовно-побутовій) незаперечна, хоч мовці не завжди 

співвідносять ці висловлення з ідеологічним змістом прецедентних щодо них 

текстів. У поетичній мові точне відтворення і форми, й семантики, 

й оцінності кодів офіційно-ідеологічної мови системно засвідчує поезія 

радянської доби [Калашник 1985: 135 – 136]. 

Аксіоматична для теорії цитатності теза про те, що популярність 

прецедентного висловлення часто пов’язана із соціальним статусом тексту 

в лінгвокультурі (Г. Г. Слишкін), умотивовує активне обігрування в 

українській поетичній мові фрагментів “Інтернаціоналу”: повстаньте, гнані 

і голодні; час розплати настав; хто був нічим, той стане всім, пор.: Немов 

потоки буйноводні/ Бурхає пролетарський спів:/ “Повстаньте, гнані 

і голодні/ Робітники усіх країв!” (Вороний, 174); Мандрівний вітер виє, 

як шакал,/ в пустелі голій і безплодній:/ “Повстаньте, гнані і голодні”,/ веде 

нас в бій “Інтернаціонал” (Клен, В., 151); За руки завжди і сьогодні!/ 

Сьогодні, як і завжди, спів: ПОВСТАНЬТЕ, ГНАНІ І ГОЛОДНІ,/ 

РОБІТНИКИ УСІХ КРАЇВ! (Рильський, ІІ, 324); Та що то за спів/ Там, 

у просторах кривавих?/ “Встаньте, голодні, в країнах усіх!/ Чуєте? Сурми 

заграли!...”/ Пані й панове! За ситість і сміх,/ Може, останні бокали 

(Рильський, ІІ, 12). 

Також частотний об’єкт цитатного освоєння — плакатні тексти, 

висловлення лозунгового, слоганового характеру, наприклад, гасла до газет: 

із іскри розгориться полум’я; пролетарі всіх країн, єднайтеся: Доріг багато 

в тьмі лежало,/ Одна до сонця простяглась./ І сонце руки ті з’єднало,/ З яких 

незламна міць лилась./ Із іскри полум’я повстало,/ Із “Іскри” “Правда” 
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зайнялась80 (Рильський, ІІІ, 138); Народи! Зерно ясно-жовте/ У наші 

житниці пливе/ Густими струменями./ Промовте/ Це слово горде і живе:/ 

“Єднайтесь, всіх країн трудящі!” — / Хай прогримить, як кари грім,/ На 

тих, хто роззявляють пащі,/ Щоб світом володіти всім (Рильський, ІІ, 295). 

Традиційно автори радянської епохи вживають висловлення-

ідеологеми як точні графічно марковані цитати, рідше — як структурно 

видозмінені текстові аплікації. Незмінною при цьому залишається їхня 

підкреслено висока ідеологічна патетика, пафос офіціозу й конотація 

урочистості: Не крутяться назад історії колеса,/ хоч лізь під них — 

не крутяться назад (Бажан, І, 306); Я славлю партію за щастя і свободу,/ 

За многотрудні подвиги її./ Я славлю партію!/ Це розум, честь епохи,/ 

Висока совість (Воронько, І, 123); Щасливі ми, що партія в нас є — / 

Наш розум, наша сила, наша совість,/ Що нас веде і напрям нам дає 

(Нехода, 224). У таких контекстах показово відбита риторика радянізму, 

специфіка мовомислення радянської людини, що їх вербалізують лексеми 

прапори, партія, боротьба, свобода, честь як носії ідеологічного пафосу. 

Генерування приниципово інших, іронійно-опозитивних художніх 

змістів і оцінок засвідчує реінтерпретація цих же ідеологем у новітній мовно-

поетичній практиці — авангардній, постмодерній тощо. Один з улюблених її 

текстотвірних прийомів — гра з ідеологічними цитатами, їх карнавалізовано-

саркастичне переосмислення: Своє серце і мозок — / Все віддай боротьбі./ 

Академік Амосов/ Вшиє нове тобі (Ірванець, ТМ, 88). Такі іронічні рефлексії 

показово опонують стереотипам ідеологізованої масової культури. 

Цитата часто виступає виразником стереотипів масової свідомості. 

Дисимільованість, підкреслена змістова й стилістична окремішність таких 

інкорпорацій в авторському тексті зазвичай візуалізована лапками або 

курсивом, які на графічному рівні сигналізують, що це одиниці “чужої” 

                                           
80Из искры возгорится пламя — рядок з вірша поета-декабриста О. І. Одоєвського. Згодом 
ці слова стали епіграфом газети “Іскра” — друкованого органу російської соціал-
демократичної партії [Коваль, Коптілов 1964: 558]. 
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мовної позиції. Вона не належить конкретному авторові чи мовцю, 

є загальною, стереотипною, а тому має особливе стильове забарвлення. 

Такі інтексти кваліфікують як “нецитатні” форми “чужого слова”: кліше 

(банальні фрази, літературні загальники) і мовні штампи (поширені слова 

й  висловлення зі стертою семантикою та приглушеною експресивністю), 

а  також висловлення офіційної культури. Крім згаданих графічних, їх в 

авторській мові маркують також лексичні й лексико-синтаксичні 

метаоператори так кажуть, як кажуть, як тепер прийнято казати. Пор.: 

Я  пам’ятаю ніч весняну/ З безумним надміром зірок,/ Коли, як кажуть, 

“згідно плану”,/ “В належно визначений строк”/ На невеличкім пароплаві/ 

Сім’я письменницька плила/ Шевченка уклониться славі,/ Благословить його 

діла (Рильський, ІІІ, 309).  

У сучасній поетичній мові (і в мовній практиці загалом) цитати-

ідеологеми здебільшого з’являються як реакція на радянський новояз. 

Це підтверджують контексти, в яких уживання, а часто й колажування 

цитат-знаків, мовних кліше і штампів стає “текстовим зліпком”, 

вербалізованим конгломератом мовомислення людини, сформованої 

в умовах соціалістичної культури. Пор: Рятуючись од сумнівів,/ б’ю 

телеграму собі самому/ вчасколивесьрадянськийнарод-/ 

івсепрогресивнелюдство-/ готуєтьсягіднозустріти-/ черговийз’їздКПРС/ 

бажаю тобі великих успіхів,/ щиро заздрю, що ось уже тридцять років/ 

ти  живеш у найщасливішій у світі країні./ Але й після цього досада 

не  минає (Стус, Пал., 219). Специфічне графічне оформлення тексту 

В. Стуса — це письмова імітація монотонності усної мови дикторів 

новинних випусків — основного жанру офіційно-ідеологічного дискурсу 

на телебаченні радянської доби. 

Часова актуальність і так само часово маркована продуктивність цитат-

ідеологем пов’язана з їх здатністю називати й підкреслено оцінно 

характеризувати знакові для офіційної ідеології поняття й реалії 

(позитивно — “свої” і негативно — “чужі”). Тому такі цитати дуже 
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динамічні з погляду соціальної оцінності: зазвичай у час їх створення та 

культивування вони є носіями високої, навіть патетичної конотації, а через 

якийсь час можуть зазнавати і здебільшого зазнають кардинального 

аксіологічного перегляду. Отже, для їхнього адекватного прочитання 

“необхідна включеність в історико-ідеологічний контекст” [Левченко М.  

2001 : 15]. Пор.: В спіралях черг/ Пружинився протест,/ В спіралях черг/ 

За хлібом і до ями./ Та там, де розстріли забули,/ Втерсь/ В довір’я спокій 

цвинтаря./ Удерсь/ В життя грабіжний ринок./ “Сталін з нами!” — / Мов 

знов висвячують на бога біса,/ Мов люди викликають/ Вовка з лісу 

(Василашко, 110). Для сприймання й адекватної інтерпретації таких інтекстів 

необхідні фонові знання, які для сучасників автора мали політичне 

звучання, а для нас уже набули історичного характеру. 

В естетиці соцреалізму цитата вживлюється в текст із підкресленим 

покликанням на авторитетне джерело (“висловлення, особисті за формою, 

але "соціалістичні" за змістом” [Эпштейн: 85]). Пор.: Змінилась в океан 

історії ріка,/ Віки й народи мисль осяяла єдина,/ Як від мільйонів серць: 

“Є партія така”, — / На цілий світ одна промовила людина (Рильський, 

“Партії правда”, IV, 330); Зашелестіли прапори — вітрець ввірвавсь в вікно 

відкрите…/ А Ленін знову повторив,/ Що треба вчитись, вчитись, 

вчитись (Гуцало / “Він так сказав” 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). Модальність покликання 

акцентують метаоператори одна промовила людина, Ленін знову повторив. 

Аксіологічний перегляд цитат — радянських ідеологем виявляємо вже 

в поезії 40-х років ХХ ст., наприклад, у поемі Юрія Клена “Попіл імперій”: 

держава є бездушний апарат,/ а ми — маленькі коліщатка (Клен, В., 179). 

Сьогодні такі переакцентування активно продовжуються в різностильових 

українських текстах: Хай хто хоче, той плаче. Я — весело зціплюю зуби:/ 

Надто довго вертіло мене коліщатком і шрубом/ По таких жолобах! — 

що тепер тільки й маю за честь/ Пригадать (Забужко, В., 111); Не можна 

суверенну державу будувати з ґвинтиків, — і не є важливо, які це 
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“ґвинтики”, за кого вони — “за Сталіна”, чи “за Горбачова”, чи “за дядька 

Тараса” з “Мини Мазайла” Миколи Куліша (Н. Корнієнко, “Українська та 

російська ментальність: проекція в сучасне”). 

У “новий” час найрізноманітніших диктальних і модальних 

трансформацій ідеологічно навантажені висловлення зазнають у текстах 

“повсякденного спротиву ідеології” (термін Дж. Скотта) — в анекдотах, 

у пародіях (Г. Г. Слишкін, Н. А. Кузьміна, К. О. Козицька). Мовно-

інтелектуальна гра в цьому разі постає завдяки прийомам субституції (Ленін 

помер, але тіло його живе), конкретизації (все в ім’я людини, все на благо 

людини. Я навіть бачив цю людину), текстового склеювання (що буде, як ми 

переженемо Америку, яка котиться в прірву) тощо. 

Загалом цитати-ідеологеми — це вербалізатори інституційно 

сформованих колективних ідеалів, цінностей тощо, актуальність і 

функціональність яких зумовлена соціально-політичною і соціально-

культурною специфікою епохи. 

 

Висновки до розділу 4. 

 

Сучасна українська поетична мова — національно-монокультурний за 

змістом і водночас полікультурний із погляду синтезування різногенетичних 

одиниць дискурс. У ньому органічно поєднано цитати, які засвідчують 

інтелектуалізованість українського художнього мовомислення і 

багатовимірність зв’язків української словесності з національною та 

світовою вербальною й невербальною культурами. 

Жанрово-джерельна типологія цитатних висловлень узагальнює 

інформацію про основні прецедентні площини, в які рефлексує культурна 

пам’ять. Для українського поетичного тексту ХХ століття це: а) Біблія, 

б) світова література, в) українська література (фольклор, класична, сучасна), 

г) інтермедіальні сфери (пісенні, кінематографічні, анімаційні, рекламні 
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тексти, офіційно-ідеологічний дискурс). Візуалізований формат типології 

запропоновано в схемі. 

 

 

Когнітивно-текстовий аналіз біблійних цитат підтвердив, що 

цитування Святого Письма (а також богослужбових текстів) — це стильова 

норма, яка констатує біблієцентричність поетичного мовомислення, 

системність актуалізації загальновідомих, афоризованих та індивідуально 

значущих сакральних цитат у поетичних творах різних жанрів. Із цього 

погляду важливо враховувати різницю естетичної природи й функцій цитат 

із Святого Письма, апокрифічних та богослужбових текстів у “світській” 

поезії та у текстах стилізованих конфесійних жанрів (наприклад, 

у віршованій молитві).  

Біблійні цитати функціонують у варіантній лексичній структурі — 

зі старослов’янськими й українськими відповідниками.  
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Системність семантико-оцінних, сюжетних, мотивних апеляцій до 

текстів світової літератури на вербальному рівні репрезентують ономастичні 

цитати (цитатні імена), а також загальновживані й індивідуально ціннісні 

(як одиниці індивідуальних цитатних тезаурусів) висловлення. Генетично 

вони пов’язані: а) із текстами доби античності; б) із текстами європейської 

літератури (популярні фрази з казок Г. Х. Андерсена, Ш. Перро, із творів 

В. Шекспіра, Й. В. Ґете, Г. Гейне, Ф. Шіллера, Данте Аліґ’єрі, А. Сент-

Екзюпері, М. Сервантеса, Ф. Купера, А. Конан Дойла, Р. Кіплінга, 

О. Уайльда); із творами класичної та сучасної американської літератури 

(епізодичні апеляції до мовотворчості Е. А. По, С. Плат, Е. Хемінгуея, 

Р. Бредбері); із текстами російської класики (афоризовані й індивідцально 

ціннісні висловлення О. Грибоєдова, О. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Чехова, 

Максима Горького, та ін.). 

 У вимірі діалогічності – інтертекстуальності  цитати з текстів світової 

літератури — це одиниці активного надчасового й позапросторового діалогу 

різноетнічних та різночасових літератур і культур. Їх уживання в українській 

поезії ХХ ст. засвідчує відкритість національної художньої мови до 

вертикального контексту світової словесності.  

 Репрезентативні сегменти корпусу прецедентних джерел національної 

літератури — фольклор і мовотворчість Тараса Шевченка.  

Лінгвокогнітивну прагматику фольклорних цитат визначає те, що 

вони: а) належать до ядерної зони поетичного цитатного тезаурусу, 

загальновідомі, а тому потенційно впізнавані; б) однореферентно 

співвідносяться з прецедентним жанром (казка, забавлянка, колискова, 

лірична пісня, жартівлива пісня) або текстом і водночас активно 

функціонують поза ними, оскільки вже закріплені в мовній свідомості 

соціуму як комунікативно-оцінні одиниці; в) виявляють органічний зв’язок 

мовної особистості автора з етнокультурою.  
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Ядерний сегмент цитатного тезаурусу української поетичної мови 

формують цитати з творів Тараса Шевченка. Евристичну цінність для 

сучасної української рецептивної стилістики мають такі узагальнювальні 

положення:  

1) комунікативну актуальність Шевченкових цитат як функціонально-

стилістичних кодів українського поетичного мовомислення, одиниць 

мововираження зумовлює їхня специфічна лінгвокогнітивна природа: 

вербалізовані в них теми — понадчасові, а структурно-текстові формати 

їхньої реактуалізації в нових авторських текстах — зазвичай виразно 

часово марковані; 

в) спосіб і формат реактуалізації Шевченкових цитат, а також їхня 

аксіологія в кожному тексті мають свою креативну мотивацію, залежать від 

інтенцій автора та специфіки сприймання й оцінювання цитати і 

прецедентного щодо неї тексту в конкретному часі, культурних та суспільно-

історичних умовах. 

Жанрово-генетична характеристика інтермедіальних цитат виявляє 

продуктивність таких джерел формування поетичного цитатного тезаурусу: 

мова музичного мистецтва (передусім пісні), мова кінофільмів та анімаційних 

фільмів, мова реклами, офіційно-ідеологічний дискурс. Серед причин 

активного поширення, комунікативного закріплення одиниць із цих текстів 

названо механізм інституційного “насадження” прецедентних щодо них 

текстів та показову для сучасності інтенсифіковану візуалізацію культури. 
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Розділ 5.  

 

ФУНКЦІЇ ЦИТАТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ  

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

5.1. Сучасні підходи до визначення функцій цитати у мові і в тексті  

 

Незважаючи на активізацію лінгвістичної уваги до феномену 

цитатності, питань, відкритих для поглибленого вивчення в цій царині, досі 

залишається багато. Зокрема, один із найменш цілісно опрацьованих 

в українській лінгвістиці — функціональний аспект цитатних висловлень. 

Загалом сучасні дослідження цитати здійснюються у двох 

взаємоскоординованих аспектах — діахронійному та синхронійному. 

Діахронійний аспект пов’язаний з аналізом лексико-семантичних і 

тематичних особливостей цитувань, актуальних для різних історичних 

періодів розвитку мови, із простеженням динаміки форми, змісту й оцінності 

тих самих цитатних висловлень залежно від історико-культурного 

контексту. Адже відомо, що інтенсивність вживання, характер та принципи 

інтерпретації цитатного матеріалу — величини змінні, залежні від багатьох 

соціокультурних і соціополітичних чинників (пор., наприклад, ідеологічні 

трактування Шевченкових висловлень на оновленій землі та в сім’ї вольній 

новій на різних етапах становлення української державності й української 

національної свідомості). Натомість синхронійний аспект передбачає 

визначення типологічних різновидів цитат, вивчення механізмів їхньої 

семантичної універсалізації як лінгвокогнітивних згустків, знаків-

репрезентантів прецедентного тексту, характеристику типів і способів 

трансформації, опис форматів реінтерпретації, з’ясування семантики й 

функцій у мові та в тексті. Попри те, що діахронійний та синхронійний 

аспекти тісно взаємопов’язані, для лінгвістичної характеристики 

функціональних параметрів цитати домінантним варто визнати саме 
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синхронійний аспект: він створює фундамент для цілісного історико-

стилістичного дослідження феномену цитування. 

Систематизація сформульованих на сьогодні у мовознавстві і в 

суміжних гуманітарних галузях теоретико-практичних позицій щодо 

функціонального навантаження цитати, їх екстраполяція на конкретний 

український мовно-поетичний матеріал створює методологічну основу для 

вибудовування лінгвістичної моделі функціонування цитат, розроблення 

класифікаційних схем та узагальненої типології і в широкому — 

загальномовному, й у вужчому — стильовому вимірі. Адже з огляду на 

стильову, жанрову різноманітність текстів, їх неоднакову комунікативну 

спрямованість функції реактуалізовуваних у них цитат апріорі не можуть 

бути ізоморфними. 

Сучасні дослідження з теорії цитатності констатують два типи функцій 

цитатних висловлень — загальні та спеціальні (часткові). Загальні функції 

зумовлені: а) універсальною здатністю цитати як “чужого слова” при 

входженні в нові мовно-літературні контексти, навіть при повному 

структурно-семантичному “розчиненні” в них, зберігати ментальну 

автономність і зв’язок із прецедентним текстом; б) здатністю людського 

мовомислення фіксувати ситуативно-комунікативні аналогії та 

застосовувати для їх ословлення й оцінювання готові формули, вже 

апробовані колективним мовним досвідом. Натомість спеціальні (часткові) 

функції пов’язані з конкретним текстом, в який інтегрується цитата, з його 

жанрово-стильовою належністю, аксіологічною спрямованістю тощо. 

До найбільш загальних функцій цитат, актуальних для творів 

вербального і невербального мистецтва, належать метатекстова (розуміння 

контекстної семантики та прагматики цитати, її впізнання й адекватна 

рецепція передбачає встановлення зв’язку з текстом-джерелом), 

культуротвірна (цитата — знак єдності з універсумом культури, механізм 

підтримання тяглості культурних зв’язків і традицій), оцінна (цитата — засіб 

вираження світоглядних та ціннісних орієнтирів автора, його ставлення і до 
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зображуваного, і до явищ, процесів, текстів попередньої та сучасної йому 

культури), фатична (цитата — засіб встановлення контакту з іншими 

учасниками реальної чи віртуальної комунікативної ситуації, їх 

максимального налаштування на сприймання висловлюваного), ігрова (цитата 

естетично “інтригує” співрозмовника / читача, приваблює його як компонент 

ігрової стратегії). 

Культурологи й літературознавці (М. Б. Ямпольський [Ямпольский 

2003], І. П. Ільїн [Ильин 1989], Т. О. Смирнова [Смирнова 2005], 

І. В. Фоменко [Фоменко 1998], Н. В. Семенова [Семенова 2002], 

М. О. Шаповал [Шаповал 2009]) також виокремлюють сегмент загальних 

функцій цитат, які актуальні для творів різних родів і жанрів словесного 

мистецтва, зокрема й для художніх текстів. Крім названих, до них належать 

функції: референційна (цитата апелює до прецедентного тексту), 

знакова  (цитата є репрезентантом, метонімічним замісником прецедентного 

тексту, індивідуальної творчості, мовно-культурного контексту), 

текстотвірна (цитата — одиниця різних структурно-композиційних рівнів 

текстотворення), змістотвірна (цитата — компонент змістотворення), 

естетична (цитата прирощує естетичний потенціал тексту), експресивна 

(цитата інтенсифікує експресивність усього тексту або його окремого 

фрагмента).  

До спеціальних функцій цитати в художньому дискурсі 

Т. О. Смирнова зараховує характерологічну (вживання цитати в мові 

суб’єкта висловлення — автора чи ліричного героя — увиразнює його 

індивідуальність, відтворює ментальність) [Смирнова 2005], 

Н. В. Семенова — іронійну, пародійну (у творах літературно-полемічних 

жанрів цитата іронійно / пародійно реінтерпретує зміст прецедентного 

висловлення) [Семенова 2002]. 

Функціональність цитат як носіїв універсалізованого змісту й оцінки, 

одиниць збереження і розвитку інтелектуально-культурного досвіду, мовної 

пам’яті висвітлюють різнопарадигмальні мовознавчі праці — 
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лінгвокогнітивні, лінгвокультурологічні, стилістичні (передусім ті, які 

концептуально пов’язані з питаннями мовної традиції, лінгвопрецедентності, 

читацької рецепції тексту, діалогічності, інтертекстуальності). Наведені 

в них авторські класифікації акцентують найрізноманітніші загальні й 

спеціальні функції цитат у мові та в тексті: смислотворення, конденсації 

культурного досвіду (Ю. М. Лотман) [Лотман 2000: 162]; номінативна, 

персуазивна, людична (ігрова), парольна (Г. Г. Слишкін) [Слышкин 2000: 

93]; семантична, оцінна, експресивна, виявлення модальних відтінків тексту 

(І. В. Арнольд) [Арнольд 1999]; естетична, кумулятивна, історична, 

версифікаційна, покладання на авторитет (А. Є. Супрун) [Супрун 1995: 21]; 

комунікативно-активізувальна, оцінна, ігрова (сміхова), директивна, 

художньо-конструктивна, деконструкції прототексту, діалогічного відгуку, 

трансляції національно-культурних стереотипів (О. М. Золотухіна) 

[Золотухина 2009]; пізнавальна, регулятивна (адресат розпізнає порушення 

лінійності тексту і має змогу послідовніше простежити за динамікою 

втілення задуму автора), емотивна / емоційно-експресивна, фатична 

(М. О. Шаповал) [Шаповал  2009: 73 – 76]; організаційна, аксіологічна, 

ігрова, парольна, експресивна, національно-ідентифікаційна, 

характеризаційна (Т. Ю. Кальченко) [Кальченко 2015: 8 – 12].  

Наведений перелік засвідчує прагнення дослідників максимально 

повно окреслити функціональні параметри цитат. І ймовірно, що саме цим 

зумовлена його еклектичність. Перелік не виявляє єдиної логічної основи 

для класифікації, не засвідчує опертя на стрижневі чіткі критерії, не дає 

цілісного, системного уявлення про функціональну парадигму цитатності, 

а отже, потребує методологічного удосконалення, уточнення. Водночас 

він демонструє:  

− існування термінологічного “ядра” (смислотвірна, оцінна, експресивна, 

ігрова, художньо-конструктивна, естетична);  

− синонімічність у визначенні функцій (смислотвірна = семантична; 

оцінна = аксіологічна; культуротвірна = конденсації культурного 
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досвіду = трансляції національно-культурних стереотипів = 

підтримання традиції = кумулятивна; ігрова = людична;  

референційна = регулятивна = пов’язування текстів = діалогічного 

відгуку; художньо-конструктивна = композиційно-текстотвірна = 

організаційна тощо).  

Ще інші визначення можна об’єднати за принципом гіперо-

гіпонімічності, оскільки вони репрезентують різні рівні або різні типи вияву 

одного функціонального навантаження (смислотвірна → персуазивна, 

заперечна; парольна → національно-ідентифікаційна, соціумно-

ідентифікаційна; фатична → комунікативно-активізувальна).  

Імовірно, що таку невпорядкованість спричинює строкатість підходів, 

застосовуваних для осмислення функцій цитати. Їх узагальнення дає 

підстави констатувати кілька тенденцій:  

− опертя на літературознавчий досвід. Абсолютизація цієї позиції 

призводить до методологічної хиби: окремі акцептовані з 

літературознавчих праць погляди на функціональність цитати або 

не актуальні з погляду лінгвістики, або номінуються по-іншому, 

що призводить до розхитування мовознавчої терміносистеми. Адже, 

за  слушним твердженням С. Я. Єрмоленко, лінгвостилістичне й 

літературознавче вивчення художнього тексту “залежно від історично 

зумовлених наукових парадигм виявляють тенденції або до зближення, 

або до розходження щодо мети, завдань і методів вивчення спільного 

об’єкта — художньої мовотворчості” [Єрмоленко 2012: 18]. У нашому 

разі різні філологічні підходи до інтерпретації явища цитатності 

й  одиниць його реалізації в тексті детермінують різницю 

літературознавчої та мовознавчої функціональних моделей цитатності 

в художньому тексті;  

− корелювання функцій цитати в мові з функціями мови;  
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− визначення загальних функцій цитат у текстах різних жанрів і стилів;  

− визначення спеціальних функцій цитат у текстах конкретного стилю 

(наукового, публіцистичного, художнього).  

Ідея пов’язування функцій цитат (як діалогічно-інтертекстуальних 

одиниць) із функціями мови послідовно реалізована в працях Н. О. Фатєєвої. 

Наголошуючи на тому, що різноманітні прецедентні висловлення — це 

насамперед одиниці комунікації, базовою їхньою функцією в мові 

дослідниця визначає комунікативну (інші функції вважає її частковими 

виявами), адже “мова виникла з потреб комунікації, і вся її організація 

підпорядкована цим потребам” [Фатеева 2007: 20]. Оскільки тексти — 

специфічний продукт комунікації, здійснюваної в писемній формі, то їх теж 

доцільно вивчати в комунікативному аспекті (І. В. Арнольд, Г. В. Денисова, 

Г. Г. Слишкін, О. О. Cеліванова, Т. В. Радзієвська, І. О. Голубовська, 

Л. В. Дядечко, М. О. Шаповал). 

Таблиця 1. 

Кореляція функцій мови і функцій цитати в мові 

 

Облігаторні функції мови 
 

Загальні функції цитати в мові 

комунікативна: мова – найважливіший засіб 
спілкування і забезпечення комунікативно-
інформаційних процесів у сучасному 
суспільстві  
 
контактовстановна (фатична) – одна з 
форм комунікативної 

 

комунікативна: цитата – універсальна 
комунікативно-оцінна одиниця сучасного 
мовомислення 
 
 
фатична: цитата – засіб встановлення 
міжтекстового (текст – текст) і 
міжсуб’єктного (автор – читач) контакту; 
в системі очікування цитати – адресат 
комунікації, тексту 
 

пізнавальна (пізнавально-відображальна, 
гносеологічна): мова – засіб пізнання 
навколишнього світу. Шукаючи назву для 
речі, людина її пізнає: не назване – не пізнане 
 
 
 
 
 

пізнавальна: цитата – одиниця 
когнітивної діяльності людини, засіб 
актуалізації і реактуалізації тієї інформації, 
що міститься в залученому до 
інтерпретації тексті;  
входження цитати в індивідувальний 
тезаурус людини означає входження в її 
когнітивну систему 
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акумулятивна: концентрування в мові 
досвіду поколінь: все пізнане людиною, 
закріплюється і зберігається у слові  

 

акумулятивна: цитата – мовна 
одиниця, що акумулює, зберігає і 
ретранслює інтелектуально-почуттєвий 
зміст текстів національної культури; 
квант мовної пам’яті 
 

інформаційна (репрезентативна, референтна, 
денотативна, номінативна): у процесі 
спілкування відбувається передавання 
інформації про позамовну дійсність, 
вербалізованого відображення об’єктивної 
реальності 
 
номінативна: усе пізнане людиною одержує 
свою назву і тільки так існує у свідомості; 
мовні одиниці служать назвами предметів, 
процесів, якостей, понять, ознак тощо  
 
 
метамовна: для типових випадків номінації, 
пояснення, коментування існують усталені 
метамовні звороти 

 

 
 
 
 
 
 
 
номінативна: цитати (передусім цитатні 
імена) вживаються як номінативні 
формули ситуацій, явищ, рис, ознак тощо 
 
 
 
метамовна: для типових випадків 
номінації, пояснення, коментування, 
оцінювання, вербалізації певних ситуацій, 
явищ тощо вживаються формульні цитатні 
висловлення 
 

ідентифікаційна: мова – засіб спілкування, 
ідентифікації, ототожнення в межах певної 
спільноти; виявляється у часовому і 
просторовому вимірі 

парольна: цитата – засіб  ідентифікації, 
виявлення “cвого” межах певної 
спільноти; виявляється в 
соціокультурному вимірі 
 

культуротвірна: мова – джерело культури, 
засіб створення і водночас передавання 
духовних цінностей від покоління до 
покоління  

культуротвірна: цитата – знак єдності з 
універсумом культури, підтримання 
тяглості культурних зв’язків і традицій, 
одиниця культурного діалогу 
 

 

Зіставлення у форматі таблиці унаочнює скорельованість функцій 

цитати в мові з облігаторними функціями мови і дає підстави констатувати:  

а) тільки часткові збіги у кваліфікації функцій;  

б) термінологічні розбіжності в номінуванні окремих функцій та 

визначенні їхнього змісту. 
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5.2. Загальні та спеціальні функції цитати в українській поетичній 

мові ХХ ст. 

 

Концепція параметризації функцій цитати в поетичному тексті 

ХХ століття спирається на інтегративний підхід, що враховує сучасні 

різногалузеві й різнопарадигмальні трактування функціональності цитат 

і дає змогу:  

− виявити актуальні для цього типу дискурсу загальні функції цитати 

(номінативна, ігрова);  

− акцентувати важливі для цього типу дискурсу спеціальні функції 

цитати (ідентифікаційна, діалогізаційна, композиційно-текстотвірна);  

− враховуючи пізнавальні запити класичної стилістики художнього 

тексту, лінгвопоетики та новітньої рецептивної стилістики, кожна з 

яких має свої пріоритети щодо визначення домінантних функцій цитат, 

охарактеризувати власне стилістичні аспекти (композиційно-

текстотвірна, змістотвірна (підтверджувальна і заперечна), 

експресивно-оцінна); 

− елімінувати із сфери розгляду функції, периферійні для поетичного 

тексту (парольна, характерологічна). 

У конкретних поетичних текстах цитати рідко монофункційні. 

Здебільшого вони одночасно реалізують кілька функцій, які 

взаємодоповнюють одна одну або плавно переходять одна в одну, 

засвідчуючи функціональний синткретизм. Тому характеристику цитатних 

функцій доцільно здійснювати за визначеними диференційними для 

поетичної мови типами. 

 

 

 

 



 345

5.2.1. Номінативна функція цитати.  

 

Із  номінативною функцією мови (“все пізнане людиною одержує свою 

назву і тільки так існує у свідомості” [Карпенко 2007: 808]) онтологічно 

скорельована однойменна (номінативна) функція цитати. Її актуальність 

для різних видів мовно-комунікативної діяльності переконливо обґрунтовує 

Г. Г. Слишкін, пов’язуючи на рівні психолінгвальному з дією асоціативно-

мовної пам’яті, а  на рівні текстово-стилістичному — з фігурами порівняння 

й перифрази [Слышкин 2000: 92]. У цьому разі вживання “чужого слова” для 

вторинної, образно-експресивної номінації явищ, ситуацій, осіб і т. ін. 

умотивовує імплікована в цитаті диференційна ознака-архісема. Пор.:  

− вічний революціонер — “послідовний борець за яку-небудь ідею; той, 

хто перебуває в постійному пошуку нових прогресивних шляхів 

і  засобів, прагне відкривати нові шляхи розвитку”: Тут буде все. І нині 

й присно,/ Як вічний революціонер./ Поезіє, в епоху грізну/ Сміливо 

йди, як дотепер! (Крижанівський, 14); В і ч н и й   

р е в о л ю ц і о н е р,/ Непоборний і крилатий!/ Полягти — чи 

подолати!/ Чи ніколи — чи тепер!/ Засвітилися дороги,/ Грають 

сурми перемоги,/ І до серця серце б’ється,/ І в серцях надія рветься... 

(Рильський, І, 377)81;  

− від Сяну до Дону — “від краю до краю; всеохопно; скрізь”: Вiд Сяну 

до Дону дорога лежить,/ Розсiдланий кiнь по дорозi бiжить./ 

Вiн  змiряв пiвсвiту, скривавив копита,/ Одначе не треба, не треба 

тужить (Первомайський / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Від Дону до Сяну/ 

Лежиш, осіянна./ Від Тігра з Ефратом/ Лежиш аж до Осло й 

Баранович… (Ірванець, ТМ, 82); повернення наше відбудеться/ 

                                           
81Пор. у прозових текстах: Тепер його [Шевченка] слово лунало між народами, і він сам, 
мученик і вічний революціонер, був схожий до Прометея, який не віддав свого вогню в 
криваві царські лапи (А. Малишко, “Оповитий любов’ю”). 
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знайдемо будиночок коло кордону/ і всі наші вірші збудуться/ цвістиме 

любов від Сяну до Дону (Семенчук, ЛяЛяК, 218); 

− не з нашого села — “не наш, чужий”: Усе чудне тут: місто, люди, 

ринок,/ Якісь птахи — “не з нашого села”,/ А от же півня, цей живий 

годинник,/ Чиясь рука у Ріо занесла! (Рильський, IV, 202); 

− останній із могіканів — “останній представник покоління або 

соціальної групи”: Не минайся мені./ Я вже прошу судьбу./ Я вже 

прошу судьбу — / могікан з могіканів./ Я вже човен в снігах./ Я в сніги 

вже гребу./ Лиш Десна молода.../ молодесенький Канів... 

(Вінграновський, ЦЖЛ, 28);  

− порох у порохівницях: Не втечеш, отруйний ворог,/ Від розплати і 

прокляття,/ Є в порохівницях порох,/ У народу є завзяття 

(Сингаївський / ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); Доки ще 

ручкаються чоловіки — / Доти можлива розмова й оружна:/ Доти ще 

й порох в порохівницях,/ І мечі ще іржею не з’їдено (Забужко, 

В., 83). 

Уживання цитат як одиниць номінації життєвої ситуації теж 

спирається на механізми асоціативних кореляцій і мовно-емоційної пам’яті. 

Потрапляючи в ту чи ту ситуацію (тим більше, якщо вона типова, 

стереотипна з погляду побутового, комунікативного, емоційного і т. ін. 

розвитку), люди часто реагують на неї готовими формулами, вже 

закладеними в цитатному фонді мови і в їхніх індивідуальних цитатних 

тезаурусах. Так вони мають змогу “максимально коротко викласти своє 

бачення ситуації, виділити в ній найсуттєвіші моменти, висловити своє 

ставлення” [Слышкин 2002: 95]. Серед цитат, які в сучасній українській 

культурі спілкування є активними, загальновживаними і впізнаваними 

одиницями називання чи оцінювання ситуації, — розпрягайте, хлопці, коней 

та й лягайте спочивать; тобі, бабо, пиріжок, тобі, діду, пиріжок; 

цей дощ надовго; коротше, Скліфосовський; у мене є думка, і я її думаю; 

чого стоїмо, кого чекаємо?; нехай проблеми та негоди не роблять вам 
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в  житті погоди; уже ніхто нікуди не йде; нехай тепер Абрам не спить; 

ми  підемо не таким шляхом...; час розплати настав та багато ін. 

Очевидною є інтелектуально-оцінна згущеність і фатичність таких 

номінативних формул порівняно із загальномовними стилістично 

нейтральними засобами називання, характеристики тих самих явищ, опису 

й оцінювання ситуацій тощо. 

Висловлення, що за частотністю вживання формують ядерну зону 

формульних номінацій життєвої ситуації в поетичній мові, — засвіт встали 

козаченьки; бути чи не бути; продатися за тридцять срібняків; нести 

свій  хрест; випити чашу до дна; повертатися на круги свої; громадою обух 

сталить; караюсь, мучуся, але не каюсь; все йде, все минає. У ширшому 

вимірі ці фрази увійшли в когнітивний простір національної мови, 

в активний цитатний словник українських мовців. 

Здатність лаконічно, в мінімальній лексичній формі експонувати 

значний об’єм власне номінативної і пов’язаної з нею загальнокультурної 

інформації переконливо демонструють ономастичні цитатні знаки, цитати-

імена. Їх інкорпорація в художні тексти “дає змогу проектувати різноманітні 

культурно-історичні зрізи та різні життєві й літературно-текстові ситуації 

одна на одну і на "вічні тексти", виходячи за рамки єдиного часового 

простору” [Фатеева:  43].  

Імена, які формують цитатно-ономастичне тло сучасної української 

поезії, — це насамперед “ономати, що репрезентують культурно-історичні 

ландшафти національного й світового досвіду: імена титульних митців і 

героїв української і європейської літератури, міфічних і біблійних образів, 

світових тиранів, діячів, акторів та ін.” [Маленко 2010: 347]: Катерина, 

Мотря, Мазепа, Єва, Адам, Каїн, Авель, Юда, Соломон, Касандра, 

Шехерезада, Лореляй, Фауст, Мефістофель, Беатріче, Гамлет, Офелія, 

Квазімодо, Дон Кіхот, Маріанна, рабиня Ізаура та ін. Необмеженість 

семантико-експресивної й оцінної амплітуди, яку вони нарощують у 

художньомовних реінтерпретаціях, простежуємо, наприклад, у поетичному 
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розвитку біблійних ономастичних пар Адам — Єва, Каїн — Авель: Бог/ 

Поглянув би милосердно/ На Єву й Адама, коли/ Вони б кликали Бога в любові 

(Вовк, 168 – 169); Ми усі підем/ (речі вже збирай)/ в золотий Едем,/ 

у біблійний рай./ Буде Єва там — / яблуневий плід,/ буде муж Адам/ 

пізнавати світ./ Буде Змій-змія,/ хміль і житонько,/ буде смерть моя — / 

довгожителька (Простопчук / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova); 

Адам ходив насуплений, мов хмара,/ У розпачі кривила Єва рот,/ Бо ще 

не  знала ця наївна пара,/ Що ця жорстока помста і покара/ Дорожча всіх 

утрачених щедрот! (Симоненко, 103); Зажурилася Єва,/ і Адам 

заклопотаний ходить/ [..] / Чимчикує із раю репресована Єва,/ І трюхикає 

вслід “поражонний в правах” Адам... (Костенко, В., 170 – 171); Очі сяйвом 

черкає/ брама чітка./ Хто ти, Авель чи Каїн,/ брат мій чи кат?/ 

Зграя  свище і кряче./ Хто ти єси?/ Крає серце незряче/ промінь яси 

(Перебийніс, 206); Кара янгола пече/ вогняними вирлами./ Каїн Авеля січе/ 

золотими вилами./ Щось не чути доброти,/ а болото міситься.../ Ось і 

чубляться брати/ аж на місяці (Перебийніс, 469); Ну, Авелю, такий 

ти  норовистий,/ Ну як тебе, мій брате, не вбивати!/ І вдарив Каїн вилами 

в  транзистор,/ Не прохромивши й порошини з брата (Драч / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). 

Як мовний знак прецедентного тексту, цитатне літературне ім’я 

сконцентровує в собі уявлення про цей текст. Такі уявлення іррадіюють і 

на  інші його концепти й субконцепти (імена інших персонажів, ситуації, 

ознаки, предикати, художні деталі тощо), які творять із титульним іменем 

стійкі асоціативні зв’язки. Пор.: Мефістофель — Фауст — сміх — продати 

душу; Ромео — Джульєтта — юність — кохання — смерть; Шехерезада — 

казка — тисяча і одна ніч. Тому природно, що при супровідному вживанні 

цих асоціатів цитатно-номінативне навантаження літературних імен 

у новостворюваних авторських текстах істотно посилюється: Кричи, 

благай — епоха як глуха./ Поет припав до папиних пантофель./ Страшний 

суфлер підказує: ха-ха!/ Мені не смішно. Я ж не Мефістофель (Костенко, 
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В., 178); у полі, між козацькими могилами,/ мій Дон Кіхот шукає вітряка 

(Костенко, В., 179); стоїш в чорній сукні/ з червоною квіткою/ а з тебе до 

біса хороша акторка/ сьогодні ти Мефістофель/ дарма що жодного 

Фауста (Савка, 30); У Києві централить рада./ Та це ж розпочала 

Шехерезада,/ в надхмарне царство кинувши місток,/ одну з своїх казок 

(Клен, В., 156); пройти під поглядом, немов під градом/ і потім казкою 

Шехерезади/ збагнути все, що зливою пішло/ і не спинилось (Стус, Пал., 

375); Не знає вже казок Шехерезада./ Над Рейном не співає Лореляй 

(Костенко, В., 7); Лише борись, а щастя не втече./ Не схаменешся — 

півжиття позаду./ І день, і ніч і тисячі ночей.../ Спасибі вам за цю 

Шехерезаду (Костенко, В., 179); б’ється об клітку грудей/ тривожний 

жайворон/ шукають щілин у брамі/ темні зіниці/ [..] / у корчах жаху 

народжую казку/ тисяча і одною вервечкою/ стелиться стежка життя 

(Вовк, “Шехерезада”, 295). 

Загалом цитатний тезаурус сучасного українського мовця містить 

значну кількість готових формул для називання, опису явищ, осіб, ситуацій 

тощо. Зазвичай це своєрідні альтернативні інтелектуально марковані засоби 

номінації, оскільки в таких випадках можуть бути вжиті й стандартні, менш 

естетично виразні, стилістично нейтральні одиниці (пор.: цей дощ надовго 

і це триватиме довго; розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте спочивать 

і відпочивайте; нехай проблеми та негоди не роблять вам в життя погоди 

і хай щастить).   

 

 

5.2.2. Ідентифікаційна функція цитати  

 

Як семантично згущена, обтяжена культурною пам’яттю 

лінгвокогнітивна одиниця, здатна спрямовувати рецептивно-інтерпретативну 

діяльність читачів у бажаному для автора напрямку (до певного 

прецедентного тексту, ідіостилю, мовно-літературної традиції тощо), цитата 
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виконує ідентифікаційну функцію. Ідентифікація може бути мінімальна (на 

рівні впізнавання “сказано не тут, не зараз, не цим автором”) або ж 

відбувається релевантне співвіднесення з конкретним твором і автором.  

Повноцінний вияв ідентифікаційної функції цитат найвиразніший у 

контекстах, де вони слугують маркером авторського ідіостилю. Така 

лінгвопрагматична особливість характерна для творів конкретного 

жанрового чи тематичного спрямування, як-от поезії-присвяти, вірші, 

написані до роковин письменника, вірші некрологічного типу тощо, в яких 

обов’язково називають ім’я адресата присвяти. контури горизонту 

інтелектуально-естетичного очікування для читача окреслює передтекстовий 

блок (заголовок, епіграф), а метатекст максимально справджує це очікування, 

підтримуючи зв’язок “ім’я автора — репрезентативна для його мовостилю 

цитата / афоризм”. Тобто цитування є частиною креативної стратегії, коли 

читача цілеспрямовано відсилають до знакових протоджерел, які 

обов’язково мають бути відновлені в його пам’яті. Як потенційно 

ідентифікувальні маркери в таких метатекстах здебільшого вживаються:  

− точні (повноформатні або редуковані, “точкові”) графічно не виділені 

назви відомих творів чи збірок письменника, до ідіостилю якого 

апелює метатекст: Сад божественних пісень…/ в собі ношу 

(Калинець, ПМ,  338); в криваво-чорний вік/ Він славив дощ, і гречку, 

й медоноси,/ Троянди й виноград (Світличний, УМТС, 149); Тоді 

в кларнети ще трубив Тичина/ І кликав Рильський в сині далечини 

(Клен, В., 110); 

− точні та різноступенево й різноструктурно трансформовані авторські 

висловлення, що стали афористичними, але в суспільній мовно-

культурній свідомості, а також в індивідуальних авторських і 

читацьких тезаурусах зберігають зв’язок з іменем автора та його 

ідіостилем: Так жив мудрець, без лестощів і прав,/ І грішний світ 

ловив, та не спіймав/ його душі, повитої нуждою (Малишко, V, 227); 

Поете мій! Клятвою гордо клянусь слова ці знаменом нести до загину, 
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слова ці вишневі з запечених вуст: “Любіть Україну! Любіть 

Україну!..” (Драч, ВТ, 108);  

Ідентифікаційні можливості цитати істотно інтенсифікує ім’я, 

прізвище, псевдонім письменника, до ідіостилю якого апелює ця цитата і які 

одночасно з нею вжиті:  

− в епітексті, насамперед у заголовку: Прокинувсь. І перо виводить ядом 

спраги:/ “Народе без пуття, без честі, без поваги”82 (Маланюк, 

“Куліш”, П., 152); Якщо твоя зігнеться спина/ Під гранітовим 

тягарем,/ Що піднімала жінка квола,/ Неси його в чужі світи — / 

Похилені у праці чола/ Вогнем досвітнім освіти (Павличко, “Кожному 

(і собі) читачеві Лесі Українки”); А скрипка на дні душі/ змінивши 

голос/ захлиналась/ ох розстроєна скрипка розстроєна!/ Скільки рук 

нетямущих брудних/ Доторкались до струн чарівних/ І вона 

їх  розстроєм напоєна (Сверстюк, “Франко”, 241); Ти пам’ятник 

собі воздвиг нерукотворний,/ І нічиїм його не зруйнувать рукам./ 

Тропи ніякий плуг до тебе не загорне./ Її народ вартує сам (Рильський, 

“Пушкіну”, ІІІ, 38); Лети, вітре, в Україну,/ неси вісточку чаїну/ 

до рідного краю,/ до білого раю./ Поцілуй там, вітре-брате,/ моє 

дивонько кирпате,/ дівчиноньку мою вірну — / та вертайся з 

України... (Перебийніс, “Реквієм Руданського”, 208 – 209); “Такий 

я ніжний, такий тривожний!” — / Ти ввесь, поете, в цих словах./ 

Твій кожний вірш, рядок твій кожний/ Життя тривожністю пропах 

(Рильський, “Володимирові Сосюрі”, ІІІ, 270); Рука не випускала 

вперто/ Вірного невтомного пера,/ І, як час йому прийшов умерти,/ 

Сам він знав, що весь — не умира (Рильський, “Із віршів про 

Пушкіна”, ІІ, 252); 

                                           
82Пор.: Народе без пуття, без честі і поваги,/ Без правди у завітах предків диких,/ 
Ти, що постав з безумної одваги/ Гірких п’яниць та розбишак великих… (П. Куліш, 
“До рідного народу”). 
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− у внутрішньотекстових синтагмах: Прикипіли ноги до постаменту, 

хліб у торбі/ закам’янів. — Біда, — каже Григорій Савич. — / 

Він мене таки спіймав, цей світ, добре хоч,/ що на тому світі. 

Нічого, якось відштовхнуся/ від постаменту та й підемо (Костенко, 

В., 5); У віках, неначе в морі, відкладаються перлини,/ Перли мудрості 

ясної, що повік ніде не згине,/ Що із уст в уста літає від людини до 

людини:/ Нею Шота Руставелі нас вражає щохвилини./ “Хто бере — 

усе той тратить, хто дає — усе придбав”./ Чи не він, поет, це слово 

для нащадків проказав (Рильський, ІІ, 344); Птахи летять Чумацьким 

шляхом світлим./ Черешні у душі і в небі квітнуть./ А я, бентежний, 

лину в край полянський.../ Чи не в подібну кримську ніч Руданський/ 

Вмочив у небо з журавля пір’їну — / Сподіяв: “Повій, вітре, 

на Вкраїну” (Василашко, 52); Є така поезія Верлена,/ Де поет себе 

питає сам/ У гіркому каятті: “Шалений,/ Що зробив ти зі своїм 

життям?” (Рильський, ІІІ, 316); Широка наша батьківщина,/ 

Як тонко Лєбєдєв-Кумач/ Відзначив (Рильський, ІІ, 288); О, вашим 

чарам лиш на мить піддамся/ І вже розквітли ви в очах,/ Залізні ночі у 

лісах,/ Які виспівував сп’янілий Гамсун (Клен, В., 64); Борітеся — 

поборете. Мені Тарас порадив, коли ніч безсонна/ Тривогами і зорями 

розповнена/ Спинилась мовчки при моїм вікні (Стус / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); 

− одночасне вживання кількох конотонімних метаоператорів у різних 

текстових та епітекстових позиціях: Давно життя минуло 

старосвітське/ І зник з землі Глитай, або ж Павук,/ Та знов, мов 

крила, міліони рук/ Стрічають плеском ім’я — Кропивницький 

(Рильський, “Пам’яті М. Л. Кропивницького”, ІІ, 299); Регоче 

Куря: — / Справа це рахубна — / Щоб руський князь позбувся голови. / 

Убила Святослава примха згубна — / Попереджати, що “іду на ви” 

(Руденко, “Череп Святослава”).  
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Проілюстровані каскадні переліки назв збірок, творів, імен ліричних 

героїв утворюють художню цілісність із різноструктурними цитатними 

одиницями. У комплексі вони становлять своєрідні модуси творчих 

особистостей письменників. 

Самодостатні мікрокорпуси ідентифікаційних цитат формують 

прецедентні висловлення з творів Т. Шевченка (Не поет — бо це ж до болю 

мало,/ Не трибун — бо це лиш рупор мас,/ І вже менш за все — “Кобзар 

Тарас”/ Він, ким зайнялось і запалало./ Скорше — бунт буйних майбутніх 

рас,/ Полум’я, на котрім тьма розстала,/ Вибух крові, що зарокотала/ 

Карою за довгу ніч образ./ Лютий зір прозрілого раба,/ Гонта, що синів 

свяченим ріже,/ У досвітніх загравах — степа/ З дужим хрустом 

випростали крижі./ А ось поруч — усміх, ласка, мати/ І садок вишневий 

коло хати (Маланюк, “Шевченко”, 151); В найтяжчі дні ми не померли./ 

Через безсмертіє твоє/ Ми мали силу рвать кайдани/ І кров’ю прапор 

окропить./ Твоє Ім’я не перестане/ І нашим правнукам світить (Павличко, 

“Співці твої з твоїм натхненням”); Вечір вишитий зірками./ Сидимо під 

рушниками./ Квітне вишня-подолянка./ Тітоньки у вишиванках./ Я між ними 

вичитую:/ “Зоре моя вечірняя...”/ Над моєю душею,/ Над листком 

“Кобзаря”/ Захід сяє вишнево./ Тиша. Вечір. Зоря. (Перебийніс, “Кобзарева 

зоря”, 367), І. Франка (Ми щасливі, ми горді тобою,/ Повторяючи слово 

твоє:/ “Це ж остання війна! Це до бою/ Чоловіцтво із звірством стає” 

(Рильський, “Івану Франкові”, ІІІ, 224); Ніколи не згасала чиста віра/ 

В грядуще царство молодого сонця,/ у те, що викує свободи меч/ Убогий раб 

з убогого орала, що щастя всіх — по ваших аж кістках/ На землю ступить 

вільною ногою./ І справдилась твоя нехибна віра./ [..] / І твій народ, якому 

ти віддав/ Свій мозок, руки, працю, кров і серце,/ Засяяв у народів вольних 

колі (Рильський, “На могилу Франка”, ІІ, 355); Ні, я не буду плакати! 

Я родом/ З тих, що лупають скелю кам’яну./ З моїм народом і з Твоїм 

народом/ Я буду руйнувати ту стіну (Павличко, ПП, 51), П. Тичини (Крім 

господарських розрахунків тут/ Є   п о ч у т т я   в е л и к о ї   р о д и н и — 
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/ Слова, які ми звикли цитувать,/ Уже й не називаючи Тичини 

(Рильський, IV, 109). 

 Ідентифікаційна функція цитати в поетичному тексті співвідносна 

з функцією цитати в жанрі рецензії, в зразках літературної критики тощо: 

Коли Шевченко ридав, згадуючи діла незабуті дідів наших, [..] Куліш 

попросту плює на ті діла і на всю нашу минувшість (І. Франко, “Хуторна 

поезія”); В тих оповіданнях ви бачите самого Франка — Франка-борця, 

який не криє своїх симпатій і антипатій, борця, що часом перемагає в нім 

артиста. Бо “лиш боротись — значить жить!” (М. Коцюбинський, 

“Іван  Франко”); Були попередження про “врем’я люте”, було виняткове 

в світовій поезії пророцтво про те, як “в огні  її окраденую збудять” 

Дарма… (Є. Маланюк, “Книга спостережень”, 15). 

Іноді цитата вживається для характеристики життя й творчості іншого 

письменника чи діяча культури, не автора цього висловлення: Він жив між 

нас83, найкращий серед нас,/ Серед людей, у кого зброя — слово (Рильський, 

“Горький”, ІІ, 251). У цьому разі власне ідентифікаційна функція цитати 

нівелюється, її заступає метатекстова чи референційна. Пор. у науковій мові: 

Таким він житиме, “доки сонце з неба сяє” (М. Рильський, “Наш Гоголь”).  

Ім’я автора, назва твору — це метаоператори, які полегшують процес 

упізнавання цитати та її ідентифікацію як мовного знака конкретного 

ідіостилю. Натомість тільки із загальним лінгвокультурним контекстом 

(жанром, стилем тощо) співвідносять цитату ввідні слова та формули 

як співається.., як сказано… [у пісні, у думі], як сказав поет… тощо: сватав 

ту, а в тої опинився./ А хто із нас, як кажуть, без гріха?/ Це як у пісні:/ 

“Ой  у полі три криниченьки./ Любив козак три дівчиноньки,/ чорнявую 

та білявую,/ ще й рудую препоганую”./ І було йому дуже сутужно./ Рудої, 

правда, не було./ Була чорнява та білява./ Смалив до двох,/ то й попалив 

                                           
83Слова, які О. Пушкін присвятив А. Міцкевичу: Он между нами жил/ Средь племени 
ему чужого; злобы/ В душе своей к нам не питал, и мы/ Его любили. Мирный, 
благосклонный,/ Он посещал беседы наши (А. Пушкин“Он между нами жил”). 
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халяви (Костенко, МЧ, 45); Сахно Черняк: А далі ж як той піший-пішаниця?/ 

Томиленко: Та як, ішов. Як сказано у думі:/ “І побило його в полі три 

недолі,/ Одно — безвіддя,/ Друге — безхліб’я,/ Третє — бездоріжжя” 

(Костенко, В., 526 – 527). Пор. у прозі: Одні будували, другі — руйнували. 

Як сказав поет: “Той мурує, той руйнує...” У восьмому столітті 

імператор Лев Ісавр досить дбайливо винищує ікони, а що слово "ікона" 

означає будь-яке зображення, будь-який малюнок, то можна уявити, 

скільки шедеврів навіки втрачено для людства у тій "ідеологічній боротьбі" 

(П. Загребельний, “Диво”). Цей тип відтворення “чужого слова” репрезентує 

також діалогізаційну функцію цитування в поетичному тексті, про яку 

йтиметься нижче. 

Варто наголосити, що саме ідентифікаційна функція цитати в 

поетичному тексті найтісніше пов’язана з поняттям мовно-культурного 

досвіду автора й читача та з поняттям цитатного тезаурусу. Тому вивчення 

ідентифікаційного аспекту цитатності має евристичну цінність для 

історичної стилістики і — ширше — для історії мови, літератури та культури. 

За фрагментами творів, що реактуалізовані у форматі цитат, можна 

встановити, який пласт літератури та культури минулого і сучасності знав, 

світоглядно й естетично сприймав, а згодом у своїй творчості популяризував 

той чи той автор. Прикметно, що це стосується всіх текстових форматів 

цитати — точних, різноступенево й різноструктурно трансформованих та 

семантичних. 

 

 

5.2.3. Діалогізаційна функція цитати 

 

Цитата — основний засіб реалізації такої концептуальної 

комунікативної ознаки художнього дискурсу, як діалогічність. Її в 

поетичному тексті репрезентують два функціональні аспекти — власне 

діалогічний (моделювання діалогів, мовних партій ліричних героїв із 
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залученням “чужого слова”) й інтертекстуально-діалогічний (встановлення 

рекурсивних відношень авторського тексту з універсумом вербальної та 

невербальної культури). 

Власне діалогізаційну функцію найвиразніше простежуємо в діалогах, 

у яких точні графічно виділені й не виділені цитати є компонентами 

висловлень ліричних героїв або ж складниками діалогізованих ліричних 

ситуацій. Синтаксично це конструкції прямої мови. Пор.: Це я б про нього 

мусив говорити,/ Що у змаганні лебедя зборов:/ “Аще кому хотяше піснь 

творити,/ Тогда пущашеть десять соколов” (Клен, В., 119); Де моя 

старобіблійна Рут, що сказала б:/ “Твій Бог є мій Бог, твій люд — 

мій  люд,/ Я прив’яжу ремені свого мандрівного сандаля до твоїх”./ Тоді 

я  вірила б, що мій плай битий айстрами, не камінням,/ Що живуть ще 

добрі легенди (Вовк, 94); Слабли могутніх сили. Декого вже скосило./ Того — 

перекосило, той догоряв красиво./ “Що нам той градус, братики?!/ Борько! 

Володько! Мусенько!/ Не поганьбімо матері/ землі Руської!”/ Ревом 

відважне слово зустріло земляцтво (Жиленко, 233); – А за кого мені 

розпинатись, о Боже великий?/ У подертому неводі мому — саме 

жабуриння й намул./ Ох, лишіть мене всі./ Я НЕ ЗНАЮ сього чоловіка./ 

Я нікому не винен… (Забужко, В., 79). 

Текстотвірне навантаження цитат як засобів формальної, структурної 

діалогізації мови ліричних героїв інтенсифікують граматично визначальні 

щодо них лексеми із семантикою говоріння, висловлення, тобто ті, 

які пов’язані з моделюванням поетичних діалогів, контекстів адресовано-

особистісного чи риторичного звертання, з описом внутрішньої мови 

персонажів тощо. Зокрема це:  

− іменники голос, слово / слова, заповіт, клич, девіз, гасло, наказ, напис 

і  т. ін.: І ринув промінь, і незримо/ на білосніжну шир стола/ 

(не одвертай очей, Маріє!)/ лягла блакитна тінь крила./ Це вже було 

колись. Горіли/ фіранки, палахтіла синь./ І голос: “Радуйся, Маріє!/ 

Гряде в віках твій гарний син!” (Жиленко, 206); Були, як живодайна 
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туча,/ Слова, що варті добрих справ:/ Мужицька правда є колюча,/ 

А панська на всі боки гнуча…/ Мужицьку правду він обрав! 

(Рильський, ІІІ, 280); Своїм праправнукам далеким/ Лишив він заповіт 

оцей:/ “Быть можно дельным человеком/ И думать о красе ногтей” 

(Рильський, IV, 262); Жерці Аполлона Прокрустам творять девізи 

й  стяги: “Ламаємо людям горби,/ Щоб вирівнять хребти!” 

(Світличний, УМТС, 153); Усім наказ: у такт іти з добою,/ 

знівелювати рівень свій з юрбою./ Тоталітарне гасло кинув час:/ “Той, 

хто не з нами, той є проти нас” (Клен, В., 176); 

− дієслова казати, проказати, мовити, промовляти, просити, лепетати, 

вигукувати, кричати, повторювати, молитися, пор.: той подорожній 

не приїхав/ на балагулі/ у запорошених сандалях/ при цямрині сидів/ 

і попрохав води — / я його скоро позбулася/ він — чужинець/ прийняв 

мою відмову/ тільки мовив/ якби ти знала.../ я тепер канею/ по білім 

світі скиглячи шукаю/ живущої-цілющої води/ яка навіки гасить 

спрагу (Вовк, 291 – 292); і мене не було при тому/ коли Він вам казав/ 

Хто з вас праведний хай перший кине на неї камінь (Сверстюк, 99); 

“Умчался век эпических поэм”, — / Сказав з жалем учитель мій 

великий…/ Не місце, мов, для старосвітських тем/ У галасі сучасної 

музики (Рильський, І, 68); Ох, я не Фауст. Я тільки жінка./ 

Я  не скажу: “Хвилино, спинись!”/ Хвилино, будь! Лише не хвилиною,/ 

а цілим життям — хвилюй і тривож!/ Аж поки мене понесуть 

із  калиною/ туди… ну, звідки... Тоді вже що ж... (Костенко, В., 311); 

Але печаль сідає на поля./ Нужда голімі розправляє крила,/ докіль поет 

тривожно промовля:/ я є народ, якого правди сила (Жадан, 123); 

І молиться: “Прости їм, Боже,/ Не відають-бо, що творять,/ 

мої  нащадки вже не схожі/ ні на людей, ні на звірят” (Жиленко, 212); 

виходжу на вулицю там Бог/ [..] / промовляє:/ “Пасажири планети 

земля!/ Будьте уважні! Не забувайте любов у вагонах!/ 

поступайтеся літнім місцем під сонцем!/ Дотримуйтеся правил!/ 
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І найважливіше:/ НЕ СТІЙТЕ НА КРАЮ ПЛАТФОРМИ!”  

(Семенчук, ЛяЛяК, 216). 

Інтенцію діалогування показово вербалізують риторичні звертання, 

які супроводжують вживання цитати в контекстній пре- або постпозиції: 

Ну що ж, Тарасе! Рад єси, не рад — / дивись, який в господі нашій лад,/ 

в  сім’ї великій, у громаді вольній./ Дивись. Мовчи. Хоча б схотів і їсти — / 

нічого не кажи Первопрестольній. — / Бо ще й Тебе пошиють в шовіністи 

(Тичина, І / 2, 162 – 163); Та й тепер жива/ Твоя тут пам’ять, Леоніде 

Глібов./ Нащадки сіверян, полян, дулібів,/ Малята вчать ті сонячні слова,/ 

Що, ніби чародійник з рукава,/ Ти сипав їм. — і в добрості не схибив./ 

“Стоїть гора високая” й тепер,/ “А молодість” — такої й не зазнав ти,/ 

Бо в сірі дні, бо в чорні дні умер (Рильський, ІІ, 249); “О дайте, дайте 

мне свободу!..”/ Співочий князю! Боже збав/ Святиню жебрати! Хіба/ 

Свобода — брати нагороду/ Із чужинецьких рук? Ганьба! (Світличний, СКР, 

61); Сесаре Вальєхо, непрочитаний мною окрім одного дурного рядка,/ 

ти мовчиш з того світу, далекий, чужий, як німотна риба,/ ти ж бо вже 

знаєш, / [..] / що кожного з нас прийме в обійми своя четвергова ріка84,/ 

в  Парижі ачи в Сільпо, в Тернополі чи на Карибах (Осадко / 

ruthenia.info/slova/4791.htm). Знаковим є акцентування в позиції звертання 

апелятива або власного імені автора чи персонажа, з мовою якого генетично 

пов’язана цитата. Така “безпосередня адресація при уявній діалогічній 

ситуації зближує розірвані в часі і культурному просторі реалії” [Фатеева 

2011: 44]. Відзначимо також, що проілюстровані уявні діалоги — один із 

поширених засобів творення текстів-роздумів, текстів-дискусій, часово 

маркованих антитекстів. 

Використані в епіграфах до поезій Є. Маланюка та І. Світличного 

висловлення Я. Івашкевича (I bodiaki w niej pachną,/ I duma w niej dzwoni,/ 

I mlodość, i szerokość, dola і wola) та В. Петровського стають стимулом 

                                           
84Пор.: Я помру в Парижі, у дощ,/ У той день, який я вже пам’ятаю,/ Я помру в Парижі 
і не втечу/ Можливо, восени (Сесар Вальєхо, “Я помру в Парижі…”). 
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до розгортання естетично-світоглядної дискусії, в яку вступають 

прецедентний текст і метатекст: І мудрість, і сказ/ Злучились в моєму 

народі./ “І доля, і воля”… Гай-гай!/ Ні, — воля без долі і волі:/ Свистить 

ураганом безкрай/ На хижім, на дикім роздоллі (Маланюк, П., 187); 

“Святому братству верен я”./ Гай-гай! А де воно? Немає./ Той у Сірка 

очей наймає,/ Того тягар пошан зім’яв,/ Тому ім’я, тому сім’я/ Язик на 

прив’язі тримає (Світличний, СКР, 69). В обох фрагментах виділені 

графосемантично (лапками) дослівні цитати є засобом моделювання 

дискусійного, антитетично маркованого міжтекстового діалогу. 

Трансформування прецедентної сентенції в авторську антисентенцію, яке 

умотивоване іронійно-критичною позицією авторів, зумовлює дисонанс 

прецедентних і новостворених образних змістів і конотацій.  

Отже, широке трактування діалогічності в контексті осмислення 

нелінійних відносин між текстами як динамічними феноменами культури 

логічно зумовлює й розширене розуміння діалогізаційної функції цитати — 

як згустка попереднього мовно-літературного досвіду, маркера збереження 

тяглості традиції на всіх етапах становлення й розвитку національної 

поетичної мови в її часопросторових і жанрових різновидах.   

 

 

5.2.4. Композиційно-текстотвірна функція цитати  

 

Лінійне розгортання поетичного тексту відбувається за рахунок 

передавання образно-естетичної інформації від одного елемента тексту до 

іншого, “перетікання” художніх змістів. Каталізацію цього процесу часто 

започатковує цитатний заголовок або епіграф. Надалі їх композиційно-

текстотвірна кореляція з основним текстом розгортається у двох 

напрямках — як семантична та структурно-композиційна (за іншими 

визначеннями, художньо-проспективна, моделювальна).  



 360

Cемантичний аспект композиційно-текстотвірного, конструктивного 

навантаження епітекстової цитати постулює: 

− здатність заголовка та епіграфа сконденсовувати основну ідею 

поетичного твору й моделювати семантичний напрямок її художнього 

втілення — в узгодженні з вербалізованою в цитаті позицією, думкою, 

моральним орієнтиром чи в їхньому запереченні . Саме в цій “складній 

взаємодії, у взаємопроникненні поглядів народжується остаточний 

зміст вірша” [Козицкая 1999: 56];  

− здатність заголовка та епіграфа проспектувати ідею, зміст, образність 

твору, налаштовувати читача на запрограмований автором тип 

сприймання (тобто формувати читацьке “передрозуміння”), 

максимально зближувати інтелектуально-естетичні горизонти автора 

й  читача: “Проспективність паратексту — це його властивість задавати 

читачеві "горизонт очікування". Цій меті служить передтекстовий 

паратекст (ім’я автора, заголовок, епіграф)” [Петрова 2005: 212].  

Структурно-композиційну функцію цитатних висловлень 

найвиразніше виявляють тексти, в яких уперше вжита в заголовку чи 

епіграфі цитата повторюється в метатексті кількаразово, наскрізно — 

так  реалізується лейтмотивна цитатність. Показова щодо цього поезія 

Ю. Андруховича “Підземне зоо” з винесеними в епіграф словами  

Б.-І. Антонича Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни і 

тритони…85. Авторська інтерпретація Ю. Андруховича — це 

багатоступенева змістово-композиційна розбудова прецедентного 

поетичного фрагмента: Живуть кити під містом. І тритони./ А ще — 

дельфіни. В сумерку глибин,/ в западинах, де чорний місяць тоне,/ де вибрано 

породу з порожнин,/ вони живуть — міноги і мурени,/ сирени, восьминоги. 

І  смиренне/ сліпе суцвіття губок та медуз — / у вирвах шахт, у ямах наших 

                                           
85Пор.: Живуть під містом, наче у казках,/ Кити, дельфіни і тритони/ В густій і 
чорній, мов смола, воді,/ В страшних пивницях/ Примарні папороті, грифи і затоплені 
комети й дзвони (Антонич, 198). 
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душ./ Живуть під містом леви, жовті й сонні./ Сховала їх розпечена 

трава./ Летючі зебри, антилопи й коні/ цвітуть на дні пасовищ і савани./ 

Живуть також під містом крокодили./ Заплутані в ліан солодкі жили,/ 

тріпочуть тіні мавп або папуг./ І сотні сотень мух, мурах, ропух./ 

Живуть  під містом зебри і буйтури, — / ревуть їх сурми в ніч, мов мерзла 

мідь./ Сайгаки й сарни, пасерби натури,/ пасуться на межі нічних угідь./ 

І мамонти, сумирні, мов корови,/ і мастодонти. Кам’яні діброви/ двигтять 

від них, тремтять, як тепла твань,/ вони сюди втекли від полювань./ 

Живуть під містом люди. І прочани,/ і міщухи. І крила в рукавах./ 

Розкручується знову копійчане/ порочне коло вицвілих розваг, — / усе так 

само. Пиво ярмаркове,/ скрипки весільні, ліхтарі, підкови,/ цілунки, плач, 

кохання і пітьма…/ Під містом. Тільки міста вже нема. (Андрухович, 

ЕПР,  90 – 91). Лінійне розгортання епіграфа зумовлює: а) послідовне, 

багатокомпонентне нарощення, доповнення акцентованого в цитаті 

тричленного ряду зоономенів кити, дельфіни і тритони номінаціями міноги, 

мурени, восьминоги, губки, медузи, леви, зебри, антилопи, коні, крокодили, 

мавпи, папуги, зебри, буйтури, сайгаки, сарни, мамонти, мастодонти, люди, 

а також б) опозитивне осмислення прецедентної обставини під містом: 

її  послідовне повторення в метатексті парадоксально завершує заперечна 

конструкція Під містом. Тільки міста вже нема.   

На антитекстовому обігруванні винесеного в епіграф 

народнопісенного рядка царівно, мостіте мости постає опозитивно-

діалогічна модальність поезії О. Забужко “Балада про горду царівну”:  

– Царівно, мостіте мости,/ Оливою брами мастіте!/ – Ладо моє, 

ах, менше з тим — / Нам нема для кого мостити./ [..] / Три століття 

стою, як у рамі,/ Три століття чекаю з походу/ Того, хто підійде — 

й розсиплються брами,/ Й в рову підзамчім розступляться води./ Бо я 

мостів мостити не хочу — / Все жду, щоб хто кониченьком 

доскочив../ [..] / Ой бита доріженька/ Небо нічне на зірки покололось./ 

Вогник на вежі./ Співає царівна/ [..] / І вершник з дороги звертає на голос…/ 
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Царівно, мостіте мости (Забужко, В., 57 – 59). Семантично і композиційно 

текст побудований за принципом лінійно-послідовного опертя на 

епітекстову цитату. Її наскрізне, однак по-різному стилістично оформлене 

заперечення (нема для кого мостити, мостів мостити не хочу) створює 

змістово-естетичну цілісність вірша, монолітизує його. 

Розгортання художньої дискусії стимулює цитата-епіграф у межах 

літературно-полемічної стратегії текстотворення. Так, зіткнення 

принципово різних авторських суб’єктно-мовних установок демонструють 

висловлення Т. Шевченка Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались… 

(епіграф) та початковий рядок твору О. Забужко “Зворотня адреса, або Поема 

проводу”: І ми повернулись./ Уже не курилося згарище./ Рипіло в повіках од 

сохлих, збужавілих сліз./ І ворон злітав, і кричав щось немовби — 

“Товаріщі”! — / одчайним, придавленим криком (Забужко, В., 14). 

Антитетичне обігрування відомої цитати із поезії “І мертвим, і живим…” 

започатковує ліричний монолог, забарвлений конотацією гіркої іронії, а тому 

маркований особливим психологізмом.  

Із погляду композиційно-текстотвірного навантаження цитати 

заслуговують на увагу також поезії, в яких те саме прецедентне висловлення, 

вжите спочатку в заголовку чи в епіграфі, а згодом у завершальній строфі, 

вибудовує рамкову структуру вірша. Поглиблюючи розроблювані 

дослідниками Тартуської школи теоретичні постулати структурної поетики, 

такий тип текстотворення акцентував Ю. М. Лотман: “Істотним і достатньо 

традиційним засобом риторичного суміщення текстів, закодованих різними 

способами, є композиційна рамка [..]. Можлива й така побудова, при якій 

один текст є неперервною оповіддю, а інші вводяться в нього навмисно 

у  фрагментарному вигляді (цитати, відсилання, епіграфи тощо). 

Передбачається, що читач розгорне ці зерна інших структурних конструкцій 

у тексти. [..] Що різкіше виражена специфіка кодів тексту-вкраплення й 

основного коду, то відчутніша семіотична специфіка кожного з них” 

[Лотман 2000: 72]. Пор.: Парнас. І що ті шмони й допит?/ Не вірю в будень, 
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побут, клопіт — / В мізерію, дрібнішу тлі./ Вщухає суєтна тривога,/ 

І в небесах я бачу Бога,/ І Боже слово на землі (Світличний, СКР, 29; 

епіграф: И в небесах я вижу Бога…); Все, що снилось-говорилось,/ 

Не відходило в минуле.../ Вперше їх уста зустрілись,/ Очі в очі зазирнули 

(Рильський, III, 130; епіграф: Все, що снилось-говорилось... Т. Шевченко). 

Досі йшлося про справджену, повноцінно реалізовану проспективну 

функцію епітекстової цитати: епіграф прогностично моделює основну ідею, 

зміст і оцінність твору — контекст активно підтверджує або заперечує 

цю проспекцію. Частим є також ефект обманутого очікування, коли 

проспекція, закладена в заголовку / епіграфі, в тексті не набуває розвитку, 

тобто виявляється конструктивно оманливою. Наприклад, зовсім не 

розвинуто або розвинуто художньо мляво, невпізнавано для читача епіграфні 

й заголовкові цитатні комплекси у віршах М. Савки “Сон осінньої ночі” 

(Савка, 60), І. Римарука “Від’їзд” (Римарук, ДО, 44 – 45); “Лучник” 

(Римарук, ДО, 57); “Злочин” (Римарук, 48 – 49, епіграф із поезії Ю. Клена 

рефлексує тільки на рівні однієї лексеми в останньому рядку, що має дуже 

слабке цитатно-діалогічне навантаження). 

 На противагу твердженню про те, що “включення в тканину 

художнього дискурсу цитат, відомих сентенцій, крилатих висловів, 

афоризмів, лінгвокультурологічних логоепістем тощо створює передумови 

для організації алюзійних і асоціативних паралелей, посилення мовно-

естетичного ефекту, зрештою, для зв’язування текстових фрагментів тощо, 

проте лише зрідка ґрунтується на використанні цих текстових утворень 

як  ключових текстотвірних одиниць [курсив наш — Г. С.]” [Кононенко 

2014: 41], наведемо фрагмент вірша П. Тичини: Благословен єси, Господи,/ 

Світе святим!/ Нас научи заповіданням/ Вічним Твоїм./ В жалобі ніч: 

скрізь — зорі-свічі,/ Лунають співи таємничі. — / Благословен єси, 

Господи!/ Поля, гаї, — я вам вклоняюсь,/ До ваших дум я прислухаюсь. — / 

Благословен єси, Господи!/ Колись я з нею тут молився,/ Як Бог в коханні 

нам явився. — / Благословен єси, Господи!/ Тепер я сам хожу — блукаю,/ 
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Душевні муки розсіваю. — / Благословен єси, Господи!/ Благословляю вас я, 

луки,/ І небо в свічах й пісню муки. — / Благословен єси, Господи! — / 

Благословен єси, Господи,/ Світе святим!/ Нас научи заповіданням/ 

Вічним Твоїм (Тичина, І / 2, 87 – 88). Послідовне повторення вигуку 

Благословен єси, Господи засвідчує його рефренний статус, а в розширеному 

форматі сакральна цитата Благословен єси, Господи, Світе святим! 

Нас  научи заповіданням вічним Твоїм створює естетично довершену 

композиційну рамку вірша П. Тичини.  

Різновид композиційної функції цитати в поетичному тексті — 

версифікаційна. В окремих працях висловлюється думка про те, що 

“прецедентні тексти рідко входять у поетичні рядки, адже сама їх 

ритмомелодійна інтонація стає на заваді організації віршового матеріалу; 

використання чужих цитат як елементів поетичного твору можливе зазвичай 

за умови їх суттєвого трансформування, пристосування до ліричних засад 

авторського задуму” [Кононенко 2014: 48 – 49]. Натомість, за нашими 

спостереженнями, вживання точних (чи мінімально трансформованих) 

цитат, які версифікаційно сумірні або й цілковито конгруентні з віршовим 

рядком, двовіршем чи строфою, а їхня ритмомелодика узгоджена із силабо-

тонічною будовою метатексту, — диференційна риса сучасного українського 

поетичного текстотворення. Пор.: Там, де Ятрань круто в’ється,/ Від 

пожару в’ється дим,/ Партизан з фашистом б’ється,/ З чорним ворогом 

лихим (Малишко, IV, 144); Ілько був парубок моторний/ І хлопець хоч куди 

козак…/ (Тінь Котляревського пригорне/ Мене в цю хвилю міцно так/ 

І скаже: він таки мастак! — / Бо хто ж за точність у цитаті/ Винує нас 

у  плагіаті?!) (Рильський, ІІ, 263); Минають дні, минає літо,/ а нащо нам 

тужить за ним?/ Прозору склянку вщерть налито/ Вином, червоним і 

хмільним (Рильський, І, 156). Зоря достотністю Венери/ Над телевежею 

зійшла./ А потім — друга... п’ята.. сота…/ Хорали Баха! На висотах,/ 

На  рівні Божих партитур (Світличний, СКР, 28); Ішов чернець угору 

скоро,/ І  все крутилось в голові:/ “Яке ще там у біса горе,/ Коли серця у нас 
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живі!” (Полтава / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); 

І лиш зоря над містом пролягла,/ юнак змахне краплину із чола/ і молодечо 

усмішкою блисне./ Бо попри те, дала чи не дала,/ у щастя людського 

два  рівних є крила:/ троянди й виноград — красиве і корисне (Жадан, 121 - 

122). Прикметно, що такий тип текстотворення — не часово маркована, 

а стабільна ознака, хронологічно стійка стильова норма української 

поетичної мови. Зокрема, він показовий для мовотворчості І. Франка: Все  

йде,  все минає і краю не має:/ Хто вчора був зверха, сьогодні спадає;/ 

Хто  вчора сміявся, сьогодні заплаче;/ Хто вчора скакав, нині стогне, 

не скаче;/ Хто вчора живий був, гниє нині в труні;/ Хто вчора звавсь 

мудрим, пішов нині в дурні;/ [..] / Все йде, все минає і краю не має:/ 

Що  вчора померкло, сьогодні світає;/ Що вчора минуло, сьогодні 

надходить,/ На свіжих могилах нове життя сходить (Франко, ХІ, 375); 

Я  не лукавила з тобою,/ Клянуся правдою святою!/ Я чесно думала й 

робила,/ Та доля нас лиха слідила./ Що щирая любов ділала,/ Вона на лихо 

повертала (Франко, Х, 69). 

У сучасній українській мовно-поетичній практиці особливий статус 

як елементи версифікації та ритмізації метатексту мають народнопісенні 

цитати: Вже сонце низенько,/ Вже вечір близенько./ І я тобі, ненько, кажу 

по-синівськи “Добраніч...”/ Та перше, ніж ти свої очі, мов брами, до завтра 

причиниш,/ Давай спом’янемо усіх,/ Що не сплять ції ночі, з причини або 

й без причини… (Ірванець, ТМ, 82); Розлилися води/ На чотири броди,/ 

Веснонько, весна!/ Ніби обезуміле,/ Птаство дзвінкокриле/ Небо протина 

(Рильський, ІІІ, 243); Ой піду я до бору, до бору,/ подивлюся на сонце крізь 

тінь./ Піднесуться дерева угору, угору,/ і на землю впаде далечінь./ Ой піду 

я  до бору, до бору,/ подивлюся на сонце крізь сон./ Попливуть мої думи 

угору, угору,/ ліс і сон зашумлять в унісон (Антонич, 46); Вітер віє, вітер 

буйний, віє за горою,/ мороз ходить, мороз бродить під руки з весною./ 

В  річці риби, в полі скиби дощу з неба просять,/ роси росять, хмари хмарять 

небо в барву проса (Антонич, 45 – 46); Котилася торба з горба,/ А в тій 
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торбі раки./ А в тій групі “Бу-Ба-Бу”/ Одні небораки (Ірванець, ТМ, 95). 

Очевидно, що використані в сильній ініціальній позиції фольклорні цитати 

моделюють розмір, ритмомелодику, римову структуру нових 

авторських текстів. 

Отже, теза про те, що “в сучасному прочитанні прецедентні 

висловлення частково втрачають свою текстотвірну функцію, їх читач 

усвідомлює лише як прийом асоціативного мовомислення, своєрідне 

вербалізоване підтвердження висловленої думки” [Кононенко 2014: 43], 

є дискусійною.  

 

 

5.2.5. Змістотвірна функція цитати.  

 

Функціональне навантаження цитати як компонента поетичного 

змістотворення детермінує її знакова природа, здатність метонімізувати 

визначальні для прецедентного джерела змісти й оцінки і через їх 

інкорпорацію в образно-експресивну систему новостворюваного тексту 

формувати його цілісний сенс. Важливо при цьому враховувати бінарну 

природу цитатних висловлень: з одного боку, вони актуалізують “чужі” 

змісти, а з другого — і семантично, й функціонально підпорядковані новій 

авторській художній концепції, авторському замислові: “Цитата акумулює 

змістово-асоціативні коди того тексту, з якого взята, і привносить їх 

у новостворений авторський текст, роблячи ці “чужі” слова-смисли 

частиною нової змістової структури, причому частиною, яка діалогічно 

взаємодіє з цілим” [Козицкая 1998: 10].   

Оскільки диференційною лінгвоментальною особливістю цитації 

є інтенція чужості, то зазвичай саме спосіб ментальної співдії з цією 

операційною одиницею “чужого” мовомислення на рівні “погоджуюся — 

не погоджуюся”, “підтримую — не підтримую”, “пристаю — не пристаю” 
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стає визначальним для метатексту, зміс / або оцінність якого 

виформовується внаслідок:  

− підтвердження позиції, вербалізованої в прецедентному 

висловленні, — в цьому разі цитата виконує персуазивну функцію;  

− заперечення позиції, вербалізованої в прецедентному висловленні — 

в цьому разі цитата виконує заперечну функцію, яка в межах 

художнього стилю особливо актуальна для дискусійно-полемічних 

творів, що часто побудовані за принципом антитексту.  

Персуазивна здатність цитати — загальномовна її властивість, що 

виявляється в текстах різних функціональних стилів і жанрів, насамперед 

інтелективного та аргументативного прагматичного спрямування (наукових, 

художніх, публіцистичних, політично-риторичних тощо). Стратегію 

вживання цитати “як підтвердження (якщо не доказ) правильності 

висловлюваної думки” [Супрун 1995: 27 – 28] на вербальному рівні 

виявляють метаоператори, що їх у поетичній мові репрезентують такі 

структурно-семантичні моделі:  

− “як / так + дієслово мовлення у безособовій або неозначено-особовій 

формі — як / так сказано, як / так кажуть”, “як / так + дієслово 

мовлення в означено-особовій формі” (без конкретизувальної вказівки 

на автора / джерело цитування)” — як / так сказав (казав, говорив, 

відзначив, стверджував) хтось із великих. Пор.: як сказано голосно 

й чисто: любов ік отчизні/ мов камінь у річку слова і круги по воді 

(Андрухович, ЕПР, 71); 

− “як / так + дієслово мовлення + вказівка на автора / джерело 

цитування” — як / так сказав (казав, говорив, відзначив, стверджував) 

[ім’я], як сказано у думі, так у Святому сказано Письмі. Пор.: 

Липи  в час доцвітання стоять золоті,/ безгомінні./ “Було тут кілька 

темниць”, як сказав/ Неборак. О відлуння колишніх льохів/ з назвами, 

як у дівчат чи винарень… (Андрухович, ЕПР, 78); Дожив. До себе 

відчуваю жалість./ “В останній тузі”, — як сказав Катулл./ Колись 
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мені, ще в юності, ввижалась/ тінь Данте у Саду Скульптур./ 

Він  теж сидів, похилений, на лаві,/ додолу руки звісивши бліді,/ але ж 

безсмертний у всесвітній славі! (Костенко, В., 491); Сонце на захід іде, 

до “вечірнього пруга”,/ Як полюбляв говорити покійний Нечуй… 

(Рильський, IV, 137); А може, він і сам у цьому винний?/ У чомусь 

винні завжди ми самі./ Що є життя? Це — проминання тіней./ Так 

у Святому сказано Письмі (Костенко, B., 508); 

− “дієслово інтелектуальної / мовної діяльності + слово / слова + ім’я / 

псевдонім / кореферент імені автора” — пам’ятати слово / слова.., 

читати слова.., повторювати слово / слова. Пор.: Запам’яталися 

слова Неруди,/ Що Крим — це орден у землі на грудях (Василашко, 

124); Ми щасливі, ми горді тобою,/ Повторяючи слово твоє:/ “Це ж 

остання війна! Це до бою/ Чоловіцтво із звірством стає” 

(Рильський, ІІІ, 224). 

Акцентоване персуазивне навантаження засвідчують контексти, в яких 

авторську позицію “погоджуюся”, “підтримую” вербалізують:  

− дієслова із семою ‘згода’ — пристати (пристава́ти (приста́ти) 

на сло́во (на ду́мку, до ду́мки, на пропози́цію, до пропози́ції 

і т. ін.) — підтримувати чиюсь думку, пропозицію. [..] 9. розм. 

Погоджуватися з ким-небудь у чомусь [СУМ VI : 716]), погодитися 

(погоджуватися 3. Бути згодним з ким-, чим-небудь; визнавати що-

небудь правильним, доречним; підтримувати когось [СУМ VII : 33]). 

Пор.: Країни рідної заквітчані степи/ (Словацький пише так, а ми на 

те пристанем)/ З одного запаху пізнав би і сліпий… (Рильський, 

І, 240); 

− модальні одиниці — стверджувальна частка так, вставне слово справді 

(Так, ми пролог. У вас і королі,/ І шибениці, і церкви, й картини,/ 

А ми — лиш проба першої людини,/ Нас тільки вчора зліплено з землі 

(Рильський, І, 289); Ударив кулаком Голота:/ – Так, буде правда 

на землі!/ І темний брязк заліза й злота/ Заглушать вольності мечі 
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(Рильський, ІІ, 245); По степах херсонських, над Бескидом/ Має 

прапор, мов крило орла…/ Ось коли огнистим, справді, видом/ 

Україна рідна розцвіла (Рильський, ІІІ, 219); У праці, в муці стиснуть 

зуби,/ В боях устоять, як граніт…/ Ну справді, що нам до Гекуби,/ 

Як ми новий створили світ (Рильський, ІІ, 22).  

Персуазивність цитати тісно пов’язана зі статусом протоджерела в 

національній лінгвокультурі. Найбільш переконливими, впливовими є 

апеляції до ядерних текстів лінгвокультури, які мають незаперечний 

авторитет у носіїв мови, “що його набули внаслідок чинної в конкретному 

культурному середовищі традиції сприймати їх як джерело безумовних 

аксіом” [Смирнова 2005: 82], а тому вони особливо ефективні в стратегії 

переконання комунікативного партнера (зокрема й читача як учасника 

письмово оформленої комунікативної ситуації). Їх дієвість щодо 

підтвердження висловлюваної думки засвідчує мова публіцистики, 

приватного епістолярію, політична риторика: Нам вкрай важливо 

деколонізувати наше буття. І завжди будь-який ворог (а наш — особливо 

в цинічній формі) в першу чергу починає загарбання з атаки на слово, 

як основну комунікацію народу, його сутність та дух. Бо як писав 

Шевченко, “ну що б, здавалося слова… Слова та голос — більш нічого, 

а серце б’ється, ожива, як їх почує…” (http://cun.org.ua/2015/kongres-

ukrayinskih-natsionalistiv-vshanuvav-pamyat-tarasa-shevchenka-u-kiyevi); 

Ми,  українці, “живий вогник у сім'ї європейських народів і діяльні 

співробітники європейської цивілізаційної праці”. Так казав Іван Франко. 

(http://tsn.ua/politika/promova-prezidenta-ukrayini-na-inavnuraciyi/353552.html); 

Жити потрібно так, щоб і після смерті не померти, щоб горіти, а не 

тліти. Так стверджував український поет Симоненко86 

                                           
86Дописувачка апелює до вірша В. Симоненка “Матері”: Я хотів би, як ти, прожити,/ 
Щоб не тліти а завжди горіть,/ Ненавидіть, як ти, уміть. Насправді текст є тільки 
однією з ланок в ланцюжку діалогічно-інтертекстуального розвитку висловлення 
не тліти, в горіти.  



 370

(http://www.liveinternet.ru/users/olya_nikta/post72060603). Це підтверджує 

щільну текстуалізованість української  мовної свідомості. 

Психолінгвальна мотивація персуазивності цитати — покладання на 

авторитет тексту-джерела чи письменника, коли “комунікант має змогу 

ніби  зняти із себе частину відповідальності за сказане, перекладаючи її на 

автора тексту, на культурну групу, для якої цей текст є прецедентним” 

[Слышкин 2000: 98]. У цьому разі мовець / автор не тільки усвідомлює 

переконливість, аргументативну силу цитатних апеляцій, а й розраховує 

на  цю особливість, уживаючи їх для підтвердження висловленої думки. 

У  певному сенсі це корелює з тезою М. М. Пилинського про вагомість 

критерію авторитетних письменників та визнаних зразків для оцінювання 

літературної норми [Пилинський 1976: 107]. 

Природно, що авторитет тих самих прецедентних текстів, а отже й 

персуазивність репрезентативних щодо них висловлень, у культурах різних 

народів можуть бути і зазвичай є різними. Зокрема, логічно припустити 

значний персуазивний потенціал біблійних цитат у словесності 

християнізованих культур і їх недієвість, непереконливість як моральних 

аргументів для представників мусульманського або ж буддійського світу. 

Що більше: в тій самій лінгвокультурі на різних часових її зрізах 

підтверджувально-аргументативна здатність цитати може коливатися 

в  найширших межах, оскільки цінність реактуалізовуваного “чужого слова” 

завжди соціально зумовлена й скорельована з важливими для цього часу і 

цього рівня розвитку суспільства ідеалами.  

Постульовану тезу унаочнюють численні апеляції до прецедентного 

тексту Біблії та богослужбових текстів, що сприймаються як моральні 

аксіоми з глибоко філософським змістом і складними асоціативно-оцінними 

конотаціями. Одні з них сьогодні загальновідомі, зрозумілі для українських 

мовців / читачів, інші не входять в ядерну зону загальнокультурних знань 

і можуть становити рецептивні труднощі при сприйманні тексту. Пор.: 

Були ми істинно святими,/ бузками квітли і росли./ Щемливі душі освятило/ 
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таємне слово між роси./ У небі саду голубого/ воно явилося обом./ І слово це 

було від Бога,/ і слово це було Любов (Перебийніс, 372); Грайте, арфи, 

грайте, ліри, грайте, лютні срібний спів;/ радуйся, о радуйся, о радуйся 

Маріє!/ О яких мені знайти палких і милозвучних слів,/ щоб це висловити 

й виспівати, що в нас серце мріє? (Антонич, 83); Господи помилуй/ від 

мовчання ночі./ Палким захопленням горять приземні очі./ [..] / Господи 

помилуй/ від тавра розпуки./ Моя душа стає спокійна та здорова,/ деру 

очима темну далеч непрозору./ Господи помилуй/ від темноти зору./ 

Моя  душа вже знов спокійна та здорова./ [..] / Господи помилуй/ 

від  безсили слова (Антонич, 85 – 86); Христос воскрес — із мертвих,/ 

Смертю смерть подолав/ І тих, що в гробі,/ Єднає з космічним життям 

(Маланюк, П., 605); ці покликачі — / знову мені загадати на розпити?/ 

Чи  восславили знов мудреці празникову зорю?/ Де чиї голоси?/ Чом усі 

переплутались, Господи?! — / з усіма говорю — / наче відаю, що я творю 

(Римарук, ДО, 41); Лампадка тьмяно блимала в кіоті,/ стояла в церкві дивна 

тишина./ Блищали скрізь оправи щирозлоті,/ і озиралась Лотова жона87 

(Костенко, В., 385); Я виходжу і тихо молюсь,/ і тепліє з молитви серце./ 

Боже, я тебе не боюсь./ Знаю: ти милосерден./ (“Він очеретини 

надломленої не доломить/ і ґнота тліючого не загасить...”88) (Жиленко, 

397). Ще зовсім недавно через жорстке культивування марксистсько-

ленінської ідеології та політики войовничого атеїзму, що цілковито 

заперечувала релігійні цінності, такі контексти були непрочитуваними 

для  багатьох реципієнтів. Не маючи належних сакральних знань, читач 

не  відчував глибини поетичної думки, мотивованої цитатою або узгодженої 

з нею. Тобто в цьому разі була очевидною абсолютна мовно-культурна, 

тезаурусна асиметрія, характерна для когнітивно-прагматичної ситуації 
                                           
87А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього — і стала стовпом соляним (1 М., 
19:26). 
88Оце Отрок мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, що Його полюбила душа Моя. 
Я злив Свого Духа на Нього, і Він правосуддя народам подасть. [..] Він очеретини 
надломленої не доломить/ і ґнота тліючого не погасить, буде суд видавати за 
правдою (Іс., 42:1–3). 
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“цитата для автора не є цитатою для читача”. А отже, про розуміння 

персуазивного чи заперечного навантаження таких цитат не йшлося. 

Специфіка персуазивності цитувань у художній мові пов’язана 

з природою цієї функціонально-стильової сфери як естетично маркованого 

модусу пізнання й відображення дійсності. Входження цитати в поетичний 

текст має формально-структурні й лінгвоментальні особливості: вона не така 

автономізована, як в інших типах дискурсів (наприклад, у науковому), межа 

між “своїм” і “чужим” словом може бути не акцентована або зовсім стерта. 

Позиція “погоджуюся” імплікована вже в самій концепції поетичного 

текстотворення, коли цитата стає органічною частиною, логічним 

продовженням авторського висловлення, узгоджена з ним і семантично, 

й  граматично: Життя коротке, а мистецтво вічне,/ Життя твоє 

обчислене, митець./ Мізерна мить! Але зі всіх мистецтв/ Се — витвір диву 

гідний, се — магічний/ Шедевр, і ти, ти сам — його творець (Світличний, 

СКР, 53); Ні, вже не знати спокою,/ Туга пече, як змія!/ Свиснув Овлур 

за  рікою, — / Чуєш ти, земле моя! (Рильський, ІІ, 73); Відпущена всім часу 

міра,/ а міра має береги./ Не сотвори ж собі кумира./ Кумири гірші ніж 

боги (Дорошко / http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); П’єм 

альпійських луків казку,/ А нас кличуть: стежка в’ється/ Вище на Хребет 

Кавказький,/ Що “ні перед ким не гнеться” (Василашко, 69); Дорога 

в  вічність — тільки кружна,/ по той бік і добра, і зла — / Веде крізь нетрі 

та крізь хащі/ І хрестиком гаптує ніч (Cтус, 67); Хоч любо Дону шоломом 

іспити,/ та кроки, ніби надмогильні плити,/ Сумні, одні, холодні і німі 

(Федорак, 73); Ні постаті — на весь великий кін./ Хіба що порохи ширяють 

лячні./ А де шаліли пристрасті обачні — / вже владарює сардонічний сплін./ 

Король наш голий! Геть же короля! (Стус, Пал., 196). 

Авторську позицію “погоджуюся” переконливо засвідчують також 

розгорнуті метатропи, в яких цитатні міні-тексти виконують функцію:  

− поширеного багатокомпонентного означення: Літній чистий день/ 

Над  білою Полтавою світився/ І лився у розчинене вікно./ Дзижчали 
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бджоли, збільшуючи тишу,/ І креслили зигзаги ластівки/ У синім 

небі — “голубім аж чорнім”/ Мовляв Шевченко (Рильський, IV, 233);  

− об’єкта / суб’єкта порівняння: Усе життя і прагнення моє,/ Мов попіл 

Клааса, у серце б’є,/ Пробуджуючи сни несамовиті (Первомайський / 

ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html); А очі, ти не смійся,/ були 

здивовані, ясні,/ мов у химерниці Аліси/ в краю чудес... (Жиленко, 

216); Все правда під небом на щедрій, на рідній землі./ Як світло і 

тепло отут, де шипшина і глід./ Присяду на сіно поміж дерезою 

і глодом./ Як блудного сина, прийми мене, хато природи (Жиленко, 

50); Прощу, а ти, замість проклять, віднині/ благословитимеш 

мій  судний день,/ день кар і день весільного вина,/ і, мов неопалима 

купина,/ горітимуть слова твоїх пісень... (Барка / 

http://www.ukrcenter.com/Література/Василь Барка); І не відчуємо, що 

страчене/ Життя, від творчості криваве,/ Що нам призначена 

двозначна/, Як поцілунок Юди, слава (Маланюк, П., 601); Все ж я вірю 

в небесні путі,/ в незасмічені душі./ Ми у цьому житті, мов Іона 

в киті./ Не треба втрачати мужність (Жиленко, 395).  

Виразне змістотвірне навантаження мають епітекстові цитати, які 

становлять першу когнітивну сходинку до сприймання тексту, формують 

його  “попереднє розуміння” (“передрозуміння”).  

Епітекстова цитата — це завжди підкреслено автономна одиниця, 

“текст у тексті”, який має власну предикацію, семантику, оцінність, власну 

лексико-граматичну й образну структуру. Тому вибудовування нового змісту 

зазвичай відбувається або як підтвердження, або як заперечення цього 

інтексту загалом або одного з названих його параметрів. Пор. персуазивний 

розвиток фрази Г. Сковороди Я ваяю не з воску, а з міді й каменю, 

використаної в позиції епіграфа до поезії Є. Маланюка “Травень” (Здавалось, 

всі отрути випито/ І дух на попіл перетлів, — / І раптом — сяє травня 

ліпота/ На радісно-зеленім тлі./ Луна зелена проскомідія,/ І вірю, і душа 

співа;/ Не з воску, з каменю і міді я/ Карбую вічнії слова — Маланюк, 
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П., 73), рядків Я. Щоголіва Висне небо синє,/ Синє, та не те, використаних 

як епіграф до поезії М. Рильського “Почорніли заводі в озерах…” (Ніби 

на гравюрі Хокусаї,/ Ліс грабовий золотом цвіте./ Щоголівське небо 

нависає/ Над землею — “синє, та не те” — Рильський, IV, 211), фрази 

І. Франка О, розстроєна скрипка, розстроєна!, використаної як епіграф 

до  одного із сонетів Н. Федорака з циклу “Роздвоєння Януса” (Пожадливе 

руки причастя,/ Нікчемність хліба і вина,/ Губи натягнена струна/ І звуку 

стишеність хвиляста./ На цім концерті ти одна,/ Кому не випало 

пропасти,/ Рятуєш скрипку від напасти,/ О, як розстроєна вона!.. — 

Федорак, 87). Такі цитатні вживання засвідчують не просто активну 

присутність текстів української класики в художньомовній свідомості 

сучасних українських авторів, а статус цих текстів як моральних і мовно-

естетичних, мовно-культурних авторитетів. У проекції на майбутню 

читацьку рецепцію ці апеляції відповідають кільком взаємопов’язаним 

ментальним моделям: “думаю, що ти знаєш цей текст”, “думаю, що ти 

позитивно ставишся до цього тексту”, “цей текст підтверджує, що…” 

(Г. Г. Слишкін). Тому врахування ймовірної сумірності чи навіть збіжності 

ставлення автора й потенційного читача до прецедентного тексту дуже 

суттєва для адекватного сприймання метатексту. Автор (модератор писемної 

комунікативної ситуації) має обрати для переконання цитату, що не тільки 

є  значущою в його індивідуальній системі цінностей, а й буде зрозумілою 

і  сприйнятною також для адресата-читача, відповідатиме його ціннісним 

орієнтирам. 

Протилежна до персуазивно-підтверджувального вияву змістотвірної 

функції цитати в поетичній мові заперечна функція. 

Змістова побудова вірша в річищі кардинального, цілковитого 

заперечення прецедентного тексту або дискусії з ним (як-от у творах 

літературно-полемічних жанрів), коли “чуже слово” вносить абсолютно нові 

сенси чи їх нюанси в метатекст, завжди супроводжується внутрішнім 

напруженням: автор протиставляє свою позицію прототекстовій, 
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метонімізованій у цитаті, утверджує свою думку через подолання, заперечення 

“чужого” попереднього досвіду. Лінгвальний механізм такого подолання — 

трансформація стверджувальних висловлень у заперечні і навпаки. Вона 

передбачає:  

− додавання / редукцію заперечних часток;  

− заміну лексеми, визначальної для змісту прецедентного висловлення, 

на антонімічну;  

− загальне заперечення прецедентного висловлення. 

Додавання / редукція заперечних часток — структурно 

найпростіший і семантично найбільш прозорий спосіб перетворення 

прецедентної сентенції в авторську антисентенцію. Дослідники 

(Н. О. Фатєєва, І. П. Смирнов, Н. В. Петрова) в таких трансформаціях 

вбачають намагання якщо не уникнути впливу попередників, то принаймні 

послабити креативне домінування над собою мовної особистості іншого 

автора, іншої художньої системи.  

Стрижнева ознака цього процесу — “оператор "не", який або легко 

приєднується до будь-якого претексту, або підкреслюється і виділяється 

в тексті-джерелі” [Фатеева: 7]: Як з болю, морщилось Ількові./ Та як же 

не боліть любові, — / Коли це не “води стакан”/ Від зовсім очевидних ран 

(Рильський, ІІ, 280); Переправи у локонах диму/ Чи узвози, жвавіші за 

ртуть, — / Всі дороги ведуть не до Риму,/ Всі до тебе, кохана, ведуть 

(Василашко, 21); Домовичкам незатишно у місті./ Нема горища й комина. 

А ніч./ Немає хати, що їй років двісті,/ і не зітхає челюстями піч./ Нема 

колиски, щоб поколихати,/ а як і є, то зовсім не така./ І навіть сон 

не  ходить коло хати/ і не співає ˝люлі˝ і ˝Котка˝ (Костенко, М., 30); 

А хтось зітхає так глибокодумно,/ Немовби зауважити хотів:/ — Це дуже 

сумно. Боже, як це сумно!/ Адже ж цей світ — / Не кращий із світів 

(Руденко, 403); У межах тісного/ земного розуму/ вони добре відають/ 

що  творять/ вони створили цілий світ/ свідомо піднесених до 

високого хреста/ і цей світ не заважає їм/ жити у своїм світі/ і торгувати 
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в храмах/ і прикрашати свої святині високими емблемами розіп’ятих 

(Сверстюк, 22).  

Заперечення прецедентного висловлення або його частини завдяки 

уведенню в його структуру частки не систематично спостерігаємо на рівні 

ментально-мовного чи естетичного або ж аксіологічного опозиціювання 

епітексту та метатексту. Цитата, вперше актуалізована в заголовку чи 

в епіграфі, стає стимулом до полемічного розгортання вірша і появи в ньому 

лексико-синтаксичних метаоператорів антицитації. Наприклад, 

використавши в епіграфі висловлення А. Ахматової Я научилась просто, 

мудро жить, О. Забужко згодом спростовує його, граматично і семантично 

модифікуючи присудок додаванням заперечної частки і посилюючи 

стилістичний ефект антицитації авторським коментарем у вставній 

конструкції: І  в міру того, як їх прибува — / Річних кілець на пнях мойого 

саду, — / Я  чую, як безсиліють слова,/ І смисл тікає з-під моєї влади./ 

Я  не  навчилась “просто, мудро жить”/ (Такого не навчаються ніколи)./ 

Я тільки знаю: мудрість — антрацит/ У тих шарах, яким я не геолог 

(Забужко, В., 240).  

В іншій поезії О. Забужко художня дискусія теж реалізована у 

змістовому протиставленні композиційних частин епіграф — текст. Однак 

лінгвальний механізм змістотворення тут постає як “заперечення 

заперечення”, що виявляється в редукції частки не у спонукальній формі 

присудка. Пор.: (епіграф) Король: Не пий, Гертрудо! // (перша строфа 

поезії) Випий вина, Гертрудо,/ В ньому нема отрути./ Це просто 

пожаливсь труду/ Автор на шостий акт — / На той, де ти встанеш — 

і  замість/ Блищати в суфітах сльозами,/ Обтрусишся й вийдеш заміж:/ 

Не  з горя, а просто так (Забужко, В., 148). У контексті лінійно-

послідовного розгортання дискусії з Шекспіровими смислами, які 

проспектує епіграф, позиція О. Забужко “не погоджуюся”, “не підтримую” 

окреслюється щораз чіткіше. При цьому збережено характерну для 

прецедентного тексту імперативність ліричного висловлення (дієслівні 
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форми наказового способу не пий / випий), тобто категорично-спонукальна 

модальність цитати та її заперечної реінтерпретації збігаються. 

Інший продуктивний спосіб поетичного змістотворення на ґрунті 

заперечення прецедентного висловлення — заміна лексеми, визначальної 

для  його загального змісту, на антонімічну. Найбільш поширений різновид 

такої трансформації — епітетне оновлення цитати: А скільки покотом у залі/ 

лежить живих мерців, старих акторів,/ обпалених огнем шалених рамп./ 

І  всі вони до мене простягають/ осклілі руки: — О, щасливий Йорику,/ 

твій номер тут/ [..] / Тут час стоїть. Бо тут життя — / з обірваним 

кінцем, як у виставі./ Початок тільки є. Кінця ж нема./ — Як ця вистава 

зветься?/ — Щасливий Йорик. — Тобто я герой,/ як кажуть, 

заголовний? — Був героєм./ Тепер — скінчилося. (Стус, П., 428 – 432); 

На  середині віку життєвого/ Я опинився в радіснім саду/ І проказав: –

Я з друзями іду, — / І сонце світу світить нам дорогу (Рильський, ІІ, 351). 

Епіграфом до твору М. Рильського “Огорнула темрява кімнату” слугує 

двовірш із поезії І. Анненського “Тоска припоминания”: Я люблю, когда 

в  доме есть дети,/ И когда по ночам они плачут. Здійснена в процесі 

реінтерпретації заміна російського дієслова плачут на український антонім 

сміються засвідчує принципову незбіжність авторських типів мислення і 

світосприймання: Білий місяць, чорним перевитий,/ Хмари за вікном у небі 

в’ються…/ Я люблю, коли є в домі діти,/ І коли вночі вони сміються 

(Рильський, ІІІ, 319). Розвиток поетичної думки М. Рильського всупереч 

прецедентній ліричній моделі надає метатекстові кардинально іншого 

психологічно-ментального виміру. 

 Заперечення первинного змісту цитатних висловлень показово  

відбувається в структурах антитези: Той крик підземний струни хай німії/ 

в душі твоїй розбудить: помста, гнів/ хай зазвучать! Не плач Ієремії,/ 

а безпощадний гнів богатирів (Тичина І / 2, 268); В утробі/ тремтіла 

дитина,/ по ній/ розливалася/ млость./ І взнала:/ спочатку був біль,/ а не 

слово,/ кінець буде біль (Бойчук, ТО, 254).   
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Актуальний для сучасної мовно-поетичної практики і такий спосіб 

творення “своїх” образних смислів, як загальне заперечення прецедентного 

висловлення. Пор.: Я на сторожі коло них нічо’ не ставлю (Федорак, 57); 

Як  там листя мерехтіння?/ Як там парк і як басейн?/ Ах, мій любий 

Августине,/ Все минуло, все.../ Не все! (Жиленко, 173 – 174); “Любов — це 

ніжний вітерець,/ Що віє…” Ні! Доволі Кнута!/ Нехай зведеться 

нанівець/ Та формула напівзабута,/ Що чарувала, як отрута,/ Моїх 

ровесників колись (Рильський, ІІ, 254); Любов — не ніжний вітерець,/ 

А в  сто разів складніша штука (Рильський, ІІІ, 65); І увійшли ми в київські 

ворота./ Чогось так тихо, мов пройшла чума./ І каже дяк:  

– Згадай про жінку Лота./ Не озирайся. Києва нема./ Я озирнулась. Я не 

скам’яніла./ Я не дала пролитися сльозам… (Костенко, МЧ, 52); Де твоє 

небо, вічна потреба/ Людського великого щастя?/ Я миті кажу:/  

– Зупинятись не треба,/ Бо там, за тобою — краща! (Талалай / 

http://ukrlife.org/main/minerva/krylati_slova_b.html). Змістово-естетичну 

невідповідність авторської позиції первинній семантичній моделі, її 

підкреслене неприйняття вербалізують вигукові форми Ні!; Не все! Доволі..!; 

Не треба..! Також ментально-оцінна кореляція “чужого” і “свого” 

відбувається у вимірі кардинального контрастування поетичних формул або 

ключових для них образів (поставлю слово — нічо’ не ставлю; все минуло — 

не все минуло; зупинись — зупинятись не треба; згадай про жінку Лота, 

не озирайся — я озирнулась, я не скам’яніла). Така реінтерпретація відомих 

цитат по-новому моделює діалогування класичних прецедентних текстів 

із  сучасною словесністю. 

Кількаразове заперечне обігрування відомої метафори 

Ф. Фітцджеральда  ніч — це ніжність (“Нiч нiжна”) зумовлює різноаспектне 

протиставлення “чужих” і “своїх” змістових координат у творі І. Калинця 

“Ніч без ніжності”. Прецедентна метафора повторюється в тексті і як точна 

персуазивна цитата (СТ, 352, 354), і як трансформована заперечна у двох 

модифікаціях: ноче без ніжності та без ніжності в ночі. Тобто новий 
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авторський текст твориться в складній художньо-діалектичній взаємодії — 

в  одночасному підтвердженні й запереченні прецедентного тексту. Пор.: 

ноче без ніжності/ прийшла і відійдеш (СТ, 351; 356); не дай звікувати/ 

з  інеєм на вустах/ з гіркотою у серці/ без ніжності в ночі (СТ, 356). 

Отже,  цитатний епіграф тут змістово визначальний, оскільки вводить 

концептуальні, домінантні для цієї поеми теми й мотиви — самотність, 

руйнація, смерть. 

Найбільш ефективні з погляду підтверджувальної здатності точні 

графічно марковані й немарковані, а також мінімально трансформовані 

цитати-висловлення, у яких текстовими показниками покликання на 

авторитет попередників є формульні метаоператори сказав/ мовляв / писав + 

ім’я автора, 

 

 

5.2.6. Експресивно-оцінна функція цитати.  

 

Цитування — це вияв особливого типу творчого мислення, 

зорієнтованого на освоєння і врахування “чужої”, вже вербалізованої 

попередниками позиції, не тільки змістової чи світоглядної, а й оцінної. 

Вживаючи цитату, автор уводить у свою систему цінностей цю “чужу” 

позицію, яка підтверджує, спростовує або доповнює його власну. Якщо 

цитата і створюваний з її участю метатекст аксіологічно контрастують 

із  рефереційованим фрагментом прецедентного тексту, то йдеться про 

негативно-оцінний тип цитування. Якщо ж вони гармонізовані, співзвучні, 

цитату кваліфікують як позитивно-оцінну.  

Як мовна одиниця з апріорі високим оцінним потенціалом цитата 

завжди вербалізує ставлення мовця до того, про що він говорить [Шаповал  

2009: 73 – 76]. Водночас як засіб акумуляції й реактуалізації мовно-

культурного досвіду цитата “може помістити факт, про який ідеться в тексті, 

в історичну перспективу, у вертикальний контекст. [..] У цьому разі розгляд 



 380

певної події на тлі інших значних історичних подій надає тому, про 

що  говорять, значної (негативної чи позитивної) вагомості” [Супрун 1995: 

27]. Таку оцінну здатність виявляють прямі, дослівні, а також алюзовані 

цитати (і літературні, й інтермедіальні), які в сучасній мовно-поетичній 

практиці пов’язуть хронологічно й ментально різні фрагменти національної 

історії та культури. Природно, що при входженні в нові соціокультурні 

та  мовно-літературні контексти цитати набувають осучасненого конкретно-

історичного звучання, пор.: ходять ізотопи/ йод і цезій/ по світі,/ 

перехиляються/ через тини границь,/ заглядають,/ народам у душі,/ 

питається йод/ цезія:/ “Де будемо вікувати?”/ [..] / “На Україні/ будем 

вікувати,/ брате” (Тарнавський, 34 – 35). Експресивність метафоричного 

опису чорнобильської зони створює цитатна апеляція до одного з 

енергетично найсильніших і потенційно найбільш упізнаваних творів 

українського фольклору — колискової “Ой, ходить сон коло вікон”. 

У  метатексті відтворено не так зміст, як форму прецедентного тексту, яку 

в  мовно-культурній пам’яті читача відновлюють: а) версифікаційна 

структура та б) ключові впізнавані слова й конструкції (ходить, питається; 

де будемо вікувати / ночувати?). Після авторського оновлення цитати 

мовними знаками чорнобильської і постчорнобильської доби, 

термінологічними номінаціями ізотопи, йод, цезій, що стають художніми 

субститутами органічних для колискової поетонімів сон, дрімота, 

змінюється оцінність, первинна лірична тональність пісенного вислову. 

Однак прецедентний жанр і текст колискової залишаються впізнаваними, 

отже,  передбачувана автором діалогічність реалізується. 

Актуалізуючи проблему протистояння колоніальній політиці Росії, 

Ю. Тарнавський у поемі “У РА НА” звертається до інтертекстуального 

досвіду читачів, розраховуючи на активну присутність у ньому образів 

П. Тичини аркодужне перевисання до народів та всіх панів до ’дної ями: 

як елементи шкільної програми, вони мають входити в ядерну зону 

цитатного тезаурусу. Трансформуючи їх і контамінуючи з популярною 
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дитячою забавлянкою Равлик, Ю. Тарнавський творить гостру аксіологічну 

інвективну метафору: один за руки,/ другий за ноги,/ і хвиць на купу,/ 

“Всіх  українців/ до ’дної ями,/ дітей/ за батьками!”/ Ага, Павлику-

Равлику,/ виставив роги/ на стоги трупів,/ перевішуєшся/ [..] / 

до  найсильнішого народу (Тарнавський, 18). Діалог у цьому разі 

відбувається не з прецедентними текстами, а за їхньою ментально-оцінною 

участю. Авторське трактування національної історії постає на іронічно-

саркастичному осмисленні первинної семантики та естетики протоджерел, 

а  також на засудженні “пристосуванської” позиції самого П. Тичини 

(Павлик-Равлик, перевішуєшся до найсильнішого народу). Така реактуалізація 

цитат у зовсім іншій стилістично-оцінній парадигмі — складніший рівень 

освоєння “чужого слова” через ментальне відсторонення від окремих 

ціннісних позицій, вербалізаторами яких є цитовані фрагменти. 

Окремий стилістичний аспект становить оцінність іншомовних цитат. 

У сучасній українській поетичній мові вона може бути позитивна 

(наприклад, латинськомовних, німецькомовних в ідіостилі Є. Маланюка) 

і  негативна (наприклад, російськомовних у творах Ю. Тарнавського — 

поема “У РА НА”, О. Забужко — “Крим. Ялта. Прощання з імперією”, 

О. Ірванця — “Російська пісня” із циклу “Пісні східних слов’ян”). Пор.: 

Мов  виноград/ Темно-синій, імлавиться море і дивно невлад,/ Захлинаючись, 

скрипка біжить “па желєзнай дароґє”,/ Де донині проноситься смерч 

“Варкута — Лєнінград”./ Ех, па тундрє, па тундрє!../ Прощавайте — 

совєцьке дитинство,/ Поворот з таборів, шістдесятницькі вірші (зразки/ 

Первозвуків німого!),/ “хрущовка”, що в голову тисне…/ [..] “Ат праклятай 

пагоні”, в тропу мандрівного зарібку — / І мені навздогін (кожен має, за що 

заплатив!)/ Бабця в чунях, щокою придержавши скрипку,/ Заянчить 

хроматизмом, мов духу пускаючись хрипко… (Забужко, В., 110 – 111); Умом 

Расію нє панять… Росія врятувала світ!/ Так вже не раз бувало./ Від 

тираній, фашизму, від/ Навал, яких навалом/ Могло би буть, коли б/ Їм відсіч 

не давали./ Отак і в ті серпневі дні,/ Які уже в легенді,/ Росія знов сказала 
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“Ні!”/ На всі свої легені./ А що було? А те було, — / Як старших 

розпитати, — / Зібралося всесвітнє зло/ Росію розтоптати./ Усе це 

розпочали два/ Чи три якихсь народці./ Ну, точно — почала Литва/ Та інші 

інородці./ Їм на підтримку з півдня йшла/ Доведена до сказу/ І очманіння 

чимала/ Дивізія з Кавказу./ А в глибині своїх лісів/ Підступні, як данайці,/ 

Сідлали оленів і псів/ Якути і нанайці./ З усіх сторін ішли вони,/ Московський 

брук топтали,/ Хатят лі рускіє вайни,/ Ні в кого не питали,/ А мов 

загарбники ішли/ З республік і провінцій./ [..] / Та той, котрий у Кремлі/ 

Сидів біля штурвала,/ Дихнув, спитав “Доколє?” — і/ Розбіглася навала./ 

Так в котрий раз/ Росія світ/ Від бід/ Порятувала (Ірванець, ТМ, 96 – 97). 

Подані в українській транслітерації російськомовні цитати-вкраплення 

оцінно маркують несумісність російського та українського соціального і 

поетичного мислення й світобачення.   

Особливе стильове експресивно-оцінне забарвлення мають у сучасній 

поетичній мові висловлення офіційної культури. Вони виконують функцію 

знаків “чужої” мовної позиції — не індивідуально-авторської, а стереотипно-

знеособленої, пропагованої офіційним дискурсом, прищепленої через механізм 

насадження (“насилля”) тексту, інституційно-примусового його засвоєння, 

наприклад, через засоби масової інформації: рятуючись од сумнівів,/ 

б’ю  телеграму собі самому/ вчасколивесьрадянськийнарод-/ 

івсепрогресивнелюдство-/ готуєтьсягіднозустріти-/ черговийз’їздКПРС/ 

бажаю тобі великих успіхів,/ щиро заздрю, що ось уже тридцять років/ 

ти  живеш у найщасливішій у світі країні./ Але й після цього досада 

не  минає./ Тоді я згадую, що міжнародна обстановка/ сьогодні складна, 

як  ніколи,/ і заспокоююсь (Стус, Пал., 219); О Боже, подай хоч один 

монолог,/ в якім клекотіла би кров, а не лімфа!../ І чавить цигарку 

(“Минздрав ССР/ предупреждает”) — як зігнуту спину!/ Офеліє! Вихід! — 

кричить режисер  (Забужко, В., 74). Експресивність цитати в цьому разі 

зумовлена її соціально-ідеологічним статусом у національній культурі 

загалом або на конкретному часовому відтинку її розвитку. Апелюючи 
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до  прецедентного тексту відомого напису на цигарках, О. Забужко 

поновлює і підтримує мовну пам’ять епохи. 

Оцінність, експресивність цитат може з’являтися і завдяки оновленню, 

осучасненню їхньої канонізованої традицією форми й семантики епітетами. 

Це спостереження стосується і точкових цитат, передусім цитатних імен, 

образів (Все змішалося — злидні, і зло,/ і антихристська сила…/ О північна 

козо-дерезо,/ Що ти тут загубила (Малкович, В., 38); Не виведе новітній 

нас Мойсей/ на інші ясні зорі й тихі води./ Убили землю неземної вроди,/ 

наш  дім, наш хліб і славу, наше — все!/ Лишилось мало: призабута мова/ 

та  ще зорі китаєчка шовкова (Жиленко, 330); Чи я пізнаю Вас поміж горбів 

верблюда,/ Коли за сорок років проклюнуся з піску?/ Моїх червоних тіл 

оманлива облуда/ Розсиплеться на манну гарячу і гірку (Федорак, 47), 

і повноформатних цитат-висловлень (І, перейшовши мертвим буреломом,/ 

Не зачерпнути байкерським шоломом/ Із моря, як із Дону, — п’яний 

князь (Забужко, В., 233 – 234). Уведення епітета в цитату, по-перше, 

відбиває ознаки доби творення метатексту, по-друге, виявляє зміни 

читацького сприйняття в нових соціокультурних умовах, і, по-третє, 

зумовлює виформування новітніх оцінних значень у прецедентних 

висловлень.  

Також експресивність цитат може бути пов’язана з їхнім 

іншосистемним, іншосеміотичним графічним оформленням (так звана 

креолізована цитата): Піти (1.Т: е.3?/ чи 1.К: е.3!/) — / Щоб повернутися/ 

На круги своя:/ (2.Те4х,/ 2.Кеd5х.)/ Щоб іншому/ Забракло сил/ повернутися 

(Мойсієнко, 36). 

Загалом здатність створювати чи інтенсифікувати експресивно-оцінні 

регістри тексту — сутнісна функціональна характеристика цитати, 

невіддільна від її змістотвірного навантаження в поетичному дискурсі.  
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5.2.7. Ігрова функція цитати  

 

Ігрова (людична) функція первинно не належить до базових 

функціональних ознак цитати в художній мові (на відміну, наприклад, від 

розмовного, публіцистичного дискурсу). Онтологічно її зазвичай пов’язують 

із феноменом мовної гри (Г. Г. Слишкін [Слышкин 2000], О. А. Земська 

[Земская 1983], Т. О. Грідіна [Гридина 1996], О. В. Журавльова [Журавлева 

2007], Т. А. Космеда, О. В. Халіман [Космеда, Халіман 2013], О. О. Маленко 

[Маленко 2011], Н. В. Кондратенко [Кондратенко 2014], М. О. Шаповал 

[Шаповал 2009], Т. Ю. Кальченко [Кальченко 2015]), Н. М. Большакова 

[Большакова 2007] та здатністю “чужого слова” порушувати лінеарність 

тексту, зокрема й художнього. Цілеспрямовано створювані під час цього 

сприйняттєві “злами” справді здебільшого мають вихід у сферу ігрової 

поетики. Пор.: Уся філософія вкупі з цитатами вчених/ Накрилася 

мідним… серпанком вечірньої хвилі,/ Однаково хто декоратор такої 

осяйної сцени (Фульмес, ЛяЛяК, 230). У наведеному зразку новітньої 

української поезії (Ю. Фульмес належить до покоління пізніх 

дев’яностників) ігрове навантаження цитати пов’язане з ефектом обманутого 

очікування. Цей ефект зумовлений руйнуванням комбінаторної пам’яті слова 

або (в термінах лексичної семантики) його стійких лексико-семантичних 

зв’язків, уже зафіксованих в колективній мовній свідомості як своєрідне 

кліше, комунікативно-оцінний стереотип. У звичному сприйманні предикат 

накритися мідним має нормативне завершення тазом, тому поява поетоніма 

серпанок є оказіонально-ігровою.    

Причини й функціональні параметри ігрового вживання цитати 

в загальномовній та художньо-поетичній практиці не ізоморфні. 

У  публіцистиці, в розмовно-побутовому спілкуванні, у творах розважальних 

жанрів контекстне обігрування прецедентних висловлень здебільшого 

мотивоване бажанням мовця послабити офіційність спілкування, перевести 

його в жартівливо-інтимізовану тональність, а отже, скоротити або навіть 
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знівелювати психологічну дистанцію між учасниками комунікативної 

ситуації, зокрема й віртуальної. Пор.: “ Основна мета вживання цитат 

в  ігровій функції — знизити напруженість розмови, зробити її менш 

серйозною [Слышкин 2000, 103]. Особливо показове з цього погляду 

вживання каламбурно трансформованих цитат у мові мас-медіа: вибирай, 

кому дістануться гроші — тобі ор нот тобі (реклама лотереї); 

Під лежачий камінь коньяк не тече. Тому будьте активними, амбітними 

та цілеспрямованими, ніколи не втрачайте ентузіазму.., — порадив 

Михайло Поплавський. Після зустрічі випускники активно робили світлини, 

спілкувались (knukim.edu.ua/novunu/universitet-kultur /21.11.2017). 

У мові новітньої української поезії, передусім постмодерністської, 

естетика ігрової цитати виразно корелює з естетикою креативного стьобу, 

епатажу, карнавалізації дискурсу: Любіть Оклахому! Вночі і в обід,/ 

Як неньку і дедді достоту!/ Любіть Індіану!/ Й так само любіть/ Північну 

й  Південну Дакоту./ Любіть Алабаму в загравах пожеж,/ Любіть її 

в  радощі й біди!/ Айову любіть! Каліфорнію теж!/ І пальми крислаті 

Флоріди!/ Дівчино! Хай око твоє голубе,/ Та не за фізичнії вади/ Коханий 

любити не стане тебе,/ Якщо ти не любиш Невади!/ Юначе! Ти мусиш 

любити стократ/ Сильніше, ніж любиш кохану,/ Колумбію-округ і 

Джорджію-штат,/ Монтану і Луїзіану!/ Любити не зможеш ти штатів 

других,/ Коли ти не любиш по-братськи/ Полів Арізони й таких дорогих/ 

Просторів Аляски й Небраски (Ірванець, ТМ, 87); Жили у бабусі/ Троє 

білорусів./ Один сірий, другий білий/ Третій — в капелюсі./ Для того й 

тому, щоб/ Втримать рівновагу,/ З’їхалися в пущу/ Підписать бомагу 

(Ірванець, ТМ, 96). 

Власне, проілюстрована гра мовними одиницями, що переростає в гру 

художніми смислами і конотаціями, — загальновизнана ознака 

постмодерністського поетичного і прозового тексту, яка вирізняє його на тлі 

творів інших течій та естетичних плаформ. Тому природно, що саме через 

поняття гра сутність постмодернізму як принципово нової світоглядно-
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філософської системи й реалізованого в текстах нового літературного 

напряму, визначав Р. Барт: “Слово "гра" варто розуміти у всій його 

багатозначності. Грає сам текст, [..] і читач також грає, причому двояко: 

він  грає в текст (як у гру), шукає таку форму практики, в якій би він 

відтворювався” [Барт 1989: 421]. У такій інтерпретації гра постає 

як  особлива постмодерністська стратегія, яка пов’язує автора, текст і читача 

у просторі ігрового резонування цитати. В українській гуманітаристиці 

цю  ідею продуктивно розвинула Т. І. Гундорова, акцентуючи спрямованість 

постмодерністської філософії “на широку культурну гру, діалог різних 

символів і знаків, включаючи передмодерні, на зміщення абсолютного права 

якого б то не було закону чи канону” [Гундорова  1997: 69]. 

Незважаючи на очевидний зв’язок ігрової стратегії з досягненням 

сміхових ефектів і творенням поетичних каламбурів, абсолютизацію думки 

про те, що “в більшості випадків ігрова функція постає як розважальна” 

[Смирнова 2005 : 89], вважаємо методологічно некоректною. Вона, 

ймовірно, спричинена невиправданим і надто прямолінійним перенесенням 

на систему поетичної мови уявлення про ігровий характер цитувань у мові 

публіцистики чи в побутовому спілкуванні. Насправді ж у поетичній мові 

розважальність — лише один з аспектів ігрового тексту, важливий, однак 

не  визначальний складник поетики. На нашу думку, цитатно-

інтертекстуальна гра в поезії має здебільшого естетично-інтелектуальний 

характер. Цю особливість засвідчують тексти-колажі українських авторів 

різних поколінь: За ниву, що святив наш чесний піт,/ За серцем нашим 

живлені заводи,/ За пісню й книгу, як за сонця світ,/ За ясні зорі і за тихі 

води — / на прю ми стали проти царства тьми,/ Що оскверняє море 

й  суходоли,/ І віримо, що переможем — ми (Рильський, ІІІ, 67); Юдоль 

плачу, земля моя, планета,/ блакитна зірка в часу на плаву,/ мій білий світ, 

міцні твої тенета, — / Страждаю, мучусь, гину, а живу (Костенко, В., 33); 

братні руки до розправи скорі/ для обіймів п’яних розпросториш/ відпусти 

мене на ясні зорі/ я вже вічний ти мені не сторож (Андрухович, ЕПР, 58). 
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Таке синтезування не атрибутованих як “чуже слово” різночасових, 

різножанрових цитатних знаків розраховане на компетентного, 

“кодовопроникного” (Н. А. Кузьміна) читача. Його індивідуальний цитатний 

тезаурус має бути відносно симетричний (а в ідеалі сумірний) із тезаурусом 

автора тексту. 

 Інтелектуально-ігрове навантаження цитат виявляється і при 

розкодуванні цитатних аплікацій, текстове маскування яких пов’язане з 

їх  свідомим (не плагіатним) “розлапковуванням”: Знов захід буряний. 

Недобрий./ Знов пророкує кров’ю літер,/ Що ми загинем, яко обри,/ Що буде 

степ, руїна й вітер (Маланюк, П., 44); Там — історія про флірт,/ вельми 

тривіальна./ Невигадливий мотив/ з листям однесе./ Ох, мій любий 

Августин,/ все минуло, все... (Жиленко, 443 – 444); Твої ліси обдерті і 

прямі./ Хоч любо Дону шоломом іспити,/ Та кроки, ніби надмогильні 

плити,/ Сумні, одні, холодні і самі (Федорак, 73); Твої офіцери/ Вчать мову 

й  муштрують іще не готові/ Десну перейти батальйони (Ірванець, ТМ, 

82); Душа яріє, смутком оповита./ Ярій, душе, ярій, та не ридай!/ 

Твій  розпач — марний! Перспектива — світла!/ Коли ж розпука у тобі 

розквітла — / Продай себе, або в оренду здай! (Ірванець, 36). 

Ігрова природа цитати особливо вияскравлюється при її входженні 

в  новий текст не тільки за тематично-змістовими, а й за формальними 

асоціаціями з прецедентним висловленням. Такими є паронімічні 

співзвучності бути — бити (Майже гамлетівське питання:/ Бути/ 

Чи/ Бити (Мойсієнко, 192), позиція — опозиція (В опозицію дівчина/ 

Виряджала бійця,/ Круг ковбаски надівши на/ Два варених яйця./ Босих ніг 

не  шкодуючи,/ Провела за село./ Стрічку "Я — голодуючий"/ Одягла на чоло 

(Ірванець, ТМ, 88). У цьому разі теж важливо розрізнювати власне 

розважальну та інтелектуально-ігрову природу зафіксованих 

реінтерпретацій. 
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В українській поетичній мові ХХ століття цитування текстів 

попередньої та сучасної авторам культури часто набуває характеру 

багатоаспектної — і власне розважальної, й естетично-інтелектуальної — гри 

з  мовними знаками, цитатними одиницями й образно-оцінними формулами. 

При цьому в “ігрове поле” поезії зазвичай потрапляють одиниці 

загальномовного цитатного тезаурусу, тому мовці легко впізнають, 

ідентифікують та декодують їх. 

 

Висновки до розділу 5. 

 

Спостереження щодо функціонального навантаження цитат в 

українському поетичному тексті ХХ століття узагальнюють такі основні 

висновки. 

У сучасній лінгвістиці для осмислення функцій цитати в текстах 

різних стилів актуальні кілька теоретико-методологічних позицій:  

а) виважене врахування літературознавчого досвіду, абсолютизація 

якого детермінує методологічні хиби (окремі функції або другорядні з 

погляду лінгвістики, або трактуються чи номінуються по-іншому);  

б) пов’язування функцій цитати із загальними функціями мови; 

в) акцентування власне лінгвістичних аспектів вживання і 

функціонування цитати у текстах різних жанрів і стилів;  

г) визначення функцій, актуальних для текстів конкретного стилю — 

наукового, публіцистичного, художнього тощо.  

Типологію встановлених і схарактеризованих у процесі дослідження  

диференційних для поетичного тексту ХХ століття функцій цитат візуалізує 

схема.   
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Номінативна функція цитати постулює вживання “чужого слова” для 

вторинної номінації явищ, осіб, життєвих ситуацій. Цю здатність умотивовує 

імплікована в цитатному інваріанті диференційна ознака-архісема. 

Інтелектуально-оцінна згущеність і фатичність цитатних номінативних 

формул помітно інтенсивніша порівняно із загальномовними стилістично 

нейтральними засобами називання тих самих явищ, ситуацій тощо.  

Ідентифікаційна функція знакова для текстів, де цитати слугують 

маркером авторського ідіостилю і має чітку прагматичну настанову: через 

упізнавані цитати актуалізувати в пам’яті читача інформацію про творчість 

автора (пор. поезії-присвяти, вірші-некрологи).  

 Дослідження діалогізаційної функці цитат передбачає розгляд двох 

аспектів: власне діалогічного (цитати як компоненти висловлень ліричних 

героїв або діалогізованих ліричних ситуацій) та інтертекстуально-

діалогічного (цитати як одиниці міжтекстового діалогу).  



 390

Композиційно-текстотвірна прагматика цитат пов’язана з їх 

здатністю: а) проспектувати загальний зміст твору (прогностично-

моделювальна функція цитатних заголовків та епіграфів), слугувати 

конструктивними компонентами текстотворення в межах лейтмотивної та 

“рамкової” цитатності (цитати як ключові одиниці метатексту); 

в) версифікаційно моделювати авторський текст, у структуру якого цитата 

інтегрована в позиції “сильного початку ”. 

Змістотвірна функція цитати пов’язана з модальністю реагування на 

вербалізовані в “чужому слові” змісти й оцінки, тобто з їх підтвердженням 

(персуазивна функція) або запереченням (заперечна функція). Психологічна 

мотивація персуазивних цитат – опертя на зміст і оцінність, на авторитет 

прецедентного висловлення; заперечних – протиставлення “своєї” думки 

прецедентній, вже вербалізованій у “чужому слові”.  

Лінгвальний механізм реактуалізації цитат у заперечній функції – 

трансформація стверджувальних висловлень у заперечні і навпаки, що 

передбачає: а) додавання / редукцію заперечних часток; б) заміну ключової 

лексеми на антонімічну; в) загальне заперечення ”чужого слова”.  

Функціональне навантаження цитат не залежить від їх структурного 

різновиду чи формату відтворення. Виняток становить домінантність 

ідентифікаційної функції щодо точних графічно виділених цитат.  

У конкретних текстах здебільшого одночасно реалізуються кілька 

цитатних функцій, які взаємодоповнюють одна одну, засвідчуючи 

функціональний синкретизм (наприклад, композиційна поєднується із 

змістотвірною; ігрова з номінативною тощо). У кожному разі можна 

говорити лише про переважання, акцентований вияв однієї з них.   

Специфіка художнього дискурсу як модусу естетичного пізнання і 

відтворення дійсності детермінує особливості поетичної функціональної 

моделі цитати, яка не ізоморфна з її функціональними моделями в текстах 

інших жанрів і стилів української мови.   
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ВИСНОВКИ 
 

Лінгвоінтелектуальна еволюція українського поетичного тексту 

ХХ століття пов’язана з урізноманітненням корпусу цитат, які входять в 

активний поетичний словник і формують цитатний тезаурус.  

Актуальне для сучасної української стилістики тексту поглиблення знань 

про природу художньої мови і конкретного тексту, про психоментальні та 

психолінгвальні механізми художнього мовомислення, про закономірності 

функціонування і рецепції літературних творів як носіїв культурно-історичної 

інформації зумовило виформування нових наукових методик та інтегративних 

дослідницьких парадигм. До таких належить рецептивна стилістика. 

Сучасна рецептивна стилістика — це нова філософія наукового 

пізнання художнього тексту як лінгвокультурного і когнітивно-

комунікативного феномену. На тлі традиційних текстознавчих парадигм  її 

вирізняє щонайширше врахування індивідуально-психологічних і  

соціокультурних умов творення та сприймання літературного твору. Саме 

вони визначають перспективу його подальшого функціонування як тексту.  

Рецептивний зміст поняття текст передбачає його проекцію на 

систему когніції (значну частину своїх культурних знань людина набуває 

через тексти й зберігає, відтворює, поновлює і помножує їх теж у текстах) 

та інтелектуально-естетичної комунікації (твір / текст — активна, 

рівноцінна ланка тріади автор — текст —  читач), яка може бути 

успішною тільки за умови сумірності інтелектуально-емоційних досвідів 

автора і читача. Операційною мовною одиницею цієї інтелектуально-

естетичної комунікації є цитата. 

Діалогічна, інтертекстуальна природа цитати детермінує потребу її 

розгляду у внутрішньотекстовому функціонуванні (як одиниці 

горизонтального, лінійного тексту) та в культурно-семіотичному просторі 

(як компонента вертикального, полівимірного тексту). 
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Інтегративне осмислення в різних парадигмах (функціонально- і 

рецептивно-стилістичній, комунікативно-прагматичній, лінгвопрецедентній 

лінгвосинергетичній) дає змогу створити комплексну лінгвокультурологічну 

модель опису цитати як:  

− загальномовної одиниці з акцентованим комунікативно-оцінним 

змістом, яка засвідчує зв’язок мови художньої літератури і літературної 

мови на всіх етапах її становлення, розвитку у всіх жанрово-стильових 

різновидах;  

− одиниці поетичного словника, що фіксує спадковість мовних традицій 

національної словесності та сучасного поетичного мовомислення, а 

також зумовлює культурно-історичну поліфонізацію мови поезії;  

− мовно-естетичного знака, що акумулює, зберігає і ретранслює 

інтелектуально-почуттєвий зміст універсально-, національно- й 

індивідуально-прецедентних текстів;  

− носія культурних знань, кванта мовно-поетичної пам’яті. 

Застосований інтегративний підхід поєднує методику стилістичного 

аналізу з принципами розуміння природи, функціонування, сприймання й 

інтерпретації текстів, що актуальні для інших галузей гуманітарного 

знання — літературознавства, семіотики, філософії, естетики, культурології, 

бібліопсихології тощо. Такий синтез забезпечує цілісність знань про 

феномен поетичного тексту, зокрема дає змогу врахувати когнітивно-

психологічні й соціокультурні чинники його сприймання в широкому 

контексті та в конкретних умовах, у яких відбувається художня комунікація. 

В цьому вимірі художній текст постає як динамічний, часово маркований 

феномен лінгвокультури, який зберігає й нарощує інтелектуально-

естетичну пам’ять нації.  

Виконане дослідження спростовує поширену думку про зв’язок явища 

цитатності лише з новітньою (переважно постмодерною) культурою 

текстотворення. Концептуальним є визнання цитатності понадчасовою, 
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іманентною властивістю когнітивно-мовної діяльності людини, що пов’язана з 

механізмами словесно-логічної, образної, емоційної, асоціативної пам’яті.  

Сучасне широке витлумачення цитати постулює, що це універсальна 

комунікативно-оцінна одиниця, операційний знак пізнавально-мовної 

діяльності людини. У поетичному тексті (зокрема й на хронологічному зрізі 

ХХ століття) цитату актуалізовано як функціонально-текстовий код, що 

вербалізує багатовимірність зв’язків авторського мовомислення із 

національною та світовою мовно-культурною традицією. 

Рецептивне трактування цитати спирається, з одного боку, на традиційне 

розуміння феномену “чужого слова”, а з другого — акцентує новітні погляди на 

природу й текстові формати цитат: цитата — репрезентант, лінгвоментальний 

“згусток” прецедентного тексту; цитата — знак будь-якої семіотичної 

системи, не тільки вербальної; цитата — різноструктурне відтворення 

“чужого слова”, не обов’язково дослівне. Це забезпечило коректне 

співвіднесення терміна цитата з номінаціями суміжних явищ діалогічного 

буття тексту, дало підстави констатувати родовий статус поняття цитата 

щодо видових форм “чужого слова” (алюзія, ремінісценція), а також 

спрогнозувати перспективу метамовного усталення в цьому осучасненому 

термінологічному статусі. 

Кваліфікативні когнітивно-текстові ознаки цитати — це:  

− знакова природа, здатність згущувати прецедентні змісти й конотації, а 

при входженні в нові літературно-мовні контексти функціонувати як 

відсилання до прецедентного джерела й через встановлення 

міжтекстових асоціативно-культурних зв’язків поліфонізувати нові 

тексти;  

− бінарний статус: генетично належачи до прецедентного (“чужого”) 

тексту, цитата органічно інтегрується в змістову структуру нового 

авторського тексту;  

− відновлюваність інформації про автора та / або прецедентний текст;  
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− відтворюваність форми й змісту;  

− відносна семантична і / або графосемантична автономність у 

лінійній структурі нового тексту, що виявляє збереження 

диференційних щодо “чужого слова” референтних смислів “сказав не 

я / не зараз / не в цій ситуації”.  

Лінгвокогнітивну основу теорії цитатності становлять твердження про 

механізми утворення й реактуалізації цитат, також про природу цитування 

з погляду запозичення і впливу — різних форм лінгвоментального 

накладання на авторську мовну свідомість текстів попередньої  і сучасної 

культур.  

Типологію цитатних висловлень, зафіксованих в українських 

поетичних текстах ХХ століття, створено за генетичними, комунікативно-

прагматичними, структурно-функціональними критеріями.  

Евристичну цінність має класифікація цитат за формально-

структурними критеріями: “експлікованість” (експліковані / імпліковані), 

“формат відтворення” (точні / трансформовані / семантичні), “мовно-

структурний рівень” (фоностилістичні, словотвірні, лексичні).  

Еволюція механізмів інтегрування цитати в нові мовно-літературні 

контексти — це врізноманітнення структурних та аксіологічних форматів її 

відтворення, що засвідчують зміну поетичного мовомислення і принципів 

поетичного текстотворення.   

Цитатність — властивість різних рівнів організації поетичного тексту. 

Застосування рівневого підходу до класифікації цитатних одиниць 

підтверджує, що поетична мова — це дискурс і ментальної, і структурної 

(версифікаційної, звукової, комбінаторної, ритміко-синтаксичної) пам’яті 

національної словесності, дискурс утвердження мовно-естетичного канону.  

Український поетичний текст ХХ століття активно інтегрує 

прецедентні тексти національної та світової лінгвокультур. Це детермінує 

потребу опису джерел формування й розвитку цитатного поетичного 

словника. До основних прецедентних площин, у які найбільш продуктивно 
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рефлексує лінгвокультурна пам’ять поетичної мови, належать Біблія, світова 

література, українська література (фольклор, класична, сучасна) та 

інтермедіальні сфери (музичні, кінематографічні, анімаційні, рекламні 

тексти, офіційно-ідеологічний дискурс. 

Систематизація інформації про актуальні для української поетичної 

мови ХХ століття джерела цитатності дає змогу: а) опредметнити 

лінгвокультурний розвиток української поетичної мови в найтіснішому й 

неперервному зв’язку з національною словесною традицією; 

б) продемонструвати максимальну відкритість сучасного поетичного 

мовомислення до різночасових і різножанрових пластів української і світової 

культури; в) констатувати інтенсифікацію наповнення мови української 

поезії ХХ ст. інтермедіальними цитатними одиницями.  

Дослідження контекстної прагматики цитат у поетичних текстах 

ХХ століття сприяє формулюванню нових положень, які розвивають теорію 

цитатності й становлять методологічну основу для створення типології 

функцій цитат і в широкому — загальномовному, й у вужчому — 

стильовому вимірі. Жанрово-стильова різноманітність текстів, їх неоднакова 

комунікативна спрямованість спричинює неізоморфність поетичної 

функціональної моделі цитатності та її функціональних моделей в інших 

жанрово-стильових різновидах української літературної мови. 

Виокремлені основні функції (номінативна, діалогізаційна, 

ідентифікаційна, композиційно-текстотвірна, змістотвірна в її персуазивно-

підтверджувальному і заперечному виявах, експресивно-оцінна та ігрова) у 

конкретних текстах взаємодоповнюють одна одну, засвідчуючи 

функціональний синкретизм з акцентованим виявом однієї з них.   

Інтегративний аналіз цитат, зафіксованих у поетичній мові 

ХХ століття, простеження їхньої художньої онтології та змістово-

аксіологічної динаміки вмотивовує введення в науковий обіг поняття 

“цитатний тезаурус”. Запропоновано дефініцію цього феномену: 

сформований у процесі пізнання текстів культури, зафіксований у 
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свідомості мовців, апробований різностильовою, різножанровою і 

різночасовою усною та писемною мовною практикою корпус висловлень, 

надслівних образно-смислових єдностей як вербальних акумуляторів знань 

про ці тексти. 

Розмежування загальномовного і стильового поетичних цитатних 

тезаурусів умотивоване їх трактуванням як неізоморфних за обсягом і 

компонентним наповненням словників, що репрезентують різні сфери буття 

національної мови. Поетичний цитатний тезаурус відбиває жанрово-

стильове багатство “чужих слів”, що увійшли в словник художньої мови. 

Загальномовний цитатний тезаурус формують одиниці ширшого когнітивно-

комунікативного простору — простору літературної мови. Неізоморфність 

загальномовного та стильового цитатних тезаурусів умотивована також тим, 

що художня мова зберігає за собою функцію естетичного фільтра і формує 

естетичний канон літературної мови.  

І загальномовний, і стильовий поетичний цитатні тезауруси — це 

репрезентативні лінгвоінтелектуальні зрізи й різновиди лінгво- та 

етнокультури. Дослідження змістово-оцінної динаміки цитатних міні-

текстів, які наповнюють ці тезауруси, відкриває новий аспект вивчення 

історії літературної мови та художнього стилю.  

Матеріал, систематизований у покажчику “Цитата в українській 

поетичній мові ХХ століття: джерела і тексти”, фіксує інформацію про 

авторів, творчість яких є джерелом активного цитування, і водночас 

унаочнює тексти поетів, для яких уживання “чужих слів” стало 

ідіостильовою нормою.  

Увага до історії літературної мови як до історії розвитку 

лінгвокультури відкриває перспективу досліджень загальномовного і 

стильових цитатних тезаурусів. Їхні складники —  цитати є маркерами 

історичного, цивілізаційного й соціально-культурного часу в мові. 



 397

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

ТА ЇХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
АУХВМ 

 

 

Андрусяк 

 

Андрусяк ОГ 

 

Андрухович ВК 

 

Андрухович ЕПР 

 

 

Андрухович С 

 

Антонич 

Бажан Д 

Бажан 

 

Білоцерківець 

Бойчук ТО 

 

Бойчук ЗБП 

 

Василашко 

 

Вінграновський ЦЖЛ 

 

Молитва небо здіймає вгору: Антологія української 

християнської віршованої молитви ХІХ — початку 

ХХІ століть. Тернопіль: Богдан, 2011. 1056 с. 

Андрусяк І. Повернення в Ґалапаґос: Поезії. Донецьк, 

2001. 60 с. 

Андрусяк І. Отруєння голосом: Тексти. Київ: 

Смолоскип, 1996. 164 с. 

Андрухович Ю. Вибрані кавалки БУ-БА-БУ: Т.в.о./../ри. 

Львів: Каменяр, 1995. С. 6 – 80. 

Андрухович Ю. Екзотичні птахи і рослини з додатком 

“Індія”. Колекція віршів. Івано-Франківськ, 2002. 

112 с. 

Андрухович Ю. Середмістя. К.: Рад. письменник, 1989. 

101 с.  

Антонич Б.-І. Вибране. К., 2003. 376 с. 

Бажан М. Дебора. Вітчизна. 1968. №8.  

Бажан М. Твори в 4 томах. Київ: Дніпро, 1984. Т. 1. 

636 с.   

Білоцерківець Н. Алергія. Київ: Критика, 1999. 64 с. 

Бойчук Б. Третя осінь: Поезії. Київ: Дніпро, 1991. 

286 с. 

Бойчук Б. Земля була пустошня: Поема. Нью-Йорк, 

1959. 88 с. 

Василашко В. Усміхнись веселкою з грози: Поезії. 

Київ: Дніпро, 1999. 167 с. 

Вінграновський М. Цю жінку я люблю: Лірика. Київ: 

Дніпро, 1990. 205 с. 



 398

Вовк П 

Вовк ІУ 

 

Вороний  

 

Воронько 

 

Герасим’юк ОПК 

 

Гнатюк НЛ 

 

ДТ 

 

Драч 1 

 

Драй-Хмара 

 

Жадан 

 

Жиленко 

 

Забужко  

 

Забужко ДС 

 

ІМЕННИК 

 

Ірванець 

 

Вовк В. Поезії. Київ: Родовід, 2000. 421 с. 

Вовк В. Іконостас України: Містерія. Нью-Йорк; Ріо-

де-Женейро, 1988. 49 с.   

Вороний Микола. Поезії. Переклади. Критика. 

Публіцистика. Київ: Наук. думка, 1996. 698 с.  

Воронько П. Твори в 4 томах. Київ: Дніпро, 1982. Т. 1: 

Поезії 1943 – 1963 рр. 349 с.  

Герасим’юк В. Осінні пси Карпат: Із лірики 

вісімдесятих. Київ: Факт, 1999. 112 с. 

Гнатюк І. Нове літочислення: Вірші та поеми. Київ: 

Рад. письменник, 1990. 199 с. 

Дві тонни: антологія поезії двотисячників. Київ: 

Маузер, 2007. 304 с. 

Драч І. Вибрані твори: в 2 т. Київ: Дніпро, 1986. Т. 1. 

351 с.; Т. 2. 326 с. 

Драй-Хмара М. Вибране: Поезії. Київ: Дніпро, 1989. 

541 с. 

Жадан С. Цитатник: (Вірші для коханок і коханців). 

Київ: Смолоскип, 1995. 60 с. 

Жиленко І. Євангеліє від ластівки: Вибрані твори. 

Київ: Пульсари, 2006. 488 с. 

Забужко О. Вірші 1980 – 2013. Київ: Комора, 2013. 

304 с. 

Забужко О. Друга спроба: Вибране. Київ: Факт, 2005. 

320 с.  

ІМЕННИК. Антологія дев’яностих. Київ: Смолоскип, 

1997. 264 c. 

Ірванець О. Вірші останнього десятиліття: 1991 – 2000. 

Львів: Кальварія, 2001. 32 с.  



 399

Ірванець ТМ 

 

Калинець ПМ 

 

Калинець СТ 

 

Клен В 

 

Кордун 

 

Костенко В 

Костенко МП 

 

Костенко МЧ 

 

 

Крижанівський 

 

Літпошта 

 

ЛяЛяК 

 

Маланюк П 

 

Малишко 

Малкович 

Махно ЛЕ 

 

Метаморфози 

Ірванець О. Турбація мас БУ-БА-БУ: Т.в.о./../ри. Львів: 

Каменяр, 1995. С. 80 – 142. 

Калинець І. Пробуджена муза: Поезії. Прага, 1986. 

580 с.    

Калинець І. Слово триваюче: Поезії. Харків: Фоліо, 

1997. 542 с. 

Клен Ю. Вибране: Літературно-художнє видання. 

Київ: Дніпро, 1991. 461 с. 

Кордун В. Плач по землі поліській Літературна 

Україна. 1996. 25 квітня. С. 5. 

Костенко Л. Вибране. Київ: Дніпро, 1989. 559 с. 

Костенко Л. Мадонна перехресть. Київ: Либідь, 2011. 

112 с. 

Костенко Л. Маруся Чурай. Навчальний посібник-

хрестоматія. Кіровоград: Степова Еллада, 1999. 

С. 65 – 115.  

Крижанівський С. Вибране: поезії. Київ: Дніпро, 1991. 

358 с. 

Літпошта (збірка молодої поезії, і не тільки…). Київ: 

Вид-во Жупанського, 2009. 317 с. 

ЛяЛяК (Львівська літературна криївка): антологія 

поезії 2000 рр. Львів: Піраміда, 2010. 264 с. 

Маланюк Є. Поезії. Київ: Укр. письменник, 1992. 

618 с.  

Малишко А. Твори в 10 т. Київ: Дніпро, 1972. 

Малкович І. З янголом на плечі. Київ, 1997. 

Махно В. Лютневі елегії та інші вірші. Львів: Каменяр, 

1998. 61 с.  

Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років. 



 400

 

Мозолевський 

 

Мойсієнко 

 

Неборак ДП 

 

Неборак ЛГ 

 

Нехода 

Низовий 

 

Олесь 

 

 

Олійник 

 

Осадко 

Павличко 1 

 

Павличко ПП  

 

Перебийніс 

 

Плужник 

Рильський І 

 

 

Рильський ІІ 

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011. 272 с. 

Мозолевський Б. Дорогою стріли: Поезії. Київ: 

Рад. письменник, 1991. 155 с.  

Мойсієнко А. Вибране: Поезії і переклади. Київ: 

Фенікс, 2006. 528 с. 

Неборак В. Доповнена біографія БУ-БА-БУ: Т.в.о./../ри. 

Львів: Каменяр, 1995. С. 143 – 250.  

Неборак В. “Літаюча голова” та інші вірші. Львів: 

Срібне слово, 2005. 303 с. 

Нехода І. Вибране. Київ: Вид-во худ. літ, 1956. 373 с. 

Низовий І. “Запрягайте, хлопці, коней”: поезія.  

Луганськ, 1993. 64 с. 

Олесь О. Твори: у 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т. 1: 

Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. 

З неопублікованого. Сатира. 958 с.  

Олійник Б. Вибрані твори: в 2 т. Київ: Дніпро, 1985. 

Т. 1. 269 с.; Т. 2. 245 с. 

Осадко Г. Слова //ruthenia.info/slova/4791.htm 

Павличко Д. Вибрані твори: у 2 т.; Т. 1: Вірші поеми. 

Київ: Укр. енциклопедія ім. М. Бажана. 604 с. 

Павличко Д. Покаянні псалми. Київ: Основи, 2009. 

880 с. 

Перебийніс П. Цивілізація дерев: Поезія, драматургія. 

Київ, 2011. 621 с.   

Плужник Є. Поезії. Київ, 1988. 415 с.  

Рильський М. Зібрання творів: у 20 т. Київ: Наук. 

думка, 1983. Т. 1: Поезії 1907 – 1929. Проза 1911 –

1925. 535 с.  

Рильський М. Зібрання творів: у 20 т. Київ: Наук. 



 401

 

Рильський ІІІ 

 

Рильський ІV 

 

Римарук ДО 

 

Римарук СБ 

 

Рисак 

 

Ромен БЛЛЧ 

 

Рубчак КІ 

 

Руденко 

Савка 

Сверстюк 

 

Світличний СКР 

 

 

Світличний УМТС 

 

Симоненко БЧ 

Стус ДБ 

 

Стус Пал. 

 

думка, 1983. Т. 2: Поезії 1930 – 1941. 431 с. 

Рильський М. Зібрання творів: у 20 т. Київ: Наук. 

думка, 1983. Т. 3: Поезії 1941 – 1950. 439 с.  

Рильський М. Зібрання творів: у 20 т. Київ: Наук. 

думка, 1984. Т. 4: Поезії 1949 – 1964. 423 с. 

Римарук І. Діва Обида. Видіння і відлуння. Івано-

Франківськ: Лілея-НВ, 1998. 128 с. 

Римарук І. Сльоза Богородиці. Київ: Дніпро, 2008. 

398 с. 

Рисак О. Сьома нота печалі: Поезії. Луцьк: Вид-во 

“Волинська обласна друкарня”, 2003. 52 с.  

Ромен Л. Білий лебідь — лебідь Чорний: волхвема. 

Суми: ВВП “Мрія–1” ЛТД, 2005. 272 с. 

Рубчак Б. Крило Ікарове: Поезії. Київ: Дніпро, 1991. 

205 с. 

Руденко М. Поезії. Київ: Дніпро, 1991. 413 с.  

Савка М. Тінь риби: Поезії. Львів, 2010. 64 с. 

Сверстюк Є. Писані синім крилом. Київ: Кліо, 2015. 

256 с. 

Світличний І. Серце для куль і для рим: Поезії. 

Поетичні переклади. Літературно-критичні статті. 

Київ: Рад. письменник, 1990. 581 с. 

Світличний І. У мене — тільки слово: Поезії. Харків: 

Фоліо, 1994. 431 с. 

Симоненко В. Берег чекань. Сучасність, 1973. 310 с. 

Стус В. Дорога болю: Поезії. Київ: Рад. письменник, 

1990. 222 с. 

Стус В. Палімпсести: Вірші 1971 – 1979 років. Київ: 

Сучасність, 1986. 491 с. 



 402

Сосюра 

Тарнавський 

 

Тичина І / І2 

 

Тичина ІІ / І2 

 

Тичина ІІІ / І2 

 

Тичина І / 2 

 

Українка 

 

Федорак 

 

Филипович 

 

Франко 

 

Хвильовий І 

 

 

Сосюра В. Поезії. Київ: Рад. письменник, 1975. 320 с. 

Тарнавський Ю. У РА НА (Тисяча років самоти). 

Харків. – Нью-Йорк, 1992. 168 с. 

Тичина П.  Твори у 12 т. Т. 1. Київ: Наук. думка, 1983. 

734 с. 

Тичина П. Твори у 12 т. Т. 2. Київ: Наук. думка, 1984. 

662 с. 

Тичина П. Твори у 12 т. Т. 3. Київ: Наук. думка, 1990. 

510 с. 

Тичина П. Вибрані твори: у 2 т. Т. 1: Вірші. Поеми. 

Київ, 2011. 608 с. 

Українка Леся. Твори в 12 томах. Т. 1: Поезії. Київ: 

Рад. письменник, 1975. 446 с.  

Федорак Н. Брудершафт із собою. Київ: Смолоскип, 

1997. 94 с.  

Филипович П. Поезії. Київ: Рад. письменник, 1989. 

190 с. 

Франко І. Твори в 20 томах. Київ: Рад. письменник, 

1989.  

Хвильовий Микола. Твори в 2 томах. Т. 1. Київ: 

Дніпро, 1990. 649 с. 

 

 



 403

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Абишева 1990 :  Абишева С. Д. Реминисценции как вид “чужого слова” 

в поэзии Д. Самойлова. Проблемы стиховедения и поэтики: 

Межвузовский научный сборник. Алма-Ата, 1990. С. 39 – 51. 

2. Абрамов 1993 : Абрамов С. Р. Интертекстуальность как 

конституирующий признак и условие сосуществования семиотических 

систем. Интертекстуальные связи в художественном тексте: Сб. ст. 

СПб: Образование, 1993. С. 12 – 20. 

3. Алексеев 1986 : Алексеев М. П. Взаимодействие литературы с другими 

видами искусства как предмет научного изучения. Русская 

литература и зарубежное искусство. Москва: Русcкий язык, 1986. 

С. 3 – 17. 

4. Алексеенко 2003 : Алексеенко М. И. Текстовая реминисценция как 

единица интертекстуальности. Массовая культура на рубеже XX – 

XXI вв.: Человек и его дискурс. Сб. научн. тр. Москва: Азбуковник, 

2003. С. 221 – 233. 

5. Алефиренко 2002 : Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. 

Синергетика языка, сознания и культуры. Москва: Академия, 2002. 

394 с. 

6. Андросенко 1988 : Андросенко В. П. Цитата как элемент сообщения и 

как фактор эстетического воздействия: автореф. дисс. .. канд. филол. 

наук. Москва, 1988. 20 с. 

7. Андрусів 2003 : Андрусів С. Національне буття як мова. Урок 

української. 2003. №2. С. 42 – 44. 

8. Андрухович 1998 : Андрухович Ю. Повернення літератури? Плерома. 

1998. С. 14 – 21. 

9. Анисимова 2003 : Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и 

межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). 

Москва: Академия, 2003. 128 с. 



 404

10. Антипов 1989 : Антипов Г. А. Текст как явление культуры: 

Монография. Новосибирск: Наука, 1989. 197 с. 

11. Аржанова 2002 : Аржанова О. К. Функции цитат, реминисценций и 

аллюзий в сюжетообразовании прозаического произведения: дисс. .. 

канд. филол. наук. Самара, 2002. 183 с. 

12. Арнольд 1995 : Арнольд И. В. Проблемы диалогизма, 

интертекстуальности и герменевтики (В интерпретации 

художественного текста). Санкт-Петербург: Образование, 1995. 60 с. 

13. Арнольд 1999 : Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. 

Интертекстуальность: Сб. ст. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1999. 

444 с. 

14. Арнольд 1993 : Арнольд И. В. Читательское восприятие 

интертекстуальности и герменевтика. Интертекстуальные связи в 

художественном тексте. Санкт-Петербург, 1993. 

15. Арутюнова 2006 : Арутюнова Н. Д. Виды игровых действий. 

Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. Москва: 

Индрик, 2006. С. 5 – 16. 

16. Арутюнова 1992 : Арутюнова Н. Д. Диалогическая модальность и 

явление цитации. Человеческий фактор в языке: Коммуникация. 

Модальность. Дейксис. Москва, 1992. 

17. Арутюнова 1986 : Арутюнова Н. Д. Диалогическая цитация 

(К проблеме чужой речи). Вопросы языкознания. 1986. № 1. С. 50 – 64. 

18. Арутюнова 1999 : Арутюнова Н. Д. Чужая речь: “свое” и “чужое”. 

Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры, 1999. 896 с. 

19. Архангельська 2018 : Архангельська А. Про одну фразеологічну 

інтертекстему в мовопросторі сучасних українських мас-медіа. 

Інтертекстуальність та інтермедіальність в просторі української 

мови, літератури та культури. Оломоуць, 2018. С. 181 – 220.  



 405

20. Ахманова 1997 : Ахманова О. С. “Вертикальный контекст” как 

филологическая проблема. Вопросы языкознания. 1977. № 3. С. 47 – 

54. 

21. Баган 2014 : Баган М. Заперечення як засіб трансформації 

прецедентних феноменів. Українська мова. 2014. №4. С. 44 – 51.  

22. Баженова 2003 : Баженова Е. А. Интертекстуальность. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва: 

Флинта, Наука, 2003. С. 104 – 108. 

23. Баевский 1997 : Баевский В. С. Стихотворная цитата в тексте. Русская 

филология: Учен. зап. Смолен. гуманитарного ун-та. 1997. Т. 1. 

С. 107 – 120. 

24. Бак, Борисова 1992 : Бак Д. П., Борисова Е. Б. Принципы цитирования 

в поэтике лирического цикла: статус имени у Анны Ахматовой.  

Исторические пути и формы художественной циклизации в поэзии и 

прозе. Кемерово, 1992. С. 140 – 155. 

25. Бакина 2007 : Бакина А. Д. Специфика семантики цитаты (на 

материале русского и английского языков): дисс. .. канд. филол. наук. 

Орел, 2007. 181 с. 

26. Барабаш 1998 : Барабаш Ю. Я. К проблеме “концы — переходы — 

начала”: В связи с одной сковородинской реминисценцией у 

И. Котляревского. История национальных литератур: Перечитывая и 

переосмысливая. Москва, 1998. Вып. 3. С. 5 – 21. 

27.  Барабаш 2008 : Барабаш Ю. Слово. Теми і мотиви поезії Тараса 

Шевченка. Київ: Наук. думка, 2008. С. 279 – 301. 

28. Баранник 2007 : Баранник Д. Х. Текст. Українська мова: Енциклопедія 

[вид. 3-є, зі змінами і доповненнями]. Київ: Українська енциклопедія 

ім. М. П. Бажана, 2007. С. 704 – 705.  

29. Баранник 2007 : Баранник Д. Х. Цитата. Українська мова: 

Енциклопедія [вид. 3-є, зі змінами і доповненнями]. Київ: Українська 

енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. С. 816. 



 406

30. Баранов 1993 : Баранов А. Г. Функционально-прагматическая 

концепция текста. Ростов: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 1993. 182 с. 

31. Барт 1989 : Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: 

Прогресс, 1989. 616 с. 

32. Барт 2001 : Барт Р. S / Z. Москва: Эдиториал УРСС, 2001. 232 с. 

33. Бахтин 1975 : Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и 

формы в словесном художественном творчестве. Вопросы литературы 

и эстетики. Москва: Худ. литература, 1975. 504 с. 

34. Бахтин 1972 : Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского [3-е 

изд.]. Москва: Худ. лит-ра, 1972. 470 с. 

35. Бахтин 1979 : Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: 

Искусство, 1979. 424 с. 

36. Бацевич 1997 : Бацевич Ф. С. Когнітивне і лінгвальне в процесах 

вербалізації. Мовознавство. 1997. № 6. С. 30 – 36. 

37. Бацевич 2004 : Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 

2004. 320 с. 

38. Бацевич 2007 : Бацевич Ф. C. Словник термінів міжкультурної 

комунікації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://terminy-

mizhkult-comunikacii.wikidot.com.ua. 

39. Бевзенко 1991 : Бевзенко С. П. З історії лінгвостилістичних досліджень 

української мови. Історія українського мовознавства. Історія 

вивчення української мови. Київ: Вища школа, 1991. С. 206 – 211. 

40. Белозерова 1999 : Белозерова Н. Н. Интегративная поэтика: 

Монография. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999. 208 с. 

41. Белозерова 2000 : Белозерова Н. Н. Теория интертекста: кажущиеся 

противоречия. Вестник ТюмГУ. 2000. №4. С. 64–69. 

42. Белый 1997 : Белый А. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. 

Речи. Москва: Автограф, 1997. 607 с. 

43. Березина 1994 : Березина А. Г. Роман В. Набокова “Отчаянье”, 

прочитанный германистом: проблема цитирования. Вестник СНбГУ. 



 407

Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1994. Вып. 1. 

С. 92 – 105. 

44. Бехта 2001 : Бехта І. А. Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у 

світлі когнітивно-дискурсної парадигми). Мовні і концептуальні 

картини світу: зб. наук. праць. Київ: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2001. 

№ 5. С. 22 – 26. 

45. Бибик 2016 : Бибик С. П. Оновлена стильова норма засобів масової 

інформації. Українська мова. 2016. №2. С. 72 – 81.  

46. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови 

давньоєврейської й грецької наново перекладена [переклад проф. Івана 

Огієнка]. Українське Біблійне товариство, 2006. 1375 с. 

47. Білодід 1964 : Білодід І. К. Крилате слово Шевченка. Джерела мовної 

майстерності Т. Г. Шевченка: Зб. статей. Київ, 1964. С. 3 – 20. 

48.  Білодід 1964а : Білодід І. К. Т. Г. Шевченко в історії української 

літературної мови. Київ, 1964. 135 с. 

49. Библер 1991 : Библер B. C. Нравственность. Культура. Современность. 

Москва: Знание, 1991. 250 с. 

50. Библер 1990 : Библер B. C. От наукоучения к логике и культуре: Два 

философских введения в двадцать первый век. Москва: Политиздат, 

1990. 413 с. 

51. Блум 1998 : Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998. 352 с. 

52. Богин 1982 : Богин Г. И. Филологическая герменевтика. Калинин: 

Калининский гос. ун-т, 1982. 86 с. 

53. Боднар 2000 : Боднар В. Проблеми рецептивної естетики і поетики у 

творчій спадщині І. Я. Франка. Тернопіль, 2000. 168 с. 

54. Бойко 2002 : Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській 

літературній мові. Мовознавство. 2002. № 2 – 3. С. 10 – 21. 

55. Бокий 1998 : Бокий О. В. Цитация и виды ее трансформации в 

названиях стихотворных пародий Л. Кэррола. Проблемы филологии и 



 408

методики преподавания иностранных языков. Санкт-Петербург, 1998. 

С. 28 – 39. 

56. Большакова 2007 : Большакова Н. Н. Игровая поэтика в литературных 

сказках Михаэля Энде: дисс. .. канд. филол. наук. Смоленск, 2007. 

223 с. 

57. Бонфельд 2000 : Бонфельд М. Ш. Творчество как интерпретация.  

Текст. Культура. Социум: Сб. статей. Вологда: Русь, 2000. С. 17 – 23. 

58. Борботъко 2007 : Борботъко В. Г. Принципы формирования дискурса: 

От психолингвистики к лингвосинергетике. Москва: КомКнига, 2007. 

288 с. 

59. Борев 2001 : Борев Ю. Б. Художественные взаимодействия как 

внутренние связи литературного процесса. Теория литературы. В 4 т. 

Т. IV. Литературный процесс. Москва: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. 

С. 41 – 47. 

60. Брудный 2005 : Брудный А. А. Психологическая герменевтика [3-е 

изд., испр. и доп.]. Москва: Лабиринт, 2005. 336 с. 

61. Будагов 1967 : Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. 

Москва: Высш. школа, 1967. 172 с. 

62. Бурвикова, Костомаров 2006 : Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. 

Воспроизводимые сочетания слов как лингвокогнитивная и 

терминологическая проблема. Филологические науки. 2006. №2.  

С. 45 – 53. 

63. Бухбиндер 1983 : Бухбиндер В. А. О предмете текстуальной 

лингвистики. Проблемы текстуальной лингвистики. Київ: Вища 

школа, 1983. С. 6 – 19. 

64. Вальтер, Мокиенко 2008 : Вальтер X., Мокиенко В. Прикольный 

словарь (антипословицы и антиафоризмы). Москва: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 384 с. 

65. Васильев 1997 : Васильев Н. Л. “Чужое слово” в русской поэзии: 

Из записок филолога. Русcкая словесность. 1997.  № 5. С. 59 – 62. 



 409

66. Ващенко  1963 : Ващенко В. С. Мова Тараса Шевченка. Київ: Вид-во 

Київ. ун-ту, 1963. 252 с. 

67. Ващенко 1982 : Ващенко В. С. Афористичність мови Шевченкових 

поезій. Зб. праць 24 наук. шевченк. конф. Київ, 1982. С. 209 – 214. 

68. Вежбицкая 1982 : Вежбицкая А. Дескрипция или цитация? Новое в 

зарубежной лингвистике. Выпуск XIII. Москва: Радуга, 1982. С. 237 –

263. 

69. Вежбицкая 1978 : Вежбицкая А. Метатекст в тексте. Новое в 

зарубежной лингвистике. Вып. 8. Москва: Прогресс, 1978. С. 402 – 

425. 

70. Вербицкая 1989 : Вербицкая М. В. К обоснованию теории “вторичных 

текстов”. Филологические науки. 1989. № 1. С. 30 – 36. 

71. Вернадский 1938 : Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное 

явление [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//vernadsky.lib.ru. 

72. Винокур Г. 1991 : Винокур Г. О. О языке художественной литературы. 

Москва: Высшая школа, 1991. 448 с. 

73. Винокур Т. 1974 : Винокур Т. Г. К вопросу о норме в художественной 

речи. Синтаксис и норма. Москва: Наука, 1974. С. 267 – 282. 

74. Вокальчук 2008 : Вокальчук Г. М. Словотворчість українських поетів 

ХХ століття. Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2008. 536 с. 

75. Волошинов 1995а : Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии. 

Риторика. Москва, 1995. № 2. С. 9 – 30. 

76. Волошинов 1995б : Волошинов В. Н. Философия и социология 

гуманитарных наук. Санкт-Петербург: АСТА-ПРЕСС, 1995. 380 с. 

77. Воробьева 1997 : Воробьева Т. Л. Проблемы текста в рецептивной 

эстетике (к вопросу о межтекстовой компетенции читателя и его роли 

в литературном процессе). Проблемы межтекстовых связей: сб. 

статей. Барнаул: АТУ, 1997. С. 182 – 187. 



 410

78. Выготский 1976 : Выготский Л. С. Мышление и речь. Избранные 

психологические исследования. Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1976. 

С. 36 – 388. 

79. Гадамер 1999 : Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация (Из немецко-

французских дебатов с участием Ж. Деррида, Ф. Форгета, М. Франка,  

Х.-Г. Гадамера, Й. Грайша и Ф. Ларуелля). Герменевтика и 

деконструкция. Санкт-Петербург: СПбГУ, 1999. С. 202 – 242. 

80. Гаспаров Б. 1983 : Гаспаров Б. М. Функции реминисценций из Данте в 

поэзии Пушкина. Russian Literature. 1983. Vol. 14. С. 317 – 350. 

81. Гаспаров Б. 1996 : Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика 

языкового существования. Москва: Новое литературное обозрение, 

1996.  352 с. 

82. Гаспаров М. 2001 : Гаспаров М. Л. Литературный интертекст и 

языковой интертекст. Известия РАН. Серия литературы и языка. 

2001. Т. 61. № 4. С. 3 – 9. 

83. Гетман 1997 : Гетман Л. И. Интертекстуальность как явление 

культуры. Мова i культура. К., 1997. Т. 2. С. 48 – 49. 

84. Гинзбург 1999 : Гинзбург М. Л. Метр и смысл: об одном из механизмов 

культурной памяти. РГГУ, 1999. 297 с. 

85. Гиршман 1996 : Гиршман М. М. Избранные статьи. Художественная 

целостность. Ритм. Стиль. Диалогическое мышление. Донецк, 1996. 

244 с. 

86. Голікова 2012 : Голікова Н. С. Мовна норма в художній літературі 

початку ХХІ ст. Український смисл. 2012. №1. С. 3 – 11.  

87. Голікова 2015 : Голікова Н. С. Інтертекстуальність у художньому 

дискурсі П. Загребельного. Наукові записки національного 

університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Вип. 59. 

Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2015. С. 55 – 57. 

88. Голікова 2015а : Голікова Н. С. Контекстуальні “вкраплення” в 

художньому дискурсі П. Загребельного. Дослідження з лексикології і 



 411

граматики української мови. Вип. 16. Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. 

С. 161 – 168. 

89. Горбачев 1999 : Горбачев О. А. Механизм цитирования и 

автоцитирования в “Триптихе” А. Башлачева. Русская рок-поэзия: 

текст и контекст. Тверь, 1999. Вып. 2. С. 73 – 77. 

90. Грабович 1986 : Грабович Гр. Велика література. Сучасність. 1986.  

№ 7 –8. С. 46 – 80. 

91. Грабович 2004 : Грабович Гр. Плаґіят і його контексти [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s8_4_2004.html 

92. Григорьев 1977 : Григорьев В. П. Паронимия. Языковые процессы 

современной русской художественной литературы: Поэзия. Москва: 

Наука, 1977. С. 186 – 239. 

93. Григорьев 1979 : Григорьев В. П. Поэтика слова. Москва: Наука, 1979. 

343 с. 

94. Гридина 1996 : Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. 214 с. 

95. Гриценко 2007 : Гриценко П. Ю. Ідіолект і текст. Лінгвостилістика: 

об’єкт — стиль, мета — оцінка: зб. наук. пр. Київ, 2007. С. 16–43. 

96. Гриценко 2013 : Гриценко П. Мова Тараса Шевченка в дослідженнях 

Петра Тимошенка. Тимошенко П. Д. Студії над мовою Тараса 

Шевченка. Київ: КММ, 2013. С. 5 – 18. 

97. Гром’як 1999 : Гром’як Р. Т. Історія української літературної критики 

(від початків до кінця ХІХ століття). Тернопіль: Підручники і 

посібники, 1999. 224 с. 

98. Гром’як 1966 : Гром’як Р. Т. Проблеми естетичного сприйняття в 

літературній критиці Івана Франка. Українське літературознавство. 

Львів, 1966. Вип. 1. С. 33 – 38.  



 412

99. Гром’як 1992 : Гром’як Р. Т. Про визначення поетики в світлі 

естетичної концепції І. Я. Франка. Поетика. Київ: Наук. думка, 1992. 

С. 16 – 21. 

100. Гудков 1999 : Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы 

прецедентности. Москва: Изд-во МГУ, 1999. 152 с. 

101. Гудков 2003 : Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной 

коммуникации. Москва: Гнозис, 2003. 288 с. 

102. Гудков 1997а : Гудков Д. Б., Красных В. В., Захаренко И. В. 

Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц 

и в коммуникации. Вестник Московского ун-та. Серия 9. Филология. 

1997. №3. С. 62 – 75. 

103. Гудков 1997б : Гудков Д. Б., Красных В. В., Захаренко И. В. 

Некоторые особенности функционирования прецедентных 

высказываний. Вестник Московского ун-та. Серия 9. Филология. 1997. 

№ 4. С. 106 – 117. 

104. Гуйванюк 2009 : Гуйванюк Н. В. Слово — речення — текст : 

Вибрані праці. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. 664 с. 

105. Гундорова 2005 : Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: 

Український літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005. 324 с. 

106. Гундорова 1997 : Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія 

раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів: 

Літопис, 1997. 298 с. 

107. Гучинская 1993 : Гучинская Н. О. Афоризм как 

интертекстуальный вариант лирико-стихотворного текста. 

Интертекстуальные связи в художественном тексте: Межвуз. сб. 

науч. трудов. Санкт-Петербург: Образование, 1993. С. 38 – 46. 

108. Данилко 1964 : Данилко П. Поетична Шевченкіана Максима 

Рильського. Зб. праць 16 наук. шевченківської конференції. Київ, 1964. 

C. 162 – 177. 



 413

109. Делез 1995 : Делез Ж. Логика смысла. Москва: Академия, 1995. 

298 с. 

110. Демьянков 1983 : Демьянков В. З. Понимание как 

интерпретирующая деятельность. Вопросы языкознания. 1983. № 6. 

С. 58 – 67. 

111. Денисова 2003 : Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, 

память, перевод. Москва: Азбуковник, 2003. 298 с. 

112. Деррида 1995 : Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе 

гуманитарных наук. Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1995. № 5. 

С. 170 – 189. 

113. Джанджакова 1988 : Джанджакова Е. В. Об использовании 

цитат в заглавиях художественных произведений. Структура и 

семантика текста. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. С. 30 – 37. 

114. Драгунова 1990 : Драгунова Р. Г. Подходы к определению 

интертекстуальности и интертекста, скрытая цитата как форма 

межтекстовых связей. Москва: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1990. 

Вып. 361. С. 55 – 63. 

115. Дридзе 1984 : Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре 

социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. 

Москва: Наука, 1984. 268 с. 

116. Душенко 2003 : Душенко К. В. Словарь современных цитат. 

Москва: Эксмо, 2003. 736 с. 

117. Дымарский 2001 : Дымарский М. Я. Проблемы 

текстообразования и художественный текст (на материале русской 

прозы XIX – XX вв.). Москва: Едиториал УРСС, 2001. 328 с. 

118. Дядечко 1989 : Дядечко Л. П. Лингвистическая характеристика 

цитат-реминисценций в современном русском языке: автореф. дисс. .. 

канд. филол. наук. Київ, 1989. 16 с. 

119. Дядечко 2006 : Дядечко Л. П. “Крылатый слова звук”, или 

Русская эптология. Киев, 2006. 336 с. 



 414

120. Еко 1996 : Еко У. Поетика відкритого твору. Слово. Знак. 

Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 

Львів: Літопис, 1996. С. 408 – 419. 

121. Елистратов 1999 : Елистратов B. C. Словарь крылатых слов 

(русский кинематограф). Москва: Русские словари, 1999. 181 с 

122. Емельянова 2005 : Емельянова О. Н. Цитата. Выразительные 

средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопедический словарь-справочник. Москва: Флинта: Наука, 

2005. С. 350 – 351. 

123. Єрмоленко 2013а : Єрмоленко С. Я. Диференційні ознаки 

літературної мови. Літературна норма і мовна практика. Ніжин: 

Аспект-Поліграф, 2013. С. 6 – 19.  

124. Єрмоленко 2013б : Єрмоленко С. Я. Літературний стандарт у 

контексті мовної свідомості українців. Літературна норма і мовна 

практика. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. С. 31 – 41. 

125. Єрмоленко 2007 : Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий 

світогляд. Київ: НДІУ, 2007. 444 с. 

126. Єрмоленко 2009 : Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки 

української культури. Київ: Інститут української мови НАН України, 

2009. 352 с. 

127. Єрмоленко 1999 : Єрмоленко С. Я. Нариси з української 

словесності (Стилістика та культура мови). Київ: Довіра, 1999. 431 с. 

128. Єрмоленко 2007а : Єрмоленко С. Я. Поетична мова. Українська 

мова: Енциклопедія [вид. 3-є, зі змінами і доповненнями]. Київ: 

Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. С. 521 – 522. 

129. Єрмоленко 2012 : Єрмоленко С. Я. Сучасна українська 

лінгвостилістика: співвідношення теорії і методів. Стил. 11. 

Међународни часопис. Београд, 2012. С. 23 – 32. 

130. Єрмоленко 1987 : Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. 

Київ: Наук. думка, 1987. 246 с. 



 415

131. Єрмоленко 2016 : Єрмоленко С. Я., Вокальчук Г. М., 

Ганжа А. Ю., Гнатюк Л. П., Сюта Г. М. Територія мови Тараса 

Шевченка. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. 348 с. 

132. Есин 1991 : Есин А. Б. Полемическая интерпретация как форма 

бытования классики. Классика и современность. Москва: Изд-во МГУ, 

1991. 254 с. 

133. Еськова 1995 : Еськова Н. А. О “раскавыченных” цитатах. 

Русская речь. 1995. № 3. С. 57 – 60. 

134. Жанри 1989 : Жанри і стилі в історії української літературної 

мови.  Київ: Наук. думка, 1989. 284 с. 

135. Женетт 1998 : Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике. В 2 т. 

Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. 472 с.; Т. 2. 472 с. 

136. Жовтобрюх 1991 : Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського 

радянського мовознавства (1918 – 1941). Київ: Наук. думка, 1991. 

259 с. 

137. Жолковский 1994 : Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие 

работы. Москва: Наука, 1994. 427 с. 

138. Жолковский 2005 : Жолковский А. К. Избранные статьи о 

русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. 

Москва: РГГУ, 2005. 656 с. 

139. Жулинская 2005 : Жулинская А. С. Интертекстуальность как 

объект лингвистических исследований. Ученые записки ТНУ 

им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”. 2005. Т. 18 (57). № 1. 

С. 71 – 75. 

140. Журавлева 2007 : Журавлева О. В. Функциональные системы 

речепорождения сквозь призму языковой игры. Барнаул: Изд-во 

Алтайского ун-та, 2007. 142 с.  

141. Забужко 2003 : Забужко О. Інший формат. Інший формат. Івано-

Франківськ, 2003. С. 20 – 36. 



 416

142. Загайко 1966 : Загайко П. К. Традиції Шевченка в поезії 

П. Г. Тичини. Зб. праць 14 наук. Шевченк. конф. Київ, 1966. C. 339. 

143. Загнітко 1999 : Загнітко А. П. Особливості сучасної української 

синтаксичної поетики. Восточноукраинский лингвистический сборник. 

Донецк, 1999. Вып. 5. С. 284 – 297. 

144. Захаренко 1997 : Захаренко И. В. Прецедентные высказывания и 

их функционирование в тексте. Лингвокогнитивные проблемы 

межкультурной коммуникации. Москва: Филология, 1997. С. 92 – 99. 

145. Захаренко 1997а : Захаренко И. В., Красных В. В., Гудков Д. Б., 

Багаева Д. В. Прецедентные высказывания и прецедентное имя как 

символы прецедентных феноменов. Язык, сознание, коммуникация. 

Москва: Филология, 1997. Вып. 1. С. 82 – 103. 

146. Зелінська 2013 : Зелінська О. Ю. Українська барокова проповідь: 

мовний світ і культурні витоки. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. 

408 с. 

147. Земская 1996а : Земская Е. А. Клише новояза и цитация в языке 

постсоветского общества. Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 23 – 31. 

148. Земская 1996б : Земская Е. А. Цитация и виды ее трансформации 

в заголовках современных газет. Поэтика. Стилистика. Язык и 

культура. Москва: Наука, 1996. С. 157 – 168. 

149. Земская 1983 : Земская Е. А. Языковая игра. Русская разговорная 

речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Москва: Наука, 1983. 

277 с. 

150. Золотухина 2009 : Золотухина Е. Н. Категория 

интертекстуальности в современном русском языке: дис. .. канд. 

филол. наук. Калуга, 2009. 207 с. 

151. Зубрицька 2004 : Зубрицька М. Ноmo Legens: читання як 

соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 353 с  

152. Ігнатенко 2003 : Ігнатенко М. Авторемінісценції у творчості 

Тараса Шевченка. Дивослово. 2003. №5. С. 10 – 13.  



 417

153. Измаева 2002 : Измаева Е. З. Метатекст как средство понимания 

текста. Филологические науки. 2002. № 6. С. 70 – 78. 

154. Измаева 2005 : Измаева Е. З. Процессы функционирования и 

развития неявных смыслов в метатексте. Филологические науки. 2005. 

№ 3. С. 88 – 95. 

155. Ільїн 1958 : Ільїн В. С. Мова творів Т. Г. Шевченка. Курс історії 

української літературної мови. Т. 1. Київ: Вид-во АН УРСР, 1958. 

С. 211 – 262. 

156. Ильин 1998 : Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца 

столетия: Эволюция научного мифа. Москва: Интрада, 1998. 255 с. 

157. Ильин 2001 : Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. 

Москва: Интрада, 2001. 384 с. 

158. Ильин 1983 : Ильин И. П. Проблема читателя в современной 

критике восприятия. Современные зарубежные литературоведческие 

концепции (герменевтика, рецептивная эстетика). Москва, 1983. 

С. 56 – 67. 

159. Ильин 1989 : Ильин И. П. Стилистика интертекстуальности. 

Теоретические аспекты. Проблемы современной стилистики. Москва, 

1989. С. 186 – 207. 

160. Ингарден 1962 : Ингарден Р. Исследования по эстетике. М, 1962. 

572 с. 

161. Интертекст 2003 : Интертекст в художественном и 

публицистическом дискурсе: Сб. докл. междунар. науч. конф.  

Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2003. 701 с. 

162. Ионова 2006 : Ионова С. В. Вторичный текст в концепциях 

текстуальности и интертекстуальности. Филологические науки. 2006. 

№4. С. 87 – 96. 

163. Ионова 2005 : Ионова С. В. Вторичный текст и проблема 

преобразования смысла в процессе коммуникации. Человек в 



 418

коммуникации: аспекты исследований: Сб. науч. ст. Волгоград: 

Перемена, 2005. С. 121 – 134. 

164. Исаев 2004 : Исаев С. Г. Аллюзия как принцип организации 

текста. Филологические науки. 2004. № 4. С. 13 – 19. 

165. Исаева 2000 : Исаева А. В. Функционирование прецедентных 

текстовых реминисценций в устной речи носителей русского языка: 

дисс. .. канд. филол. наук. Москва, 2000. 168 с. 

166. Калашник 1989 : Калашник В. С. “Апостол правди і науки…”. 

Культура слова. Київ, 1989. Вип. 37. С. 14 – 17.  

167. Калашник 2011 : Калашник В. С. Інтертекстуальність як 

стилетвірний чинник у поемах Івана Світличного. Людина і образ у 

світі мови: Вибрані статті. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. 

С. 221 – 226. 

168. Калашник 1986 : Калашник В. С. Фразотворення в українській 

поетичній мові радянського періоду: Семантико-типологічний аспект. 

Харків: Вища школа, 1986. 172 с. 

169. Калыгин 2008 : Калыгин А. Цитата как иконический знак. 

Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2008. № 2. С. 109 – 112. 

170. Калашникова 2003 : Калашникова Н. М. “Человек создан для 

счастья”. Вставные афоризмы в прозе В. Токаревой. Русская речь. 

2003. № 1. С. 12 – 15. 

171. Кальченко 2012 : Кальченко Т. Прецедентні феномени біблійного 

походження в ліриці І. Римарука. Культура слова. К., 2012. Вип. 77. 

С. 101 – 106. 

172. Кальченко 2015 : Кальченко Т. Ю. Функціонально-семантичні 

особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука 

та В. Герасим’юка: автореф. .. канд. філол. наук. Харків, 2015. 19 с. 

173. Карасик 1996 : Карасик В. И. Культурные доминанты в языке.  

Языковая личность: культурные концепты. Волгоград – Архангельск: 

Перемена, 1996. С. 3 – 16. 



 419

174. Караулов 1987 : Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая 

личность. Москва: Наука, 1987. 261 с. 

175. Катаев 2000 : Катаев В. Б. Игра в осколки: Судьбы русской 

классики в эпоху постмодернизма. Москва: Изд-во МГУ, 2000. 252 с. 

176. Качуровський 1983 : Качуровський І. Відгуки творчості Гете в 

поезії Юрія Клена. Сучасність. 1983. №3. С. 23 – 33.   

177. Клочек 1990 : Клочек Г. Поетика і психологія. Київ: Знання, 

1990. 48 с. 

178. Клочек 2007 : Клочек Г. Трактат Івана Франка “Із секретів 

поетичної творчості” як предтеча вітчизняної рецептивної поетики. 

Слово і час. 2007. №4. С. 39 – 45. 

179. Коваль 2001 : Коваль А. П. Спочатку було слово. Крилаті 

вислови біблійного походження в українській мові. Київ: Либідь, 2001. 

312 с. 

180. Коваль, Коптілов 1964 : Коваль А. П., Коптілов В. В. 1000 

крилатих виразів української літературної мови: Афоризми. 

Літературні цитати. Образні вирази. Київ: Наук. думка, 1964. 671 с. 

181. Кожевников 2001 : Кожевников А. Ю. Большой словарь: 

Крылатые фразы отечественного кино. Санкт-Петербург: Нева; 

Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 831с. 

182. Кожевникова 1996 : Кожевникова Н. А. “Чужое слово” в 

романах И. С. Тургенева. Поэтика. Стилистика. Язык и культура: 

Памяти Т. Г. Винокур. Москва: Ин-т рус. яз. РАН, 1996. С. 53 – 61. 

183. Кожина 1981 : Кожина М. Н. Диалогичность письменной 

научной речи как проявление социальной сущности языка. Методика 

и лингвистика. Иностранный язык для научных работников. Москва: 

Наука, 1981. С. 187 – 214. 

184. Кожина 1993 : Кожина М. Н. Статус исторической стилистики. 

Stylistyka. 1993. Т. ІІ. С. 15 – 31. 



 420

185. Кожина, Баженова 2003 : Кожина М. Н., Баженова Е. А. 

Художественный стиль речи. Стилистический энциклопедический 

словарь русского языка. Москва: Флинта, Наука, 2003. С. 594 – 595. 

186. Козицкая 1999а : Козицкая Е. А. Смыслообразующая функция 

цитаты в поэтическом тексте. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1999. 140 с. 

187. Козицкая 1998 : Козицкая Е. А. Цитата в структуре поэтического 

текста: автореф. дисc. .. канд. филол. наук. Тверь, 1998. 

188. Козицкая 1999б : Козицкая Е. А. Цитата, “чужое” слово, 

интертекст: материалы к библиографии. Литературный текст: 

проблемы и методы исследования. “Свое” и “чужое” слово в 

художественном тексте: сб. науч. тр. Вып. 5. Тверь: Изд-во ТвГУ, 

1999. 550 с. 

189. Козицкая 1997 : Козицкая Е. А. Эксплицированная и 

имплицированная цитата в поэтическом тексте. Проблемы и методы 

исследования литературного текста: сб. науч. тр. Тверь, 1997.  

С. 3 – 16. 

190. Козицкая 1999в : Козицкая Е. А. Эпиграф и текст: о механизме 

смыслообразования. Литературный текст: проблемы и методы 

исследования. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. Вып. V.  220 с. 

191. Козицкая 1994 : Козицкая Е. А. “Чужое слово” в структуре 

стихотворения: К проблеме диалогичности в лирике. Литературный 

текст: проблемы и методы исследования: сб. науч. тр. Тверь, 1994. 

С. 111 – 119. 

192. Колесник 1984 : Колесник Г. М. “Нам треба голосу Тараса”. 

Культура слова. Київ, 1984. Вип. 26. С. 11 – 15. 

193. Колесник 1964 : Колесник Г. М. Слово Т. Г. Шевченка у 

поетичній творчості М. Т. Рильського. Джерела мовної майстерності 

Т. Г. Шевченка. Зб. статей. Київ, 1964. С. 138 – 154. 

194. Колесса 1984 : Колесса О. Шевченко і Міцкевич. Львів, 1894. 

116 с. 



 421

195. Колоїз 2002 : Колоїз Ж. В., Бакум З. П. Слово Благовісті: 

словник-довідник фразем біблійного походження. Кривий Ріг: Вид-во 

“І.В.І”, 2002. 195 с.   

196. Кондратенко 2012 : Кондратенко Н. В. Синтаксис українського 

модерністського і постмодерністського художнього дискурсу. Київ: 

Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. 328 с. 

197. Кондратенко 2014 : Кондратенко Н. В. Художній текст як ігрова 

реальність. Проблеми сучасного літературознавства. Вип. 8. 2014. 

С. 38 – 48.  

198. Кононенко 2014 : Кононенко В. І. Ключові висловлення як 

текстотвірні знаки художнього дискурсу. Українська мова. 2014. №1. 

С. 38 – 50.  

199. Кононенко 2002 : Кононенко В. І. Мова. Культура. Стиль. Київ –

Івано-Франківськ, 2002. 406 с. 

200. Космеда 2013 : Космеда Т. А., Халіман О. В. Мовна гра в 

парадигмі інтерпретативної лінгвістики: граматика оцінки, граматична 

ігрема: теоретичне осмислення дискурсивної практики. Дрогобич: 

Коло, 2013. 228 с.  

201. Костів 1995 : Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і 

народів. Київ: Україна, 1995. 431 с. 

202. Костомаров, Бурвикова 1996 : Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. 

Прецедентный текст как редуцированный дискурс. Язык как 

творчество: сб. статей. Москва: ИРЯ РАН, 1996. С. 297 – 302. 

203. Костомаров, Бурвикова 1994 : Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. 

Как тексты становятся прецедентными. Русский язык за рубежом. 

1994.  № 1. С. 73 – 76. 

204. Кравець 2012 : Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській 

поезії ХХ ст. Київ: Академія, 2012. 416 с. 

205. Кравець 2009 : Кравець Л. В. Проблема тексту в сучасних 

лінгвістичних дослідженнях. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту 



 422

ім. М. П. Драгоманова. Сер. 8: Філологічні науки (мовознавство і 

літературознавство). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2009. С. 18 – 26.  

206. Кравець 2008 : Кравець Л. В. Спіаввідношення понять “твір” і 

“текст” у сучасній філології. Філологічні науки: зб. наук. праць. Суми: 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. С. 63 – 69.  

207. Красных 2003 : Красных В. В. “Свой” среди “чужих”: миф или 

реальность? Москва: Гнозис, 2003. 375 с. 

208. Красных 1998 : Красных В. В. Виртуальная реальность или 

реальная виртуальность? Человек. Сознание. Коммуникация. Москва: 

Диалог-МГУ, 1998. 352 с. 

209. Красных 2002 : Красных В. В. Этнопсихолингвистика и 

лингвокультурология: Курс лекций. Москва: Гнозис, 2002. 284 с. 

210. Кремнева 1999 : Кремнева А. В. Функционирование библейского 

мифа как прецедентного текста: автореф. дисс. .. канд. филол. наук. 

Барнаул, 1999. 19 с. 

211. Кристева 1995 : Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман. 

Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 1. С. 97 – 124. 

212. Кристева  2004 : Кристева Ю. Избранные труды: разрушение 

поэтики. Москва: РОССПЭН, 2004. 656 с. 

213. Крысин 2003 : Крысин Л. П. Прецедентные феномены. 

Современный русский язык: Социальная и функциональная 

дифференциация. Москва: Флинта: Наука, 2003. 518 с. 

214. Кубрякова 1987 : Кубрякова Е. С. Текст — проблемы понимания 

и интерпретации. Семантика целого текста. Москва: Наука, 1987. 

С. 93 – 94. 

215. Кузьмина 2004 : Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в 

процессах эволюции поэтического языка [изд. 2-е, стереотипное]. 

Москва: УРСС, 2004. 272 с. 



 423

216. Кузьмина 2011 : Кузьмина Н. А. Интертекст: тема с вариациями. 

Феномены языка и культуры в интертекстуальной интерпретации 

[изд. 2-е, испр. и доп.]. Москва: Либроком, 2011. 272 с. 

217. Культурология 2007 : Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. 

Москва: РОССПЭН, 2007. Т. 1. 1392 c.; Т. 2. 1184 с. 

218. Кураш 2002 : Кураш С. Б. Интертекстуальность как парадигма. 

Текст: проблемы изучения в вузе и в школе: Межвуз. сб. науч. трудов. 

Вып. 1. Пенза: Изд-во 111 НУ, 2002. С. 53 – 59. 

219. Курило 2004 : Курило О. Уваги до сучасної української 

літературної мови.  Київ: Основи, 2004. 303 с. 

220. Курс 1958 : Курс історії української літературної мови [за ред. 

І. К. Білодіда]. Київ: Вид-во АН УРСР, 1958. Т. І. 595 с.; 1961. Т. ІІ. 

620 с. 

221. Кухаренко 1988 : Кухаренко В. А. Интерпретация текста. 

Ленинград: Просвещение, 1988. 327 с.  

222. Левинтон 1971 : Левинтон Г. А. К проблеме литературной 

цитации. Литературоведение. Лингвистика. Матер. 26-й науч. конф. 

Тарту: Изд. Тартусского гос. ун-та, 1971. С. 52 – 54. 

223. Левченко М. 2001 : Левченко М. А. Поэзия пролеткульта: 

идеология и риторика революционной эпохи: автореф. дисс. .. канд. 

филол. наук. Санкт-Петербург, 2001. 18 с. 

224. Левченко О. 2018 : Левченко О. П. Інтертекстуальність дописів 

українського сегмента соціальної мережі TWITTER. 

Інтертекстуальність та інтермедіальність в просторі української 

мови, літератури та культури. Оломоуць, 2018. С. 129 – 144.  

225. Лехциер 2000 : Лехциер В. Введение в феноменологию 

художественного опыта. Самара, 2000. 231 с. 

226. Лингвистический 2002 : Лингвистический энциклопедический 

словарь. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2002. 685 с. 



 424

227. Лисиченко 1965 : Лисиченко Л. А. Із спостережень над мовними 

традиціями Т. Шевченка в поезії А. Малишка. Вісник Харківського  

ун-ту. №7. Серія філологічна. Вип. 1. Харків: Вид-во. Харк. ун-ту, 

1965. С. 42 – 46. 

228. Лисиченко 2009 : Лисиченко Л. А. Мова сучасної поезії: код 

антиестетики. Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. №2. 

С. 2 – 5. 

229. Літературознавчий 2006 : Літературознавчий словник-довідник. 

2-е вид., випр. і доп. Київ: Академія, 2006. 752 с. 

230. Литературная 2001 : Литературная энциклопедия терминов и 

понятий. Москва: Интелвак, 2001. 799 с. 

231. Литературный 1999 : Литературный текст: проблемы и методы 

исследования. “Свое” и “чужое” слово в художественном тексте: 

Сб. науч. трудов. Вып. 5. Тверь: ТвГУ, 1999. 

232. Лоскутова 2005 : Лоскутова А. А. Поэтика 

протоинтертекстуальности: К постановке проблемы [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http.://uchcom.botik.ru/az/lit/coll/ 

Iitext5/14_losk.htm (1 июня 2005). 

233. Лотман 1996 : Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. 

Человек — текст — семиосфера — история. Москва: Языки русской 

культуры, 1996. 447 с.  

234. Лотман 2000 : Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург: 

Искусство – СПб, 2000. 704 с. 

235. Лотман 1981 : Лотман Ю. М. Текст в тексте. Ученые записки 

Тартусского гос. ун-та. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 3 – 17. 

236. Лотман 1971 : Лотман Ю. М. “Чужое слово” в поэтическом 

тексте. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Ленинград, 

1971. С. 106 – 113. 

237. Лушникова 1995 : Лушникова Г. И. Интертекстуальность 

художественного произведения. Кемерово: КГУ, 1995. 82 с. 



 425

238. Лысикова 2005 : Лысикова Ю. А. Лексикографирование цитат : 

дисc. .. канд. филол. наук. Орел, 2005. 191 с. 

239. Максимова 2005 : Максимова Н. В. Функционирование “чужой 

речи” в ответном типе текста. Филологические науки. 2005. № 3. С. 33 –

42. 

240. Маланюк 1997 : Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про 

літературу. Київ: Дніпро, 1997. 428 с.  

241. Маланюк 1992 : Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. 

Київ: Обереги, 1992. 81 с. 

242. Маленко 2009 : Маленко О. О. Естетика слова в постмодерній 

поетичній практиці: долання художніх стереотипів. Світ мови: 

поетика текстових структур. Дрогобич: Посвіт, 2009. С. 256 – 262. 

243. Маленко 2014 : Маленко О. О. Інтертекстуальність як естетизація 

художнього дискурсу: митець — мистецтво — читач. Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 8. Вип. 15. 2014.   

244. Маленко 2010 : Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація 

буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до 

постмодерну). Харків, 2010. 488 с. 

245. Маленко 2011 : Маленко О. О. Мовні ігреми в постмодерному 

тексті: від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя. 

Лінгвістичні дослідження. Харків: ХНПУ, 2011. Вип. 31. С. 125 - 130. 

246. Масенко 1992 : Масенко Л. Т. “Святої правди голос новий” (одне 

з ключових понять християнської культури в поезії Шевченка). 

Культура слова. Київ, Вип. 43. 1992. С. 29 – 35.  

247. Мацько 2009 : Мацько Л. І. Лінгвосинергетичний аналіз. 

Українська мова в освітньому просторі. Київ: Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 421 – 429. 

248. Мацько 2009 : Мацько Л. І. Тарас Шевченко — основоположник 

нової української літературної мови. Українська мова в освітньому 

просторі. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 175 – 204. 



 426

249. Машкова 1989 : Машкова Л. A. Литературная аллюзия как 

предмет филологической герменевтики: автореф. дисс. канд. филол. 

наук. Москва, 1989.  21 с. 

250. Мельників 1998 : Мельників Р. Рецепція “філософічних 

ландшафтів” поетичного тексту. Київ: Смолоскип, 1998. №9. С. 129 –

134.  

251. Минц 1992 : Минц З. Г. “Забытая цитата” в поэтике русского 

постсимволизма. Ученые записки Тартусского ун-та. Вып. 936. Труды 

по знаковым системам. Вып. 25. 1992. С. 123 – 136. 

252. Минц 1973 : Минц З. Г. Функция реминисценций в поэтике 

А. Блока. Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. IV (308). 

С. 387 – 418. 

253. Михайлова 1999 : Михайлова Е. В. Интертекстуальность в 

научном дискурсе (на материале статей): автореф. дисс. .. канд. филол. 

наук. Волгоград, 1999. 18 с. 

254. Михалева 1988 : Михалева И. М. Типы прецедентных текстов и 

их цитирование. Деятельностные аспекты языка. Москва, 1988. 

С. 137 – 143. 

255. Михалева 1989 : Михалева И. М. Текст в тексте: 

психолингвистический анализ: дисс. .. канд. филол. наук. Москва, 

1989. 226 с. 

256. Мовчун 2015 : Мовчун Л. В. Використання топоніма “Україна” 

як вияв римостилю українських поетів. Записки з ономастики. Одеса: 

Астропринт, 2015.Вип. 18. С. 509 – 520. 

257. Можейко 2001 : Можейко М. А. Интертекстуальность. 

Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис; Книжный 

дом, 2001. С. 333 – 336. 

258. Мойсієнко 2006 : Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі 

поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша. Київ: Сталь, 

2006. 304 с. 



 427

259. Мойсієнко 2002 : Мойсієнко А. К. Віршовий текст як динамічна 

структура. Мовознавство. 2002. № 2 – 3. С. 3 - 9. 

260. Мокиенко 2003 : Мокиенко В. М. Интертекстемы и текст в 

славянских языках. Интертекст в художественном и 

публицистическом дискурсе. Магнитогорск: МаГУ, 2003. С. 4 – 27. 

261. Москвин 2006 : Москвин В. П. Художественный стиль как 

система. Филологические науки. 2006. №2. С. 65 – 73. 

262. Москвин 2002 : Москвин В. П. Цитирование, аппликация, 

парафраз: к разграничению понятий. Филологические науки. 2002. № 1. 

С. 63 – 70. 

263. Мукаржовський 1996 : Мукаржовський Я. Мова літературна і 

мова поетична. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-

критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис, 1996. С. 326 – 342.  

264. Мурзин, Штерн 1991 : Мурзин Д. А., Штерн А. С. Текст и его 

восприятие. Свердловск, 1991. 172 с. 

265. Муромцева 2008 : Муромцева О. Г. З історії української 

літературної мови: Вибрані праці. Харків, 2008. 229 с. 

266. Найден 1998 : Найден М. Фольклорнi, релiгiйнi та лiтературнi 

мотиви в поемi М. Рильского “Жала”. Слово i час. 1998. № 6. С. 6 – 11. 

267. Наумов 2005 : Наумов С. А. Формализация интертекстуальных 

отношений в тексте: дисc. .. канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2005. 

215 с. 

268. Нахимова 2007 : Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой 

коммуникации. Екатеринбуг: Урал. гос. пед. ун-т, 2007. 207 с.   

269. Нич 2007 : Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і 

літературознавство. Львів: Літопис, 2007. 316 с. 

270. Номис 1993 : Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке 

інше. Збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. Київ: 

Либідь, 1993. 765 с. 



 428

271. Норман 2006 : Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. Москва: 

Флинта: Наука, 2006. 344 с. 

272. Овчарова 1990 : Овчарова П. И. К типологии литературной 

памяти писателя. Художественное творчество и проблемы 

восприятия. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1990. С. 77 – 84. 

273. Папина 2002 : Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные 

категории. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 368 с. 

274. Переломова 2007 : Переломова О. С. Фольклорні та біблійні 

інтертекстеми в “Казці про калинову сопілку” О. Забужко. Філологічні 

науки. Част. 2. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. С. 76 – 82.  

275. Переломова 2008 : Переломова О. С. Лінгвокультурні коди 

інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний 

аспект. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 208 с.  

276. Петрова 2002 : Петрова Н. В. Графика и интекст. Вопросы 

теории текста, лингвостилистики и интертекстуальности: Вест. 

ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск, 2002. № 3. С. 88 – 96. 

277. Петрова 2005 : Петрова Н. В. Интертекстуальность как общий 

механизм текстообразования: На материале англо-американских 

коротких рассказов: дисс. ..  д-ра филол. наук. Волгоград, 2005.  

278. Петрова 2003 : Петрова Н. В. Прецедентный текст в 

интертексте. Вестник НГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2003. Т. 1. Вып. 1.  С. 28 – 31. 

279. Пещак 1994 : Пещак М. М. Розвиток давньоруського і 

староукраїнського наукового тексту. Київ: Українознавство, 1994. 

271 c. 

280. Пилинський 1982 : Пилинський М. М. Мистецьке слово і мова. 

Мовознавство. 1982. № 6. С. 46 – 58. 

281. Пилинський 1976 : Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. Київ, 

1976. 288 с. 



 429

282. Піхманець 1991 : Піхманець Р. В. Психологія художньої 

творчості. Київ: Наук. думка, 1991. 162 с. 

283. Полубиченко, Андросенко 1989 : Полубиченко Л. В., 

Андросенко В. П. Топология цитат в художественной и научной речи. 

Филологические науки. 1989. № 3. С. 58 – 64. 

284. Пономаренко 2012 : Пономаренко А. Ю. “Мова — моє неокраяне 

крило”. Українознавство. 2012. Ч. 3 (44).С. 51 – 52.  

285. Постмодернизм 2001 : Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис, 

2001. 1040 с. 

286. Потебня 1985 : Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Київ: 

Мистецтво, 1985. 302 с. 

287. Потебня 1990 : Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: 

Высшая школа, 1990. 342 с. 

288. Преображенский 1989 : Преображенский С. Ю. К типологии 

межтекстовых отношений: аллюзия и цитата. Русская альтернативная 

поэзия XX века. Москва: МГУ, 1989. С. 43 – 47. 

289. Прозоров 2002 : Прозоров В. В. Крылатые выражения и 

ситуации. Жанры речи: Сб. науч. ст.  Вып. 3. Саратов, 2002. С. 75 – 83. 

290. Прохорова 2007 : Прохорова М. Ю. Аллюзивные фигуры речи и 

проблемы филологического чтения. Москва: МАКС Пресс, 2007. 130 с. 

291. Прохорова 2002 : Прохорова М. Ю. Филологический 

вертикальный контекст в прагмалингвистическом освещении. Москва: 

МАКС Пресс, 2002. 106 с. 

292. Пустовіт 1989 : Пустовіт Л. О. Питання мовної норми в 

сучасній художній прозі. Жанри і стилі в історії української 

літературної мови. Київ: Наук. думка, 1989. С. 253 – 264. 

293. Пустовіт 2009 : Пустовіт Л. О. Словник української поезії 

другої половини XX століття. Київ: Рідна мова, 2009. 243 с. 

294. Пустыгина 1977 : Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея 

Белого “Петербург”. Труды по русской и славянской филологии: 



 430

Ученые записки Тартусского гос. ун-та. Т. XXVIII: 

Литературоведение. Тарту, 1977. С. 80 – 97. 

295. Пустыгина 1981 : Пустыгина Н. Г. Цитатность в романе Андрея 

Белого “Петербург”: Статья вторая. Проблемы литературной 

типологии и исторической преемственности: Учен. зап. ТГУ: Труды 

по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1981. 

Вып. 513. Т. XXXII: Проблемы литературной типологии и 

исторической преемственности. С. 86 – 114. 

296. Пьеге-Гро 2008 : Пьеге-Гро Н. Введение в теорию 

интертекстуальности. Москва: Изд-во ЛКИ, 2008.  240 с. 

297. Радзієвська 1996 : Радзієвська Т. В. Ціннісні орієнтації у 

семантиці мовних одиниць. Мовознавство. 1996. № 1.  С. 14 – 19. 

298. Ранчин 1998 : Ранчин А. М. Иосиф Бродский: поэтика цитаты.  

Русская словесность. 1998. № 1. С. 36 – 41.  

299. Ранчин 2001 : Ранчин А. “На пиру Мнемозины”: Интертексты 

Иосифа Бродского. Москва: Новое литературное обозрение, 2001. 

464 с. 

300. Ревзина 2006 : Ревзина О. Г. Память и язык. Критика и 

семиотика. Вып. 10. 2006. С. 10 – 24. 

301. Ревзина 1999 : Ревзина О. Г. Язык и дискурс. Вестник МГУ. 

Сер.: Филология. 1999. № 1. С. 25 – 33. 

302. Рильський 1946 : Рильський М. Поетика Шевченка. Наукові 

записки Інституту мови і літератури АН УРСР. Т. ІІ. Київ, 1946. 26 с. 

303. Рильський 1973 : Рильський М. Як парость виноградної лози 

Київ, 1973. 263 с. 

304. Ронен 1997 : Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические 

повторения и неконтролируемый подтекст. Известия РАН. Сер. лит-

ры и языка. Т. 56. 1997. № 3. С. 40 – 114.  

305. Руднев 1999 : Руднев В. П. Словарь культуры XX века. 

Ключевые понятия и тексты. Москва: Аграф, 1997. 384 с.  



 431

306. Руднев 1996 : Руднев В. П. Морфология реальности: 

Исследования по “философии” текста. Москва: Гнозис, 1996. 207 с. 

307. Русанівський 2001 : Русанівський В. М. Історія української 

літературної мови. Київ: АртЕк, 2001. 392 с. 

308. Русанівський 2002 : Русанівський В. М. У слові — вічність: 

(Мова творів Т. Г. Шевченка). Київ: Наук. думка, 2002. 240 c. 

309. Рюс 1998 : Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої 

науки. Київ: Основи, 1998. 669 с.  

310. Саморуков 2006 : Саморуков И. И. Массовая литература: 

проблема художественной рефлексии: автореф. дисс. .. канд. филол. 

наук. Самара, 2006. 18 с. 

311. Селіванова 2010 : Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. 

Полтава: Довкілля. Київ, 2010. 844 с. 

312. Селиванова 2004 : Селиванова Е. А. Основы лингвистической 

теории текста и коммуникации. Київ: Фитосоциоцентр, 2002. 335 с. 

313. Семенець 2004 : Семенець О. О. Синергетика поетичного слова. 

Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. 338 с. 

314. Семенова 2002 : Семенова Н. В. Цитата в художественной прозе 

(На материале произведений В. Набокова). Тверь: Тверской гос. ун-т, 

2002. 200 с.  

315. Семчук 1992 : Семчук Ю. “Чужое слово” в поэтике Осипа 

Мандельштама: автореф. дис. .. канд. филол. наук. Харьков, 1992. 18 с. 

316. Сидоренко 1998 : Сидоренко К. П. О парадигматике 

прецедентного текста. Проблемы теории и практики изучения 

русского языка: Сб. науч. тр. Москва: МПГУ; Пенза: ПГПУ, 1998. 

Вып. 1. С. 123 – 131. 

317. Сидоренко 1995 : Сидоренко К. П. Скрытая цитата. Русский язык 

в школе. 1995. № 2. С. 98 – 102. 



 432

318. Сидоренко 1998 : Сидоренко К. П. Цитаты из “Евгения Онегина” 

А. С. Пушкина в текстах разного жанра. Санкт-Петербург: 

Образование, 1998. 235 с. 

319. Cиница 2006 : Синица И. А. Языковая личность ученого-

гуманитария XIX века. Київ: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2006. 352 с. 

320. Cкаб 2008 : Cкаб М. В. Закономірності концептуалізації та 

мовної категоризації сакральної сфери. Чернівці: Рута, 2008.  560 с.  

321. Слово 1996 : Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової 

літературно-критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис, 1996. 656 с. 

322. Слышкин 2000 : Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе. Москва: Academia, 2000. 

128 с. 

323. Смирнов 1995 : Смирнов И. П. Порождение интертекста 

(элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества 

Б. Л. Пастернака). Санкт-Петербург: СПбГУ, 1995. 192 с. 

324. Смирнов 1980 : Смирнов И. П. Цитирование как историко-

литературная проблема (на материале “Слова о полку Игореве”). 

Блоковский сборник. Тарту, 1980. Вып. IV. С. 246 – 276.  

325. Смирнова 2005 : Смирнова Т. А. Типология и функции цитаты в 

художественном тексте (на материале романов А. Битова 

“Пушкинский дом”, В. Маканина “Андеграунд, или Герой нашего 

времени”): автореф. дисс. .. канд. филол. наук. Москва, 2005. 19 с. 

326. Современное 1996 : Современное зарубежное литературоведение 

(страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: 

Энциклопедический справочник. Москва, 1996. С. 215 – 221. 

327. Сологуб 2007 : Сологуб Н. М. Словник мови письменників. 

Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка. Київ, 2007. 

С. 112 – 118.  

328. Сорокин 1989 : Сорокин Ю. А. Текст как явление культуры. 

Новосибирск, 1989. 197 с. 



 433

329. Cорокин 1998 : Cорокин Ю. А. Теория лакун и оптимизация 

межкультурного общения. Семантика и прагматика текста. Барнаул, 

1998. С. 32 – 37. 

330. Cорокин, Михалева 1993 : Сорокин Ю. А., Михалева И. М. 

Прецедентный текст как способ фиксации языкового сознания. Язык и 

сознание: парадоксальная рациональность. Москва: Ин-т языкознания 

РАН, 1993.С. 98 – 117. 

331. Cорокин, Михалева 1997 : Сорокин Ю. А., Михалева И. М. 

Цитаты как знаки прецедентных текстов. Язык, сознание, 

коммуникация. Москва: Филология, 1997. С. 13 – 25.  

332. Ставицька 2000 : Ставицька Л. О. Естетика слова в українській 

поезії 10 – 30 рр. ХХ ст. Київ: Правда Ярославичів, 2000. 156 с. 

333. Ставицька 1986 : Ставицька Л. О. Про характер взаємодії 

індивідуально-поетичного стилю і літературної мови. Мовознавство. 

1986. №4. С. 61 – 65. 

334. Степаненко 2017 : Політичне сьогодення української мови. 

Харків, 2017. 614 с. 

335. Степанишин 2004 : Степанишин Б. Афоризми Тараса Шевченка. 

Українська поетична афористика минулого тисячоліття. Тернопіль, 

2004. С. 37 – 42. 

336. Степанов 2001 : Степанов Ю. С. “Интертекст”, “интернет”, 

“интерсубъект” (к обоснованию сравнительной концептологии). 

Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2001. № 1. С. 3 – 11. 

337. Степанов 2002 : Степанов Ю. С. Интертекст и некоторые 

современные расширения лингвистики. Языкознание: Взгляд в 

будущее. Калининград: Янтарный сказ, 2002. С. 100 – 105. 

338. Стилистический 2003 : Стилистический энциклопедический 

словарь русского языка. Москва: Флинта; Наука, 2003. 696 с. 

339. Стиль і час 1983 : Стиль і час: Хрестоматія. Київ: Наук. думка. 

1983. С. 17 – 91. 



 434

340. Сулима 1998 : Сулима В. Біблія і українська література. Київ: 

Освіта, 1998. 399 с. 

341. СУМ : Словник сучасної української мови: в 11 т. Київ: Наук. 

думка, 1970 – 1980. 

342. Супрун 1975 : Супрун А. Е., Клименко А. П. , Титова Л. Н. 

Текстовые реминисценции в ассоциативном эксперименте. 

Материалы V Всеросc. симпозиума по психолингвистике и теории 

коммуникации. Москва, 1975. С. 43 – 56.  

343. Супрун 1995 : Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как 

языковое явление. Вопросы языкознания. 1995. № 6. С. 17 – 29. 

344. Сюта 2016а : Cюта Г. М. Іншомовна цитата в українському 

поетичному тексті. Українська мова. 2016. № 1. С. 77 – 87. 

345. Сюта 2014а : Cюта Г. М. Мовна практика письменників як 

чинник розвитку літературної мови. Současné slovanské jazyky a 

literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců V. 

Olomouc, 2014. С. 167 – 172. 

346. Сюта 2015а : Cюта Г. М. Термін цитата як одиниця сучасної 

рецептивної стилістики: новітній статус, кваліфікативні ознаки, 

диференційні опозиції. Термінологічний вісник: У 2-х ч. Київ: Ін-т укр. 

мови НАН України, 2015. Вип. 3 (1). С. 164 – 171. 

347. Сюта 2013а : Cюта Г. М. Типологія і функції біблійних цитат в 

українській поетичній мові ХХ ст. Українська мова. 2013. № 4. C. 82 –

92. 

348. Сюта 2014б : Cюта Г. М. Функції цитати в поетичному тексті: 

теоретичні та практичні аспекти (І). Українська мова. 2014. №3 (51). 

С. 21 – 30. 

349. Сюта 2015б : Cюта Г. М. Функції цитати в поетичному тексті: 

теоретичні та практичні аспекти (ІІ). Українська мова. 2015. №3 (55). 

С. 100 – 112. 



 435

350. Сюта 2013б : Cюта Г. М. Художественный стиль в истории 

украинского литературного языка. Stylistyka ХХІІ: Styl w kulturze — 

Style in Culture. Opole, 2013. S. 415 – 424. 

351. Сюта 2016б : Cюта Г. М. Цитата у мові Шевченка і Шевченкова 

цитата в сучасній поетичній мові. Територія мови Тараса Шевченка. 

Київ, 2016. С. 167 – 212. 

352. Сюта 2016в : Cюта Г. М. Цитатний тезаурус сучасної 

української мови: визначення і стратифікація, джерела формування 

динамічність розвитку. ХХ — ХХІ ст.: жанрово-стильові й 

лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі. 

Оломоуць, 2016. С. 151 – 168. 

353. Cюта 2017 : Cюта Г. М. Цитатний тезаурус української мови 

ХХ століття. Київ: КММ, 2017. 384 с. 

354. Тараненко 2010 : Тараненко О. О. Українсько-російські мовні 

контакти на сучасному етапі: Притягування і відштовхування. 

Текстуальні вкраплення. Прецедентні тексти мовою оригіналу. 

Мовознавство. 2010. №4 – 5. С. 22 – 38.  

355. Тименчик 1981 : Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов. 

Труды по знаковым системам. Тарту: Тартуcский гос. ун-т. 1981. 

Вып. XIV (567). С. 65 – 75.  

356. Тименчик 1997 : Тименчик Р. Д. “Чужое слово”: аттрибуция и 

интерпретация. Лотмановский сборник. Т. 2. Москва: ИЦ-Гарант, 

1997. С. 86 – 100. 

357. Толочин 1996 : Толочин И. В. Метафора и интертекст в 

англоязычной поэзии. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1996. 96 с. 

358. Топоров 1998 : Топоров В. Н. Об одном индивидуальном 

варианте “автоинтертекстуальности”. М., 1998. Вып 2. С. 4 – 38. 

359. Тороп 1981 : Тороп П. Х. Проблема интекста. Текст в тексте: 

Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. Вып. ХIV (567). С. 33 – 44.   



 436

360. Тураева 1986 : Тураева З. Я. Заголовок и эпиграф. Лингвистика 

текста (Текст: структура и семантика). М., 1986. С. 52 – 55. 

361. Українська лінгвостилістика 2007 : Українська лінгвостилістика 

ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела.  Київ: 

Грамота, 2007. 367 с. 

362. Українська мова 2001 : Українська мова. Короткий тлумачний 

словник лінгвістичних термінів [за ред. С. Я. Єрмоленко]. Київ: 

Либідь, 2001. 224 с. 

363. Українська мова 2007 : Українська мова: Енциклопедія [вид. 3-є, 

зі змінами і доп.]. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 

2007.  853 с.  

364. Ушакин 1996 : Ушакин С. А. После модернизма: язык власти или 

власть языка. Общественные науки и современность. 1996. № 4. 

С. 130 – 141. 

365. Фатеева 1997 : Фатеева Н. А. Интертекстуальность и ее 

функции в художественном дискурсе. Известия АН. Серия 

литературы и языка. 1997. Т. 56. №5. С. 12 – 21. 

366. Фатеева 2007 : Фатеева Н. А. Контрапункт 

интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. Москва: 

Академия, 2007. 200 с. 

367. Фатеева 1998 : Фатеева H. А. Типология интертекстуальных 

элементов и межтекстовых связей в художественном тексте. Известия 

АН. Серия литературы и языка. 1998.  Т. 57. № 5. С. 25 – 38. 

368. Фізер 1996 : Фізер І. Школа рецептивної естетики. Слово. Знак. 

Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 

Львів: Літопис, 1996. С. 261 – 262. 

369. Фоменко 2004 : Фоменко И. В. Цитата. Введение в 

литературоведение. Москва: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 

С. 477 – 487. 



 437

370. Фоменко 1998 : Фоменко И. В. Функции цитаты в лирическом 

цикле: Шекспировские цитаты в цикле А. Ахматовой “В сороковом 

году”. Литературный текст: Проблемы и методы исследования. 

Тверь, 1998. С. 141 – 145. 

371. Франко 1969 : Франко І. Із секретів поетичної творчості. Київ: 

Рад. письменник, 1969. 191 с. 

372. Фуко 1996 : Фуко М. Археология знания. Київ: Ника-Центр, 

1996. 208 с. 

373. Фуко 1994 : Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 

наук. Санкт-Петербург: A-cad, 1994. 406 с. 

374. Хализев 1991 : Хализев В. Е. Классика как феномен 

исторического функционирования литературы. Классика и 

современность. Москва: Изд-во МГУ, 1991. 254 с. 

375. Хализев 1999 : Хализев В. Е. Неавторское слово. Литература в 

литературе. Теория литературы. Москва, 1999. С. 248 – 262. 

376. Хализев 2000 : Хализев В. Е. Теория литературы. Москва: 

Высшая школа, 2000.  398 с. 

377. Цимбалюк, Краковецька 1976 : Цимбалюк Ю. В., 

Краковецька Г. О. Крилаті латинські вислови. Київ, 1976. 

378. Цивьян 2001 : Цивьян Т. В. Модель мира и ее роль в создании 

(аван)текста [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. 

ruthenia.ru/folklore/tcivian2. htm.2001. 

379. Чабаненко 2005 : Чабаненко В. А. Асоціація як універсальний 

чинник мовного розвитку. Мовознавство. 2005. № 3 – 4. С. 132 – 137. 

380. Чабаненко 2002 : Чабаненко В. А. Стилістика експресивних 

засобів української мови. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 351 с.  

381. Червінська 2001 : Червінська О. В. Рецептивна поетика. 

Історико-методологічні та теоретичні засади. Чернівці, 2001. 56 с.  

382. Червінська 2001 : Червінська О., Зварич І., Сажина І. 

Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: теоретико-



 438

методологічний погляд на сучасну практику словесної культури. 

Чернівці, 2001. 278 с. 

383. Чернец 1998 : Чернец Л. В. О “готовом слове” в литературном 

тексте. Литературный текст: Проблемы и методы исследования. 

Тверь, 1998. С. 146 – 148. 

384. Чернявская 1999 : Чернявская В. Е. Интертекстуальное 

взаимодействие как основа научной коммуникации. Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 209 с. 

385. Чернявская 2003 : Чернявская В. Е. Интертекстуальность и 

интердискурсивность. Текст — Дискурс — Стиль. Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 23 – 42. 

386. Черняева : Черняева А. С. Интертекстуальность и аллюзия: 

проблемы соотношения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.sibstu.ru 

387. Шаповал 2009 : Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи: 

міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української драми. Київ: 

Автограф, 2009. 352 с. 

388. Шаповал 2013 : Шаповал М. Інтертекст: історія, теорія, поетика. 

Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2013. 167 с. 

389. Шаховский 1998 : Шаховский В. И. Интертекстуальный 

минимум как средство успешной коммуникации. Языковая личность: 

система, нормы, стиль: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1998. 

С. 120 – 121. 

390. Шевельов 2000 : Шевельов Ю. Попередні зауваги до вивчення 

мови та стилю Сковороди. Записки Наукового товариства імені 

Шевченка. Т. ССХХХІХ. Праці Філологічної секції. Львів, 2000.  

С. 177  – 211.   

391. Шевельов 1942 : Шевельов Ю. “Я на сторожі коло їх поставлю 

слово”. Нова Україна. 1942. 9 березня. № 48.   



 439

392. Шевельов 1998 : Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і 

стилістиці І. П. Котляревського. Чернівці: Рута, 1998. 78 с. 

393. Эко 1998 : Эко У. Заметки на полях “Имени розы”. Эко У. Имя 

розы. Санкт-Петербург, 1998. С. 596 – 644. 

394. Эпштейн : Эпштейн М. Онтологические прогулки: Проективный 

словарь философии. Новые понятия и термины. Философия языка. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: hppt://www.topos.ru. 

395. Яковлева 1998 : Яковлева Е. О. О понятии “культурная память” в 

применении к семантике слова. Вопросы языкознания. 1998. №3. 

С. 43 – 47.  

396. Ямпольский 2003 : Ямпольский М. Б. Память Тиресия. 

Интертекстуальность и кинематограф. Москва: Культура, 2003.  456 с. 

397. Яусс 1996 : Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна 

герменевтика. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-

критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис, 1996. С. 279 – 307. 

398. Allen 2000 : Allen G. Intertextuality. Routledge, 2000. 236 p. 

399. Allusion 1996 : Allusion. Princeton encyclopedia of poetry and 

poetics. Princeton, 1996. P. 38 – 40. 

400. Bloom 1973 : Bloom H. The anxiety of influence: A theory of poetry. 

New York, 1973. 

401. Glowiňski 1998 : Glowiňski M. Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z 

komunikacij literackiy. Prace wybrane. T. 3. Kraków: Uniwersitas, 1998. 

425 S. 

402. Hebel Udo 1989 : Hebel Udo J. Intertextuality, Allusion and 

Quotation. An International Bibliography of Critical Studies. USA: 

Greenwood Books, 1989. 175 p. 

403. Intertextuality 1989 : Intertextuality, allusion, and quotation: 

An internat. bibl. of crit. studies. Berlin; New York. 1989. 175 p. 

404. Plett 1991 : Plett H. Intertextuality. Gryter, 1991. 235 p. 



 440

405. Popovič 1976 : Popovič A. Aspects of metatext. Canadian review of 

comparative literature. Dialogue: Special issue. Toronto. Winter, 1976.  

P. 225 – 235. 

406. Problemy metodologiczne 1976 : Problemy metodologiczne 

współczesneqo literaturoznawstwa. Kraków: Wyd-wo literackie, 1976. 

541 s. 

407. Problemy teorii literatury. T. 2. Wrocław – Kraków – Gdańsk – Lodź, 

1987.  

408. Wheatly 1996 : Wheatly C. J. “But speaks everything in its nature”: 

Influence and ethics in Durfey’s adaptations on Fletcher. JEGP: J. of 

English and Germanic philology. Champaign (III), 1996. Vol. 95. № 4. 

P. 515 – 533. 

409. Zholkovsky 1988 : Zholkovsky A. Intertextuality, its content and 

discontents. Slavic review. 1988. № 47 (4). P. 724 – 729. 

 

 

 



 441

Додаток А 

 

ЦИТАТА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ: 

ДЖЕРЕЛА І ТЕКСТИ 

 
 

АЛІСА В КРАЮ ЧУДЕС 
Назва книжки англійського письменника Льюїса Керолла 

А очі, ти не смійся,/ були здивовані, ясні,/ мов у химерниці Аліси/ 
в краю чудес... (І. Жиленко) 

 

АПОСТОЛ ПРАВДИ І НАУКИ 
І день іде, і ніч іде./ І голову схопивши в руки,/ Дивуєшся, чому не йде/ 
Апостол правди і науки (Т. Шевченко, “І день іде, і ніч іде...”). 

Безтрепетні і мудрі руки/ На струни Всесвіту поклав/ Апостол 
правди і науки,/ Що наш Шевченко провіщав! (М. Рильський) 

І відродиться в міліонах мас,/ А не лише зорітиме з портрета/ 
Змагань безсмертних символ і прикмета – / Апостол правди, селянин 
Тарас (Є. Плужник) 

Долаючи космічні тракти,/ за ніччю день незмінно йде./ Тільки 
жаданий апостол правди,/ либонь, ніколи не прийде./ Чекають його й 
досі на Русі./ Але – не всі (Г. Бевз) 

 

АРКОДУЖНЕ ПЕРЕВИСАННЯ ДО НАРОДІВ 
Глибинним будучи і пружним,/ чужим і чуждим рідних бродів,/ я володію 
арко-дужним/ перевисанням до народів (П. Тичина, “Чуття єдиної 
родини”). 

Один за руки,/ другий за ноги,/ і хвиць на купу,/ [..] / Ага, Павлику-
Равлику,/ виставив роги/ на стоги трупів/ перевішуєшся/ [..] / до 
найсильнішого народу (Ю. Тарнавський) 

 

АХ, МІЙ ЛЮБИЙ АВГУСТИНЕ, ВСЕ МИНУЛО, ВСЕ 
Рядок із популярної австрійської пісні. За однією з легенд, була написана 
вуличним музикою в 1679 р. у Відні під час епідемії чуми. 

Як там листя мерехтіння?/ Як там парк і як басейн?/ Ах, мій любий 
Августине,/ Все минуло, все.../ Не все! (І. Жиленко) 

Там – історія про флірт,/ вельми тривіальна./ Невигадливий мотив/ з 
листям однесе./ Ох, мій любий Августин,/ все минуло, все... 
(І. Жиленко) 
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БАТЬКИ І ДІТИ 
Назва роману І. Тургенєва, яка стала метафоричним означенням різниці 
поглядів попереднього й наступного поколінь. 

Вони старі – “Батьки і діти”,/ Як відомо, відвічна драма,/ Донька 
хотіла б в світ летіти,/ Так з хати не пускає мама (Б. Лепкий) 

 

БЕЗОДНЯ БЕЗОДНЮ КЛИЧЕ 
Прикликає безодня безодню на гуркіт Твоїх водоспадів, усі вали Твої і хвилі 
Твої перейшли наді мною (Пс., 41:8). 
Образно – “один злочин викликає інший”. 

Призиваю поміч Господню/ На убоге моє ремесло – / Ось безодня 
кличе безодню/ І зло порождає зло (Є. Маланюк) 

 

БЕЗУМСТВУ ХОРОБРИХ СПІВАЙМО ПІСНЮ 
В песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету! Безумству храбрых поем мы песню! 
(Максим Горький, “Песня о Соколе”). 

І море реве і стогне:/ – Безумству хоробрих пісню/ Співаймо,/ 
Щоб вічно жити у сяйві великих справ (К. Герасименко) 

 

БИТІЯ ВЕРИГИ 
Я помчусь по дикой степи,/ И надменно сброшу я/ Образованности цепи/ 
И вериги бытия (М. Лермонтов, “Желанье”). 

І шум людський, і велемудрі книги,/ І п’яних струн бентежно-милий 
спів,/ І славу, й злото – битія вериги – / Я все забув, розкидав і спалив 
(М. Рильський) 

 

БІДОЛАШНИЙ (БІДНИЙ) ЙОРИК 
Фрагмент монологу Гамлета, героя однойменної трагедії В. Шекспіра. 
Тримаючи череп Йорика, він каже: “Бідолашний Йорик! Я знав його, 
Гораціо…” 
Образно – “щире співчуття до людини перед лицем неуникної смерті”. 

Хвилястий трепет корок і підкорок./ Мигтливий код вмикань і 
вимикань./ Ще глибше в себе, здивувавшись, глянь, – / А потім що? 
А потім... Бідний Йорик! (М. Бажан) 

Наче й хто крила зламав,/ Відкнязювавши, як Йорик (В. Махно) 

Не перша з книг чи остання,/ не мудрість сухого історика – / 
відповість на всі ці питання/ череп старого Йорика (Б. Рубчак) 
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А скільки покотом у залі/ лежить живих мерців, старих акторів,/ 
обпалених огнем шалених рамп./ І всі вони до мене простягають/ 
осклілі руки: – О, щасливий Йорику,/ твій номер тут/ [..] / Тут час 
стоїть. Бо тут життя – з обірваним кінцем, як у виставі./ Початок 
тільки є. Кінця ж нема./ – Як ця вистава зветься?/ – Щасливий 
Йорик. – Тобто, я герой,/ як кажуть, заголовний? – Був героєм./ 
Тепер – скінчилося (В. Стус) 

 

БІЛИЙ ПТАХ З ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ 
Назва українського художнього фільму (кіностудія імені Довженка, 1970), 
який визнано одним із найвидатніших творів радянського кінематографу. 

Білий птах з чорною ознакою ворог мій/ із явними ознаками 
дворушності/ дводушності/ в одній особі/ конформіст/ плазун/ [..] / 
душа моя/ білий птах з чорною ознакою/ трагедія спокою 
(І. Дементьєва) 

 

БЛАГОСЛОВЕННА ТИ МІЖ ЖОНАМИ (ПОМІЖ ЖОНАМИ, 
В ЖОНАХ, В ЖЕНАХ) 
А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, 
що йому ім’я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, [..], а ім’я діві – 
Марія. І ввійшовши до неї, промовив: Радій, благодатная, Господь 
із  тобою! Ти благословенна між жонами (Лк., 1:26–28); Коли ж 
Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлисавета 
наповнилась Духом Святим, і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: 
Благословенна Ти між жонами, і благословенний Плід утроби твоєї! 
(Лк., 1:42). 

Благословенна ти поміж жонами,/ Одрадо душ і сонце благовісне,/ 
Почата в захваті, охоплена сльозами,/ О раю мій, моя ти муко, пісне 
(І. Франко) 

Єлисавета в ясному уборі/ Лілеї рвала: пахощі – кадило:/ 
“Благословенна в жонах ти, Маріє” (В. Вовк) 

І знов огніє корогва надземна,/ і знак добра благословен./ І ти в 
земних женах благословенна,/ знедолена навіки наречена (В. Барка) 

Безмежні ниви, чорні і студені,/ Та з них вона, мов сонце навесні,/ 
Видобувала кільчики ясні/ Пломіння людськості, що землю гріє,/ 
Благословенна ти в жонах, Маріє! (Д. Павличко) 

 

БЛАЖЕННІ ВБОГІ ДУХОМ 
У християн – перша заповідь блаженства: Блаженні вбогі духом, бо їхнє 
Царство Небесне (Мт., 5:3). 
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Обранець Божий той, хто вбогий духом,/ а вірою багатий, хто 
найбільше/ боїться Господа./ Ні, власне, той, хто не боїться 
(Леся Українка) 

 

БЛІДИЙ КІНЬ 
В останній книзі Нового Завіту – Об’явленні Івана Богослова – 
розповідається про кінець світу, провісниками якого стали четверо коней 
різної масті з вершниками на них. Останнім із чотирьох коней з’явився 
кінь чалий (у перекладі з гр. – блідий): “А той, хто на ньому сидів, на ім’я 
йому Смерть, за ним же слідом ішов Ад” (Об., 6:8). 
Cимвол масштабної катастрофи. 

Здайте тіло хірургам,/ Бульдозерам здайте природу,/ Здайте книги 
вогню й напустіте у храм вороння!/ Ці вузенькі зап’ястя – 
як в стигмах,/ в слідах електродів./ І цей внутрішній дрож – як відлуння 
блідого коня... (O. Забужко) 

 

БЛУДНИЙ СИН 
Прецедентний текст – євангельська притча про блудного сина (Лк., 15:11–32). 
Образно – “той, хто зрозумів свої помилки”. 

Стрічайте сина блудного (В. Стус) 

Все правда під небом на щедрій, на рідній землі./ Як світло і тепло 
отут, де шипшина і глід./ Присяду на сіно поміж дерезою і глодом./ 
Як блудного сина, прийми мене, хато природи (І. Жиленко) 

І горіли свічі тихо/ у маленькому вікні./ Свято. На столі навалом/ 
пирогів і холодців./ Кіт муркоче на  дивані,/ заховавши пазурці./ 
Під Шопенові прелюди/ діти граються в шаради./ Повертайся, 
сине блудний,/ в райські кущі,/ в Ельдорадо (І. Жиленко) 

 

БОЖЕ, НАЩО ТИ МЕНЕ ПОКИНУВ?/ ЕЛІ, ЕЛІ, ЛАМА  
САВАХТАНІ?/ ЕЛОІ, ЕЛОІ, ЛАМА САВАХТАНІ? 
А коло години дев’ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: “Елі, Елі, 
лама савахтані? Цебто: “Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?” 
(Мт., 27:46). 

І зір відкривсь востаннє/ Ісусові, і велім гласом скрикнув/ Він: “Ілі, ілі 
лама сабахтані!” – / І видихнув Свій дух (Є. Маланюк) 

Далеко занесли нас пригоди, пориви,/ Сіяти наше й збирати чуже 
на чужих ланах./ Бувають хвилини холодної краси,/ Коли Ти, Боже, 
мовчиш./ І кривавиться заходом сонця:/ “Елой, Елой, лямма 
сабахтані?” (В. Вовк) 
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О елі, елі, лама савахтані!/ Руками в горло заштовхати плач…/ 
В заломах бганок, ніби знак зітхання,/ Злетів надривно-малиновий 
плащ (О. Забужко) 

Вже дві тисячі літ “Елої, елої”,/ І немає відлуння в пустині 
(І. Криловець) 

 

БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ 
Борітеся – поборете./ Вам Бог помагає!/ За вас правда, за вас слава./ І воля 
святая! (Т. Шевченко, “Кавказ”). 

Борітеся – поборете. Мені Тарас порадив, коли ніч безсонна/ 
Тривогами і зорями розповнена/ Спинилась мовчки при моїм вікні 
(В. Стус) 

 

БУВ ТЕПЛИЙ ДОЩ, В ТРАВІ СТОЇТЬ ВОДА 
Был теплый дождь, в траве стоит вода./ Иду один тропинкою лесною,/ 
И в синеве вечерней надо мною/ Слезою светлой искрится звезда (И. Бунин, 
“Гроза прошла над лесом стороною”). 

Був теплий дощ, в траві стоїть вода,/ На гілці синя бабка обсихає,/ 
Запах буркун гостріше. Молода/ Уперше в небі ластівка ширяє 
(М. Рильський) 

 

БУДЕ ПРАВДА НА ЗЕМЛІ 
Сонце йде/ І за собою день веде./ І вже тії хребетносилі,/ Уже ворушаться 
царі.../ І буде правда на землі (Т. Шевченко, “І тут, і всюди – скрізь 
погано…”). 

Ставайте влад за рядом ряд, нас Партія веде!/ І буде правда на 
землі, – / Братерство й дружба, дружба всіх людей (П. Тичина) 

Так, буде правда на землі!/ І темний брязк заліза й злота/ Заглушать 
вольності мечі (М. Рильський) 

 

БУДЕ СИН, І БУДЕ МАТИ, І БУДУТЬ ЛЮДЕ НА ЗЕМЛІ 
І на оновленій землі/ Врага не буде супостата,/ А буде син, і буде мати,/ 
І будуть люде на землі (Т. Шевченко, “І Архімед, і Галілей...”). 

Але не скажуть автомати, – / Їх не цікавить взагалі,/ Чи буде син, 
чи буде мати,/ Чи будуть люди на землі?! (Д. Павличко) 

Я, може, не зумів сказати,/ Який в нас син, яка в нас мати,/  
Що їх Шевченко прорікав/ Неперевершними словами… 
(М. Рильський) 
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БУДЕШ, БАТЬКУ, ПАНУВАТИ, ПОКИ ЖИВУТЬ ЛЮДИ 
Будеш, батьку, панувати,/ Поки живуть люди;/ Поки сонце з неба сяє,/ 
Тебе не забудуть! (Т. Шевченко, “На вічну пам’ять Котляревському”). 

Живемо в сім’ї великій/ Чесно, без облуди…/ Будеш, батьку, 
панувати,/ Поки живуть люди! (М. Рильський) 

 

БУДЬТЕ МУДРІ, ЯК ЗМІЇ, І НЕВИННІ, ЯК ГОЛУБКИ 
Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні 
як голубки (Мт.10, 16) 

Стережіться людей/ Будьте мудрі як змії/і невинні як ті голубки/ 
А коли видаватимуть вас/ то не журіться/ то не лякайтесь тих/ 
що тіло вбивають/ а душі вбити не можуть  (Є. Сверстюк) 

 

БУТИ КОЛІЩАТКОМ І ГВИНТИКОМ 
У статті “Партійна організація і партійна література” В. І. Ленін відзначив: 
“Літературна справа має стати [..] “коліщатком і гвинтиком” єдиного, 
великого соціал-демократичного механізму”. 

Держава є бездушний апарат,/ а ми – маленькі коліщатка (Юрій Клен) 

Хай хто хоче, той плаче. Я – весело зціплюю зуби:/ Надто довго 
вертіло мене коліщатком і шрубом/ По таких жолобах! – що тепер 
тільки й маю за честь/ Пригадать (О. Забужко) 

 

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ / TO BE OR NOT TO BE 
Початкові слова монологу Гамлета з однойменної трагедії В. Шекспіра: 
Питання в тому: бути чи не бути,/ Чи у думках шляхетніше страждати,/ 
Каміння й стріли долі навісної/ В собі тримати, чи, піднявши руки,/ Спинити 
море труднощів… 

В бетони й сталь наш край закутий,/ Нам не страшний ворожий 
стан./ Минуло: “Бути чи не бути?”/ Над синню буйною Славути/ 
про це вирує Дніпрельстан (В. Сосюра) 

Заховаємось в ніч, як поети – у річ/ під розчулені марші військових 
оркестрів./ Це і стане цим третім між ”Бути чи не...” 
(Б. Щавурський) 

Набрякає в росах/ довга осока./ Заблукала боса/ доля козака./ 
Бути чи не бути/ в мареві ропи?/ Розбуди, Славуто,/ зморені 
степи!/ Де козацькі діти,/ де твоя сім’я?/ Затужила, Дніпре,/ 
братія твоя (П. Перебийніс) 

...самотерзання бути чи не бути/ в цих стінах і кутах,/ у лабіринтах 
лжі (В. Махно) 
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Людство прагне всесвіт осягнути/ І себе у ньому зрозуміть,/ 
А тривожне “бути чи не бути”/ Грізно над планетою висить 
(М. Луків)  

Коли виходять королі на лови,/ Коли третина бореться зі сном,/ Тоді 
в полон при наступі на Крути/ Здається вічне “бути чи не бути” 
(Н. Федорак) 

Твої ліси обдерті і прямі,/ Твій слід зів’яв, на порох перекутий,/ 
Здається, вічне “бути чи не бути”/ Тобою стало у тобі самім 
(Н. Федорак) 

Здається, вічне “бути чи не бути”,/ Як кошик яблук, продане в 
кредит./ Чиясь душа на пагорбі смердить,/ Оранжева і лиса, і 
надута (Н. Федорак) 

Крило тримала я, в уяві ще тобою п’яна,/ Як дужий вітер налетів 
на свічечку мою./ О Радосте моя!/ Моїх живильних днів кохання,/ 
Чи бути, чи не буть?/ Знайшла собі забаву злу (Людмила Ромен) 

Роздвоїло. Стерпло. Загірчило./ Келих ночі. Крапелька отрути./ 
Панночко з блакитними очима,/ з вами чи не з вами, чи... не бути? 
(І. Андрусяк) 

...то химерна штучка плекає папугу пугу/ плеще мене позаплічно 
заламує руки в горі/ оце тобі лицар з лугу осьо тобі зелепугу/ to be or 
not to be каже (Ю. Андрухович) 

Натомість вже звучить тобі/ Набат одвічного To be? (М. Розумний) 

Бити чи не бити – ось питання! (І. Драч) 

 Майже гамлетівське питання:/ Бути/ Чи/ Бити (А. Мойсієнко) 
 

БЫТЬ МОЖНО ДЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ДУМАТЬ О КРАСЕ 
НОГТЕЙ 
Быть можно дельным человеком/ И думать о красе ногтей./ К чему 
бесплодно спорить с веком?/ Обычай – деспот меж людей (А. Пушкин, 
“Евгений Онегин”). 

Своїм праправнукам далеким/ Лишив він заповіт оцей:/ “Быть можно 
дельным человеком/ И думать о красе ногтей” (М. Рильський) 

 

ВЕРТЕП ЗАМІСТЬ НЕБЕС 
Тайна явна i преславна!/ Це – вертеп замiсть небес!/ Дiва, херувимiв панна,/ 
Iз престолом вишнiм днесь./ Тут у ясла i поклали/ Того, кому мiсця мало/ 
I серед самих небес (Г. Сковорода, Пісня 5-та). 

В кільці рапсодій та еклог,/ Немов вужі, повзуть вокзали./ Дерев на 
посохи не стало/ Для мудреців, – і світ іздох./ “Тікайте” – чути крізь 
потопи,/ “Тікайте вдвох! – дзвенить коса, – / Та се ж вертеп, 
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не небеса,/ Руїни саду, пісні попіл...”/ Загородили путь хорали,/ Ми, 
як роса, під ними впали (Н. Федорак)  

 

ВЕЧІРНІЙ ДЗВІН – БАГАТО ДУМ НАВОДИТЬ ВІН 
Вечерний звон – / Как много дум наводит он./ О юных днях в краю 
родном,/ Где я любил, где отчий дом (із пісні “Вечерний звон”). 

Усе причиною журбі/ І смутку приводом бувало./ “Життя в цвіту, 
мовляв, зів’яло”./ Мовляв іще: “Вечірній дзвін – / Багато дум 
наводить він…” (М. Рильський) 

 

ВЖЕ СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЖЕ ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО 
Вже сонце низенько, вже вечір близенько./ Спішу я до тебе,/ Ти, моє 
серденько (з народної пісні). 

Вже сонце низенько,/ Вже вечір близенько./ І я тобі, ненько, кажу 
по-синівськи “Добраніч...”/ Та перше, ніж ти свої очі, мов брами, до 
завтра причиниш,/ Давай спом’янемо усіх,/ Що не сплять ції ночі, 
з причини або й без причини… (О. Ірванець) 

 

ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ?    
Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?/ Кохана спить, 
кохана спить,/ Піди, збуди, цілуй їй очі (П. Тичина, “Ви знаєте, як липа 
шелестить…”).  

Ви чуєте, як липи шелестять,/ Слова утіхи промовляють ледве?/ 
Зелений шум здавило чорне небо,/ Гойдає світ крайнебо до нестям 
(В. Юр’єв) 

 

ВИНО З КУЛЬБАБОК 
Назва популярного роману американського письменника Рея Бредбері. 

Мені говорять компліменти/ (на кожнім слові, на кожнім кроці)/ 
душі моєї інтелігенти/ Шопен і Гофман, Шагал і Моцарт./ Привіз 
Галчинський препишні ружі,/ Рей Бредбері вино з кульбабок./ 
А Плужник айстри, як він – недужі./ О Плужник! – вічна у серці 
скабка... (І. Жиленко) 

 

ВИПИТИ ЧАШУ ДО ДНА 
Збудися, збудися, устань, дочко Єрусалиму, що з руки із Господньої випила 
ти келіх гніву Його, чашу-келіха одуру випила, вицідила… (Іс., 51:17). 
Образно – “іти до кінця у важкій, виснажливій справі”. 
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З гіркої чаші, любий друже,/ пий до дна!/ Нехай чатує нас байдужа/ 
сивина./ Хай осінь віку в очі карі/ погляда – / висить над нами 
фотокартка/ молода (П. Перебийніс) 

І я не сплю. І смерть вночі не спить./ І у вині втонула зірка вража./ 
І гірко – Боже мій, як гірко пить!/ І треба випить цю останню 
чашу (І. Жиленко) 

...допливаємо до незнаного берега/ допиваємо чашу/ тільки любов 
зможемо взяти/ з собою (В. Вовк) 

Я випив кубок болю (Б. Бойчук) 
 

ВИСНЕ НЕБО СИНЄ, СИНЄ, ТА НЕ ТЕ 
Висне небо синє,/ Синє, та не те,/ Світить, та не гріє/ Сонце золоте 
(Я. Щоголів, “Осінь”)  

Ніби на гравюрі Хокусаї,/ Ліс грабовий золотом цвіте./ Щоголівське 
небо нависає/ Над землею — “синє, та не те” (М. Рильський) 

 

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ 
Выхожу один я на дорогу;/ Сквозь туман кремнистый путь блестит;/ Ночь 
тиха. Пустыня внемлет Богу,/ И звезда с звездою говорит (М. Лермонтов, 
“Выхожу один я на дорогу”). 

“Выхожу один я на дорогу” – / В цих словах ой скільки гіркоти!/ 
Ми ж співаєм сонцю перемогу,/ Сонечку, з яким так легко йти 
(П. Тичина) 

І ось тепер я в П’ятигорську в нього…/ Я тут, мої шкільні 
товариші,/ Де “Выхожу один я на дорогу”/ Злетіло, ніби гострий 
крик душі (П. Біба) 

Не забуду вечора хрусткого,/ Інею й тоненького льодку,/ Коли сам я 
вийшов на дорогу,/ Ніби вперше на своїм віку (М. Рильський) 

 

ВІДДІЛЯТИ КУКІЛЬ ВІД ПШЕНИЦІ 
Але Він відказав: “Ні, – щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із 
ним і пшеницю. Залишіть, – хай разом обоє ростуть аж до жнив; а в жнива 
накажу я женцям: Зберіть перше кукіль і його пов’яжіть у снопки, щоб 
їх попалити; пшеницю ж спровадьте до клуні моєї” (Мт., 13:29–30). 

Біжить почтар із Віфлієма/ і каже: – Царю, так і так!/ Зіновать, 
кукіль і будяк/ Росте в пшениці. Кляте плем’я/ Давидове у нас 
зійшло!/ Зотни, поки не піднялось (Т. Шевченко) 
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Відсій кукіль і відбери зерно,/ Посій його й не жди, як зійде 
ряснотою,/ А прагненням своїм і працею крутою/ доглянь і перевір, 
яке на зріст воно (А. Малишко) 

І тоді ми розгублено розводили руками/ і згадували притчу Христову 
про кукіль/ “ЩОБ ВИПОЛЮЮЧИ ТОЙ КУКІЛЬ/ ВИ НЕ 
ВИРВАЛИ РАЗОМ З НИМ ІПШЕНИЦЮ/ ЗАЛИШІТЬ ХАЙ 
РАЗОМ ОБОЄ РОСТУТЬ АЖ ДО ЖНИВ”/ Хтось з усмішкою вчив 
(Є. Сверстюк) 

 

ВІДПУСТИ ЇМ, БО НЕ ЗНАЮТЬ, ЩО ЧИНЯТЬ ВОНИ / ПРОСТИ ЇХ  
БО НЕ ВІДАЮТЬ, ЩО ЧИНЯТЬ  
Слова розіп’ятого Ісуса Христа: Ісус же промовив: “Отче! Відпусти їм, – бо 
не знають, що чинять вони!” (Лука, 23, 34).  
У сучасній мові вживають щодо людей, які не усвідомлюють негативних 
наслідків своїх дій. 

І молиться: “Прости їм, Боже,/ Не відають-бо, що творять,/ мої 
нащадки вже не схожі/ ні на людей, ні на звірят” (І. Жиленко) 

Розносять мертвоту й тлін/ Рятують себе вогнем/ Не відають що 
творять/ І снять учорашнім днем/ Простіте… Зумійте простить/ 
Завжди непрощенний гріх – / Відмову свій хрест нести/ Вже там на 
останній горі (Є. Сверстюк) 

ці покликачі –  / знову мені загадати на розпити?/ Чи восславили знов 
мудреці празникову зорю?/ Де чиї голоси?/ Чом усі переплутались, 
Господи?! – / з усіма говорю – / наче відаю, що я творю (І. Римарук) 

 

ВІД СЯНУ ДО ДОНУ 
Фрагмент із поезії П. Чубинського “Ще не вмерла України…”, що стала 
державним гімном України: Станем, браття, в бій кривавий/ Від Сяну до 
Дону/ В ріднім краю панувати/ не дамо нікому. 

Вiд Сяну до Дону дорога лежить,/ Розсiдланий кiнь по дорозi 
бiжить./ Вiн змiряв пiвсвiту, скривавив копита,/ Одначе не треба, 
не треба тужить (Л. Первомайський) 

Від Дону до Сяну/ Лежиш, осіянна./ Від Тігра з Ефратом лежиш 
аж до Осло й Баранович/ [..] / І я тобі, ненько, кажу по-синівськи 
“Добраніч…” (О. Ірванець) 

...повернення наше відбудеться/ знайдемо будиночок коло кордону/ 
і всі наші вірші збудуться/ цвістиме любов від Сяну до Дону 
(Г. Семенчук) 
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ВІКНО В ЄВРОПУ 
Висловлення італійського письменника Альгаротті (1712 – 1764): 
“Петербург – це вікно, крізь яке Росія дивиться в Європу” (“Листи про 
Росію”). Згодом О. Пушкін ужив цей вислів у вступі до поеми “Мідний 
вершник”.  
Прорубати вікно в Європу – “приєднатися до здобутків західноєвропейської 
науки, культури, мистецтва”. 

Нам прорубали в Азію віконце./ Сам комісар казав:/ “Тут ліс 
проблем. Над лісом тим/ ніяк не сходить сонце...” (Юрій Клен) 

 

В ІМ’Я ОТЦЯ, І СИНА, І СВЯТОГО ДУХА 
Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа і нині, і присно, і вовіки віків. Амінь. (Мт., 28:19). 

Троє чоловіків стають над четвертим/ син батько внук син брат 
онук син брат/ потроює смерть урочистість родинних стосунків/ 
мов топірцем перерубує кожного тричі/ в ім’я отця і сина і святого 
духа/ Підходить (Н. Федорак) 

 

ВІН ЖИВ МІЖ НАС 
Он между нами жил – / Средь племени ему чужого. Злобы/ В душе своей 
к нам не питал, и мы / Его любили (А. Пушкин, “Он между нами жил…”) 

Він жив між нас, найкращий серед нас,/ Серед людей, у кого зброя – 
слово... (М. Рильський) 

 

ВІТЕР З УКРАЇНИ 
Чортів вітер! Проклятий вітер!/ Сидить в Бенгалії Рабіндранат:/ нема 
бунтарства в нас: людина з глини./ Регоче вітер з України,/ вітер з 
України!/ Крізь шкельця Захід, мов з-за ґрат:/ то похід звіра? звіра чи 
людини? – / Регоче вітер з України,/ вітер з України! (П. Тичина, “Вітер з 
України”). 

Буде! Що треба – буде! Чортове ви насіння!/ Труд вас звільняє, 
падли! Мать вашу перемать!/ Люди чи звірі? Виє вітер із України:/ 
Перемолоти! Перерити! Переламать!/ [..] / Чуєте? Мозок нації! 
Кров голуба! – регоче/ Вітер із України: – Любиш мене? Люби!/ [..] / 
Вітер із України! Чортів, проклятий вітер!/ Скільки перетрощив 
ти? Скільки перекосив?/ Хто тридцять третій вижив?/ Хто 
тридцять сьомий витерп? Вітер із України! Що за чума єси 
(І. Світличний) 
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ВІТЕР! НЕ ВІТЕР – БУРЯ! 
Вітер./ Не вітер – буря!/ Трощить, ламає, з землі вириває.../ За чорними 
хмарами/ (з блиском! ударами!)/ за чорними хмарами мільйон мільйонів/ 
мускулястих рук.../ Котить. У землю врізає/ (чи то місто, дорога, чи луг)/ 
У землю плуг (П. Тичина, “Плуг”). 

Мерзнуть бушлати сірі у каламуті сірій,/ Мерзнуть в бушлатах 
сірих згорблені кістяки,/ Скручені сухожиллям у власній дубленій 
шкірі,/ У черепах поблимують живчики чи свічки?/ Вітер!/ Не вітер – 
буря!/ Трощить, ламає з коренем…/ Вітер! Рев! Свист! Кружляння! 
(І. Світличний) 

 

ВІЧНИЙ РЕВОЛЮЦІОНЕР 
Вічний революціонер./ Дух, що тіло рве до бою,/ Рве за поступ, щастя 
й волю, – / Він живе, він ще не вмер (І. Франко, “Гімн”). 

В і ч н и й  р е в о л ю ц і о н е р,/ Непоборний і крилатий!/ Полягти – 
чи подолати!/ Чи ніколи – чи тепер! (М. Рильський) 

Тут буде все. І нині й присно,/ Як вічний революціонер./ Поезіє, 
в епоху грізну/ Сміливо йди, як дотепер! (С. Крижанівський) 

 

ВІЧНИЙ УЧЕНЬ  / SEMPER TIRO  
Дещо змінений афоризм римського поета Марціала (40—102 н. е.): 
Vir bonus semper tiro: Добра людина — завжди початківець. Увійшов 
в українську літературну мову після появи збірки поезій І. Франка “Semper 
tiro” (1906).  

Ти пам’ятаєш? Літній чи студент,/ А семпер тіро завжди той, хто 
творить,/ Їздець в незнане, де уява зорить,/ А ти товчеш — пощо 
експеримент?! (С. Крижанівський) 

 

В КІНЦІ ГРЕБЛІ ШУМЛЯТЬ ВЕРБИ 
В кінці греблі шумлять верби,/ Що я насадила./ Нема того козаченька,/ 
Що я полюбила./ Ой немає козаченька – / Поїхав за Десну;/ Рости, рости, 
дівчинонько,/ На другую весну (з народної пісні). 

Гребля річку стримує струмками./ А в кінці греблі, зовсім як в тій 
пісні,/ (Там саме, де спинялися підводи)/ Старезні верби гнуться і 
шумлять (Є. Маланюк) 

 

ВКЛАСТИ ПЕРСТИ В РАНИ 
Апостол Хома, почувши про воскресіння розп’ятого Христа, сказав: “Коли 
на руках Його знаку відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу 
до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, – не ввірую” 
(Ів., 20: 24–29). 
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Вони несли дітей – і не чули, що ті вже конають,/ І не вірили навіть, 
як в рани вкладали персти,/ І ніхто не ридав,/ І ніхто не кричав: 
– Адонаї!/ Захисти свої люди,/ бо хто ж, як не ти, захистить 
(О. Забужко) 

 

В ЛЮДИНІ ВСЕ МАЄ БУТИ ПРЕКРАСНИМ 
В человеке дожно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли 
(А. Чехов, “Дядя Ваня”). 

В людині все має бути прекрасним:/ Думки й почуття,/ Пальто і 
сорочка,/ Шкарпетки, підтяжки,/ Зачіска, брови, вії,/ Губи і зуби,/ 
Ротова порожнина, слизова оболонка,/ Волосся на голові,/ В паху і під 
пахвами,/ Нігті, шкіра, мозолі на п`ятах,/ Кров, лімфа,/ Шлунковий сік 
(O. Ірванець) 

 

ВО ВІКИ ВІКІВ (ПОВІК ВІКІВ, ВО ВСІ ВІКИ). АМІНЬ. 
Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа 
і нині, і присно, і вовіки віків. Амінь. (Мт., 28:19). 

Отак скажу відкрито і вселюдно./ Буває всяко, доля – не черінь./ 
Любов – це, люди, діло неосудне./ По всі віки. Во вік віків. Амінь. 
(Л. Костенко) 

 

ВОНЗАЙ ЖЕ МНЕ, АНГЕЛ ВЧЕРАШНИЙ,/ В СЕРДЦЕ ОСТРЫЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ КАБЛУК 
Ты смела! Так еще будь бесстрашней!/ Я – не муж, не жених твой, не друг!/ 
Так вонзай же мне, ангел вчерашний,/ В сердце острый французский 
каблук (О. Блок, “Унижение”). 

Всі закохані – завжди безстрашні,/ Тільки б болю їм, тільки б їм 
мук… – / Так вонзай же мне, ангел вчерашний,/ В сердце острый 
французский каблук (М. Рильський) 

 

В ОПОЗИЦІЮ ДІВЧИНА ПРОВОДЖАЛА БІЙЦЯ 
На позицию девушка/ Провожала бойца./ Темной ночью простилася/ 
У родного крыльца./ И пока за туманами/ Видеть мог паренек,/ На окошке на 
девичьем/ Все горел огонек (популярна пісня воєнних років “Огонек”) 

В опозицію дівчина/ Виряджала бійця,/ Круг ковбаски надівши на/ 
Два варених яйця./ Босих ніг не шкодуючи,/ Провела за село./ Стрічку 
“Я – голодуючий”/ Одягла на чоло (О. Ірванець) 
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ВРАГА НЕ БУДЕ, СУПОСТАТА 
І на оновленій землі/ Врага не буде, супостата,/ А буде син, і буде мати,/ 
І будуть люде на землі (Т. Шевченко, “І Архімед, і Галілей...”). 

Два кріпаки… Один ще вчора/ Миколи Палкіна солдат…/ І обійма 
поет актора,/ Як батька син, як брата брат./ І зріє віра неозора,/ 
Що згине враг і супостат (М. Рильський) 

Тут рука врага і супостата/ Нівечила наш веселий сад,/ Тут чуми 
німецької лопата/ Гробовища рила ряд у ряд (М. Рильський) 

 

ВРАЖОЮ ЗЛОЮ КРОВ’Ю ВОЛЮ ОКРОПІТЕ 
Поховайте та вставайте,/ Кайдани порвіте,/ І вражою злою кров’ю/ Волю 
окропіте (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

Незмірні, непокірні сили,/ Київ наш здіймаючи з хреста,/ Кров’ю злою 
волю окропили,/ Як сама безсмертна правда-мста (М. Рильський) 

В найтяжчі дні ми не померли./ Через безсмертіє твоє/ Ми мали силу 
рвать кайдани/ І кров’ю прапор окропить./ Твоє Ім’я не перестане/ 
І нашим правнукам світить (Д. Павличко) 

 

ВРЕМ’Я ЛЮТЕ 
Свою Україну любіть,/ Любіть її... Во время люте,/ В остатню тяжкую 
минуту/ За неї Господа моліть (Т. Шевченко, “Чи ми ще зійдемося знову?”) 

Навік минуло врем’я люте,/ З плечей упав тягар століть 
(М. Рильський) 

То, може б, ти всміхнувсь, та не до мене,/ А до своєї долі, що в 
журбі/ Во врем’я люте і благословенне/ Свободи стяг дала нести 
тобі! (Д. Павличко) 

 

ВСЕ ЙДЕ, ВСЕ МИНАЄ, І КРАЮ НЕМАЄ 
Все йде, все минає, і краю немає./ Куди ж воно ділось?/ Відкіля взялось?/ 
І дурень, і мудрий нічого не знає… (Т. Шевченкo, “Гайдамаки”). 

Все йде, все минає і краю не має:/ Хто вчора був зверха, сьогодні 
спадає;/ Хто вчора сміявся, сьогодні заплаче;/ Хто вчора скакав, 
нині стогне, не скаче;/ Хто вчора живий був, гниє нині в труні;/ 
Хто вчора звавсь мудрим, пішов нині в дурні;/ [..] / Все йде, все 
минає і краю не має:/ Що вчора померкло, сьогодні світає;/ 
Що вчора минуло, сьогодні надходить,/ На свіжих могилах нове 
життя сходить (І. Франко) 
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ВСЕ ЙДЕ НА КРАЩЕ В ЦЬОМУ НАЙКРАЩОМУ ЗІ СВІТІВ 
Висловлення з філософської повісті Вольтера “Кандід”, в якій висміяно 
вчення Лейбніца про “наперед встановлену гармонію”. 

А хтось зітхає так глибокодумно,/ Немовби зауважити хотів:/  
– Це дуже сумно. Боже, як це сумно!/ Адже ж цей світ – / Не кращий 
із світів (M. Руденко) 

 

ВСЕ МЫ В МИРЕ ТЛЕННЫ 
Я теперь скупее стал в желаньях,/ Жизнь моя, иль ты приснилась мне?/ 
Словно я весенней гулкой ранью/ Проскакал на розовом коне./ Все мы, 
все мы в этом мире тленны,/ Тихо льётся с клёнов листьев медь…/ Будь 
же ты вовек благословенно,/ Что пришло процвесть и умереть (С. Есенин, 
“Не жалею, не зову, не плачу…”). 

Поетичні супермени, кричимо до хрипоти,/ а що “все мы в мире 
тленны” не сказав ні я, ні ти (О. Ірванець) 

 

ВСЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА КРУГИ СВОЇ 
Віє вітер на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він та й іде, 
і на круг свій вертається вітер (Екл., 1:6). 
Образно – “все повторюється”. 

Про хмари, книги, храми і вокзали, – / про що б я в цьому світі не 
писала – / усе зіходить на круги своя./ І ті круги, вірніш – пекельні 
кола – / зіходяться до центру, сходять болем/ в оцю кімнату, де над 
дітьми – я (І. Жиленко) 

Піти (1.Т: е.3?/ чи 1.К: е.3!/) – / Щоб повернутися/ На круги своя:/ 
(2.Те4х,/ 2.Кеd5х.)/ Щоб іншому/ Забракло сил/ повернутися 
(А. Мойсієнко) 
 

В СІМ’Ї ВЕЛИКІЙ, В СІМ’Ї ВОЛЬНІЙ НОВІЙ 
І мене в сім’ї великій,/ В сім’ї вольній, новій/ Не забудьте спом’янути/ 
Незлим, тихим словом (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

Стоїш. У далеч дивишся з докором.../ Який огонь в душі Твоїй горів,/ 
коли будив Ти, кликав кобзарів/ з насильством биться, з царствами, 
з терором!/ Ну що ж, Тарасе! Рад єси, не рад – / дивись, який в господі 
нашій лад,/ в сім’ї великій, у громаді вольній./ Дивись. Мовчи. Хоча б 
схотів і їсти – / нічого не кажи Первопрестольній,/ Бо ще й Тебе 
пошиють в шовіністи (П. Тичина) 

Твій голос повнить пшеничний колос,/ Бо те, за що ми жили й 
боролись, – / Твій сон щасливий, зоря твоя:/ Велика, вольна, нова 
сім’я (М. Рильський) 
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Хіба умерти можна їй,/ В гарячій захлинутись крові,/ Коли на 
справедливий бій/ Зовуть і дерева в діброві,/ Коли живе вона в міцній/ 
Сім’ї великій, вольній, новій (М. Рильський) 

Шевченка вулиця зелена/ Нагадує його слова,/ Що зійдуться землі 
племена – / Сім’я велика і нова (М. Рильський) 

Наше братство розбратати – / Сил таких нема ніде!/ На грузинову 
могилу/ Українка цвіт кладе,/ Всю сім’ю велику й вольну/ Сонце 
партії веде (М. Рильський) 

Живемо в сім’ї великій/ Чесно, без облуди…/ Будеш, батьку, 
панувати,/ Поки живуть люди! (М. Рильський) 

В сім’ю велику, вільну, нову/ До нас ввійшов ти на віки./ 
І споминають теплим словом/ Тебе дорослі й малюки (В. Дворецька) 

Сім’я вже вольна і нова,/ Та тільки мати ледь жива (Л. Костенко) 
 

ВСТАНЬ І ЙДИ! 
Слова Ісуса Христа, звернені до хворого: Тобі Я наказую: Уставай, візьми 
ложе своє, та й іди у свій дім (Мр., 2:11). 

Хто ти – чи просто свідок прощі удів безпорадних,/ чи 
неминучим чудом трапив на путь сюди?/ Так по-мужськи незграбно,/ 
так по-незвичному владно,/ так по-прадавньому просто:/ 
“Женщино, встань і йди!” (М. Бажан) 

 

ВСЯК СУЩИЙ В НІЙ ЯЗИК 
И назовет меня всяк сущий в ней язык,/ И гордый внук славян, и финн, 
и ныне дикий/ Тунгуз, и друг степей калмык (А. Пушкин, “Памятник”). 

Вітчизна в нас одна. Всяк сущий в ній язик/ Під сонцем партії 
здобув свою свободу (М. Рильський) 

 

ВЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ І ЩЕ РАЗ ВЧИТИСЯ 
Гасло, яке на III Всеросійському з’їзді РКСМ у жовтні 1920 р. виголосив 
Володимир Ленін. 

Зашелестіли прапори – вітрець ввірвавсь в вікно відкрите…/ А Ленін 
знову повторив,/ Що треба вчитись, вчитись, вчитись (Є. Гуцало) 

 

ГЛАС ВОПІЮЩОГО (ВОЛАЮЧОГО) В ПУСТИНІ (ПУСТЕЛІ) 
Голос кличе: На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте 
битий шлях Богу нашому! (Іс., 40:3). 
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Бо Він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи: “Голос того, 
хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!” 
(Мт., 3:3). 
Образно – “марний заклик, залишений без уваги й без відповіді; виступ, 
ніким не підтриманий”. 

Послухай же тепер! Нехай мій голос/ волаючим не буде у пустині./ 
Кажу тобі, волаю і благаю:/ скорися, Річарде! (Леся Українка) 

Перекидаю діяпазони/ хвиля за хвилею/ хвиля витісняє хвилю/ хвиля 
перекриває хвилю/ і змішуються голоси/ як при будові Вавилонської 
вежі/ Голос волає в пустелі (Є. Cверстюк) 

Вночі ворота Лаври не гостинні,/ даремно тут і возвишати глас./ 
Глас вопіющого в пустині,/ напевно, був чутніший, як у нас 
(Л. Костенко) 

Комусь ти явилось сном/ Низкою свят-утрат/ Мокрим довгим 
рядном/ Хрипом коротким ура/ Сміхом щербатим/ білчиним колесом/ 
Серед пустині/ волаючим голосом (Є. Сверстюк) 

Власне, крик заповітний в “Руфіні” – / Ваш у завтра вістун-
післанець/ Впав, як глас у глухій пустині:/ Зупинив же його видавець 
(Є. Сверстюк) 

 

ГОЛОС ДУХА 
Міліони радо йдуть,/ Бо се голос духа чуть./ Голос духа чути скрізь:/ 
По курних хатах мужицьких,/ По верстатах ремісницьких,/ По місцях 
недолі й сліз (І. Франко, “Гімн”). 

Голос духа, Кобзона, грамофона й гобоя/ Супроводжує вічний 
брудершафт із собою./ Десь далеко реве щось біля серця і стогне./ 
Чи знайдеться хоч камінь, що мене не пригорне?/ Я не можу уплисти 
за водою-водою:/ На годиннику шоста – брудершафт із собою 
(Н. Федорак) 

 

ГОЛОС НАРОДУ – ГОЛОС БОЖИЙ / VOX POPULI – VOX DEI 
Вислів із поеми Гесіода (VIII–VII ст. до н. е.) “Труди і дні”. Вживається як 
формула вияву демократичних переконань. 

Я хіба що, я навпаки. Я зроду./ Я мислі зав’язав на три вузли./ 
Я просто так, глас Божий – глас народу (Л. Костенко) 

“Vox populi – vox Dei”, – кмітливо буркнув король./ Сплеснули в 
долоні облесники,/ затривожились брезклі благочестиві (Б. Рубчак) 
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ГРОМАДОЮ ОБУХ СТАЛИТЬ 
А щоб збудить/ Хиренну волю, треба миром,/ Громадою обух сталить,/ 
Та добре вигострить сокиру – / Та й заходиться вже будить (Т. Шевченко, 
“Я не нездужаю нівроку...”). 

Які шляхи, які дороги!/ І скільки крові й сліз кипить!/ Та царські 
упадуть чертоги,/ І правда кривду спопелить,/ Коли навчиться люд 
убогий/ Громадою обух сталить (М. Рильський) 

В темряві неволі/ Загартував думки ясні,/ Щоб потрясти прадавні 
ґрати,/ Прозріти глибочінь століть,/ Щоб люд окутий закликати/ 
Громадою обух сталить (М. Рильський) 

Хоч би малесеньку хатину/ Він мріяв мати над Дніпром,/ Щоб у 
вечірнюю годину/ Животворить своїм пером/ Народну душу, 
закликати/ Громадою обух сталить (М. Рильський) 

 

ГУСИ, ГУСЕНЯТА, ВІЗЬМІТЬ МЕНЕ НА КРИЛЯТА 
Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка 
(з казки “Івасик Телесик”). 

І всі ми приязним дивились оком/ На ключ гусей, що плив шляхом 
високим,/ І причувались в гоготанні їх/ Добросусідські вигуки та 
сміх,/ Як тут, у нас. О гуси, гусенята!/ Прилиньте нині взяти на 
крилята/ Земних дітей!/ Та ні! Дарма! Дарма!/ Мій сад – пустеля, 
і мій дім – тюрма (М. Рильський) 

 

ДАЖДЬ НАМ ДНЕСЬ / ДАЙ НАМ СЬОГОДНІ 
Слова Господньої молитви “Отче наш”, яка є частиною Нагірної проповіді 
Ісуса Христа (Мт., 6:9–13). 

Даждь нам, Боже, днесь. Не треба завтра./ Даждь нам днесь, мій 
Боже! Даждь нам днесь!/ Догоряють українські ватри. Догоряє 
український весь/ Край (В. Стус) 

 

ДЕ ЗГОДА В СІМЕЙСТВІ, ДЕ МИР І ТИШИНА, ЩАСЛИВІ ТАМ 
ЛЮДИ, БЛАЖЕННА СТОРОНА 
Де згода в сімействі,/ Де мир і тишина,/ Щасливі там люди,/ Блаженна 
сторона./ Їх Бог благословляє, добро їм посилає,/ І з ними ввік живе, і щастя 
їм дає (І. Котляревський, “Наталка Полтавка”). 

Нехай же квітне, як природа,/ Як Ваша пісня весняна,/ В радянському 
сімействі згода,/ У світі – мир і тишина (М. Рильський) 
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ДЕНЬ ГНІВУ / DIES ІRАЕ 
Початкові слова католицької секвенції про Страшний суд, що є частиною 
Реквієму (заупокійної меси). 

День гніву, день Божого гніву настав!../ І в душах на ґвалт 
задзвонила тривога,/ І очі з благанням звернулись до Бога,/ Аби не 
карав!.. (М. Вороний, “Dies іrае”) 

День гніву – він настав! Зарокотала/ Важка, провісна буря. 
В небесах/ Помчала хмар розбурхана навала,/ І сутінь розіллялась по 
полях (М. Орест) 

 

ДЕРЕВО (ДРЕВО) ПІЗНАННЯ 
І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу 
смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла  
(1 М., 2:9, 16–17). 

Коли хотів, щоб ми не коштували/ Плодів знання, пощо ж садив те 
древо/ І тим плодам таку додав приману? (І. Франко)  

Прийшла пора вологи і тепла,/ Птахи розщебеталися веселі,/ І яблуня 
рожева розцвіла/ Не там – в раю, а тут – в моїй пустелі,/ Як древо 
пізнання добра і зла (Л. Первомайський, “Древо пізнання”) 

Оце і все з людьми моє прощання – / ці діти, діти, цей ласкавий 
рій./ Спасибі вам за дерево пізнання – / Оце єдине, де безсилий змій 
(Л. Костенко) 

Але ти, що вкусила з пізнання, пізнала незнане,/ І, торкнувши моє 
наболіле плече, ти сказала: “Я – рай” (Б. Рубчак) 

 

ДЕСНУ ПЕРЕЙШЛИ БАТАЛЬЙОНИ 
Назва повісті Олекси Десняка. 

Твої офіцери/ Вчать мову й муштрують іще не готові/ Десну 
перейти батальйони (О. Ірванець) 

 

ДЕ ХЛІБ РОДИТИ МАЄ ПОЛЕ, МУСИТЬ ПЛУГ З КОРІННЯМ 
КВІТКИ РВАТИ 
Я не жалуюсь на тебе, доле:/ Добре ти вела мене, мов мати./ Таж де хліб 
родити має поле/ мусить плуг з корінням квітки рвати (І. Франко, 
“Зів’яле листя”). 

Яка проста правда життя/ “там де хліб родити має поле/ мусить 
плуг з корінням квітки рвати” (Є. Сверстюк) 
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ДИВ КЛИЧЕ НАД ДЕРЕВАМИ (ПОВЕРХУ ДРЕВА) 
Див кричить на верху дерева, велить послухати землі незнаній... (“Слово 
о полку Ігоревім”). 

До дна Каялу виллято далеку,/ Та Див вже знову у верхах дерев 
(О. Ольжич) 

відчув він, як гули роки і бурі,/ як весни кільчились надії квітом,/ як 
шарудів сторясним листям вітер,/ як Див кричав і стугоніла ніч 
(Юрій Клен) 

Хіба їй можна одцвісти,/ Коли зоря горить рожева,/ Коли шумлять- 
дзвенять світи/ Від рику раненого лева,/ Лисиці брешуть на щити/ 
І кличе Див поверху древа (М. Рильський) 

Не кличеть верху древа дивний Див./ В шоломах гір, як вої- 
невмираки,/ Карпати скам’яніли в віщі знаки,/ Наїживши смереки 
хижих грив (Є. Маланюк) 

 

ДИВЛЮСЬ Я НА НЕБО ТА Й ДУМКУ ГАДАЮ 
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю:/ Чому я не сокіл, чому не літаю? 
(народна пісня, слова М. Петренка). 

Отак і живу. Ведеться незле. .. Іноді дивлюся на небо, але не гадаю 
ніяких думок (А. Коваленко) 

 

ДИМ ВІТЧИЗНИ 
Висловлення генетично походить з “Одіссеї”, згодом його повторив Овідій: 
дим батьківщини є солодким (“Скорботні елегії. Листи з Понту”). 
У російській літературі в дещо іншому форматі його використав Г. Державін 
у поезії “Арфа”: Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым 
нам сладок и приятен. У суспільній мовній свідомості прижилося у 
формулюванні дым Отечества нам сладок и приятен (А. Грибоедов, 
“Горе от ума”). 

“Для нас у ріднім краю навіть дим/ Солодкий і коханий”…/ Без 
упину/ Я думала собі оті слова,/ простуючи в країну італьянську 
(Леся Українка) 

Ти геть летиш у інший час – та й баста:/ В середньовіччя, Грецію чи 
Рим,/ Забувши, як пахтить вітчизни дим (Юрій Клен) 

І вітчизни відкашлявши дим/ Втратиш точний перебіг годин 
(В. Махно) 

 

ДОБОРОЛАСЬ УКРАЇНА ДО САМОГО КРАЮ 
Доборолась Україна/ До самого краю./ Гірше ляха свої діти/ Її розпинають 
(Т. Шевченко, “І мертвим, і живим...”). 
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Який величний на одрі Дніпро!/ Оце-то доборолися... До краю!/ Хто 
п’є, а хто світ за очі чухрає (І. Жиленко) 

 

ДОГЛЯДАТИ СВІЙ САД 
Треба доглядати наш сад (Вольтер, “Кандід, або оптимізм”). 

Не майте гніву до моїх порад/ І не лінуйтесь доглядать свій сад 
(М. Рильський) 

 

ДО ’ДНОЇ ЯМИ 
Та нехай собі, як знають,/ Божеволіють, конають, – / Нам своє робить:/ 
Всіх панів до ‘дної ями,/ Буржуїв за буржуями/ Будем, будем бить! 
(П. Тичина, “Партія веде”). 

...один за руки,/ другий за ноги,/ і хвиць на купу,/ “Всіх українців/ 
до ’дної ями,/ дітей/ за батьками!” (Ю. Тарнавський) 

 

ДОЛИНА ПЕЧАЛІ / ЮДОЛЬ ПЛАЧУ / VALLE LACRIMARUM 
Блаженна людина, що в Тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці 
дороги до Тебе, ті, що через долину Плачу переходять (Пс., 83 (84): 6–7). 

Я чув: “Ці лілії, що упояють чаром,/ Оподаль від землі, a valle 
lacrimarum,/ Зросли тут засівом всесильної руки...” (М. Зеров) 

Юдоль плачу, земля моя, планета,/ блакитна зірка в часу на плаву,/ 
мій білий світ, міцні твої тенета, – / страждаю, мучусь, гину, а 
живу! (Л. Костенко)  

І уздріла я тих, що зіходять в долину печалі,/ І були вони ликом 
безкровні, а зором сліпі./ Вони несли дітей – і не чули, що ті вже 
конають (О. Забужко) 

 

ДОСВІТНІ ОГНІ (ВОГНІ) 
Досвітні огні, переможні, урочі,/ Прорізали темряву ночі,/ Ще сонячні 
промені сплять, – / Досвітні огні вже горять,/ То світять їх люди робочі 
(Леся Українка, “Досвітні огні”). 

Ні слова про спокій! Ні слова про втому!/ Хай марші лунають бадьорі 
й гучні.../ Хоч ніч облягає – та в пітьмі глибокій/ Вже грають- 
палають досвітні вогні... (В. Еллан (Блакитний) 

Якщо твоя зігнеться спина/ Під гранітовим тягарем,/ Що піднімала 
жінка квола,/ Неси його в чужі світи – / Похилені у праці чола/ 
Вогнем досвітнім освіти (Д. Павличко) 
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ДРУГ, ЩО ТРИЧІ ВІДРІКСЯ 
Притча про трикратне відречення апостола Петра: Петро відрікається Ісуса 
(Ів., 18:15–18). Петро вдруге і втретє відрікається Ісуса (Ів., 18:25–27). 

Що скажеш ти тоді?/ Чи, може, й ти/ пошлеш мені веселу звістку 
дати/ Твоїм забутливим і потайним друзям,/ Що тричі одрікалися 
від тебе? (Леся Українка) 

Замість лелії рожу цілують уста./ А все ж, як Петро від Христа,/ 
відректися від тебе не можу (П. Тичина) 

Ти ж простив апостолу Петрові,/ Що до третіх тричі 
відступився! (Б. Олійник) 

 

ДУША НАЇЛАСЯ… 
Душа наїлася та бреше/ А бреше як! і те і се./ Що вуж, мовляв, 
корову ссе,/ А відьма жінці косу чеше./ [..] / Що бороною розум чеше/ 
Цей вічний час в ім’я доби… (М. Вінграновський) 

На скором ласа,/ Душа наїлась, напилася/ І… рохкає. І в лад, і в тон./ 
І з апетитом (І. Світличний) 

 

Є ТАКА ПАРТІЯ! 
На закид “Cьогодні в Росії немає політичної партії, яка б сказала: дайте 
в наші руки владу, ідіть, ми займемо ваше місце”, який прозвучав на 
I Всеросійському з’їзді Рад робочих і солдатських депутатів, В. Ленін 
відреагував вигуком: “Є така партія!” 

Змінилась в океан історії ріка,/ Віки й народи мисль осяяла єдина,/ 
Як від мільйонів серць: “Є партія така” – / На цілий світ одна 
промовила людина (М. Рильський) 

 

Є ЩЕ ПОРОХ У ПОРОХІВНИЦЯХ 
“Є ще порох у порохівницях? Чи не ослабла козацька сила?” – “Є ще, 
батьку, порох у порохівницях...” (М. Гоголь, “Тарас Бульба”). 

Не втечеш, отруйний ворог,/ Від розплати і прокляття,/ Є в 
порохівницях порох,/ У народу є завзяття (М. Сингаївський) 

Доки ще ручкаються чоловіки – / Доти можлива розмова й оружна:/ 
Доти ще й порох в порохівницях,/ І мечі ще іржею не з’їдено 
(О. Забужко) 

 

ЖИВИ, УКРАЇНО 
Живи, Україно, прекрасна і сильна,/ В Радянськім Союзі ти щастя знайшла 
(Гімн УРСР). 

Живи, Україно, в віках/ Соборно і гойно (Н. Федорак) 
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ЖИВУТЬ ПІД МІСТОМ, НАЧЕ У КАЗКАХ, КИТИ, ДЕЛЬФІНИ 
І ТРИТОНИ 
Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни і тритони/ в густій і 
чорній, мов смола, воді, в страшних пивницях,/ примарні папороті, грифи і 
затоплені комети й дзвони (Б.-І. Антонич). 

Живуть кити під містом. І тритони./ А ще – дельфіни. В сумерку 
глибин,/ в западинах, де чорний місяць тоне,/ де вибрано породу 
з порожнин,/ вони живуть – міноги і мурени,/ сирени, восьминоги. 
І смиренне/ сліпе суцвіття губок та медуз./ Живуть під містом 
леви, жовті й сонні./ Сховала їх розпечена трава./ Летючі зебри, 
антилопи й коні/ цвітуть на дні пасовищ і савани./ Живуть також 
під містом крокодили./ Заплутані в ліан солодкі жили,/ тріпочуть 
тіні мавп або папуг./ І сотні сотень мух, мурах, ропух./ Живуть 
під містом зебри і буйтури,/ Сайгаки й сарни, пасерби натури,/ 
пасуться на межі нічних угідь./ І мамонти, сумирні, мов корови,/ і 
мастодонти./ [..] / Живуть під містом люди. І прочани,/ [..] / 
Під містом. Тільки міста вже нема (Ю. Андрухович) 

 

ЖИЛИ У БАБУСІ ДВА ВЕСЕЛІ ГУСІ 
Жили у бабусі два веселі гусі:/ Один сірий, другий білий, два веселі гусі 
(дитяча пісня). 

Жили у бабусі/ Троє білорусів./ Один сірий, другий білий/ Третій – 
в капелюсі./ Для того й тому, щоб/ Втримать рівновагу,/ З’їхалися 
в пущу/ Підписать бомагу./ Раді і веселі/ Згідно тій бомазі/ І в 
Парижі,/ і в Брюкселі,/ Й навіть в Копенгазі (О. Ірванець) 

 

ЖИТТЯ, І СЛЬОЗИ, І ЛЮБОВ  
И сердце бьется в упоенье,/ И для него воскресли вновь/ И божество, 
и вдохновенье,/ И жизнь, и слезы, и любовь (А. Пушкин, “Я помню чудное 
мгновенье”). 

О свіжий шелесте дібров,/ Розмово одуда й зозулі,/ О дні мої 
неперебулі,/ Життя, і сльози, і любов! (М. Рильський) 

 

ЖИТТЯ КОРОТКЕ, ТА БЕЗМЕЖНА ШТУКА 
Первинно висловлення належить старогрецькому лікареві Гіппократу: 
Мистецтво настільки велике, що на оволодіння ним не вистачить 
життя. Його цитують здебільшого в перекладі І. Франка: Життя коротке, 
та безмежна штука/ І незглибиме творче ремесло (“Semper tiro”). 

Життя коротке, а мистецтво вічне,/ Життя твоє обчислене, 
митець./ Мізерна мить! Але зі всіх мистецтв/ Се – витвір диву 
гідний... (І. Світличний) 
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ЖИТТЯ – ЦЕ ПРОМИНАННЯ ТІНЕЙ 
Cлова молитви до Ісуса Христа: Мій Боже, мій Царю, не відкинь мене в цей 
час. Я спраглий, мій Господи, моя душа прагне тебе, безмежного джерела 
живої води. Моє життя проминає, мов тінь, начебто є ще час, а ось-ось – 
і вже кінець усьому. Мій Спасителю, відтепер і на віки вічні передаю свого 
духа у Твої руки. Господи Боже, прийми мою душу. Амінь. 

А може, він і сам у цьому винний?/ У чомусь винні завжди ми самі./ 
Що є життя? Це – проминання тіней./ Так у Cвятому сказано 
Письмі (Л. Костенко) 

 

ЗАВОРОЖИ МЕНІ, ВОЛХВЕ 
Заворожи мені, волхве!/ Друже сивоусий…/ Ти вже серце запечатав,/ А я 
ще боюся./ Боюся ще погорілу/ Пустку руйновати,/ Боюся ще, мій голубе,/ 
Серце поховати (Т. Шевченко, “Заворожи мені, волхве...”). 

“Заворожи мені, волхве!/ Заворожи мені, волхве...”/ Сидить по мавпі 
на зорях, на місяцях./ Респектабельні пілігрими/ в комфортабельних 
“Волгах”/ “ходять” по шевченківських місцях./ Вербують верби 
у монографії./ Вивчають біо- і географію./ Полюють в полі на три 
тополі.../ А цікаво, багато б із них потрафили/ пройти шляхами 
його долі?/ Давайте чесно,/ не кнопки ж ми й не педалі./ Що писав 
би Шевченко/ в тридцять третьому,/ в тридцять сьомому роках?/ 
Певно, побувавши в Косаралі,/ побував би ще й на Соловках 
(Л. Костенко) 

 

ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД 
Вислів із біблійної оповіді про дерево пізнання добра і зла, плоди якого Бог 
заборонив їсти Адаму (1 М., 2:16–17). 

Душа в неволі не звика. Але ж чому отак в віках:/ Плід заборонений – 
солодкий,/ Та воля, все ж, чому гірка? (А. Таран) 

Віта має смак і колір вишні,/ Плід заборонено, в падіння є причина 
(М. Розумний) 

 

ЗАГИНУЛИ, ЯК ОБРИ / ПОГИБОША АКИ ОБРИ 
И не остался ни един обрин. И есть притча на Руси и до сегодня: погибоша, 
аки обри, их же несть племени ни наследка (“Повість минулих літ”). 

Знов захід буряний. Недобрий./ Знов пророкує кров’ю літер,/ Що ми 
загинем, яко обри,/ Що буде степ, руїна й вітер (Є. Маланюк) 

Як добре, що, провівши обрій,/ Бог небо й землю розділив,/ На небі 
зорі запалив,/ А на землі, щоб люди добрі/ Не гибли, живність 
розселив./ І добре, що недобрі в ДОПРі/ Гниють і гинуть, аки обри 
(І. Світличний) 
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ЗА ГОРАМИ ГОРИ, ХМАРОЮ ПОВИТІ, ЗАСІЯНІ ГОРЕМ, КРОВІЮ 
ПОЛИТІ 
За горами гори,/ Хмарою повиті,/ Засіяні горем,/ Кровію политі./ 
Споконвіку Прометея/ Там орел карає.. (Т. Шевченко, “Кавказ”). 

Кавказькі гори, в млу повиті,/ Рясною кровію политі,/ Чолом 
підводяться до хмар (А. Малишко)  

Волають гори, кровію политі,/ Підбиті зорі падають униз,/ В пахкі 
долини, зранені і зриті,/ Вдирається голодний шовінізм 
(В. Симоненко) 

 

ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ 
Назва третьої збірки поезій П. Тичини (1920). 

Ні, не кажи, що в наші дні веселі/ Сонет не зберігає жодних прав;/ 
Гаразд – “Замість сонетів і октав”…/ А канонічні де ж подіть 
ронделі? (М. Рильський) 

 

ЗАМІСТЬ ХЛІБА ДАТИ КАМІНЬ 
Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба 
проситиме він? (Мт., 7:9). 

Подумай, мамо, – люди,/ що назвали себе “святими” й “божими 
синами”,/ дають своїм братам не хліб, а камінь! (Леся Українка) 

Ідуть вони, тужать, степом, селами,/ [..] / На їх голосіння/ Дають 
їм каміння,/ Лушпиння з насіння (О. Олесь) 

Співали, як же! Пригадай,/ Однолітку і друже давній,/ Немов на 
глум, хтось пісню дав нам,/ Як ми казали: хліба дай (М. Рильський) 

 

ЗАСВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ 
Засвіт встали козаченьки/ В похід з полуночі,/ Виплакала Марусенька/ 
Свої ясні очі (з народної пісні). 

Ріка віків – безжальний кругоплин:/ впадеш губами в цей швидкий 
полин – / і пропадеш, як ті, що засвіт встали (І. Римарук) 

Співалося. А ті все не вертались,/ що зáсвіт встали в похід 
з полуночі./ Слова самі на голос навертались,/ як сльози 
навертаються на очі (Л. Костенко) 

Уже стоять вози під яворами./ Полтавський полк готовий у похід./ 
Годуйте коней! Шлях їм далеченький./ Пильнуйте славу полкових 
знамен./ Полтаво! Зáсвіт встануть козаченьки./ Ти припадеш їм 
знову до стремен./ Так само зáсвіт встануть з полуночі./ А ти за 
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них, Полтаво, помолись./ Лиш не заплаче свої карі очі/ 
та Марусенька, як було колись... (Л. Костенко) 

 

ЗАХІД Є ЗАХІД, А СХІД Є СХІД 
Захід є Захід, а Схід є Схід/ І їм не зійтись повік (Р. Кіплінг, “Балада про 
Захід і Схід”.  

О, Захід є Захід, а Схід є Схід./ Даленіє мій слід, затихає мій світ,/ 
Але в серця ударах зрина і зрина,/ Як перше причастя, як перша весна 
(Є. Сверстюк) 

 

ЗБУДУЙ ХАТУ З ЛОБОДИ 
Збудуй хату з лободи, а в чужую не веди (з народної пісні). 

Довгі шиї гуси вигнули/ і просять-гелгочуть:/ “Михайлику-
Махайлику,/ не сиди,/ а збудуй нам хатоньку/ з лободи!”/ Бере 
Михайлик серп золотий – / і зводить хату з лободи (П. Перебийніс) 

 

ЗЕМЛЯ ЄСИ Й ОДІЙДЕШ У ЗЕМЛЮ 
У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї 
ти взятий. Бо ти порох, – і до пороху вернешся (1 М., 3:19). 

Це земля, із якої ми вийшли, в яку перейдем,/ Це земля, без якої ми 
в світі нічого не варті (М. Луків) 

Бо що із пороху повстало,/ те в порох перейде./ Хто знає, чи душа 
людини/ злітає до небес (Д. Загул) 

 

ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА (ОБІЦЯНА, ЗАПОВІТНА) 
Бог обіцяв євреям, які потерпали в єгипетському полоні, привести їх 
“до краю доброго й широкого, що тече молоком і медом” (2 М., 3:8 і 17). 
У посланні апостола Павла цю землю (Палестину) названо обітованою, 
обіцяною (Євр., 11: 9). 

Ох, та далекий ще, мабуть, той час!/ І не Мойсей я, щоб з вершка 
гори/ Зирнути міг в обіцяную землю,/ В котру веду людей, а сам 
ніколи/ Ввійти не можу (І. Франко) 

Нехай конаючий собі шепоче:/ вже близько рай… земля 
обітована…/ І я б сказав: так, брате, се твій рай!/ І не було б 
неправдою те слово (Леся Українка) 

Куди піду?/ Куди тепер піду?/ Де на землі земля обітована?/ 
Казарми в Гефсиманському саду,/ І всі народи – як розкрита рана 
(Л. Костенко) 
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Відрух Божого вітхнення освічує нам шлях/ Із заплющеними очима 
знаходимо заповітну землю (В. Махно) 

Ходить-бродить чоловічок – тут і там – / та й по Києву, 
по стольному по граду./ Він у кожного зустрічного пита:/ де земля 
обітована, Ельдорадо (І. Жиленко) 

Засмаглі паломники, згублені капища:/ земля обітована в кожного 
пройдена! – / і тільки землі – що під нашими капцями,/ і тільки 
тепла – що під нашими хвойдами (Н. Федорак) 

 

ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ 
Назва збірки лірики І. Франка 
Символ зневаженого кохання. 

Стоптані перли, зів’ялі листки/ Волали його перехресні стежки.../ 
Зрадила доля мужицького сина!.. (М. Вороний, Пам’яті І. Франка) 

Кохана/ я приніс тобі в дар/ замість живих троянд/ три жмутки 
зів’ялого листя (Є. Сверстюк) 

 

З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ 
З журбою радість обнялась…/ В сльозах, як в жемчугах, мій сміх./ І з дивним 
ранком ніч злилась,/ І як мені розняти їх?! (Олександр Олесь, “З журбою 
радість обнялась…”). 

І упала на коліна/ Тиша перед громом./ І земля впилась водою,/ Мов 
живою кров’ю./ І обнявся сміх з журбою,/ Ненависть – з любов’ю... 
(В. Симоненко) 

І радість, змішану з журбою,/ п’є кожен, кожен п’є до дна 
(П. Мовчан) 

Розполовинений чуттями,/ і радість смутками підшита (П. Мовчан) 
 

ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ… 
Зоре моя вечірняя,/ Зійди над горою, поговорим тихесенько/ В неволі 
з тобою (Т. Шевченко). 

Вечір вишитий зірками./ Сидимо під рушниками./ Квітне вишня- 
подолянка./ Тітоньки у вишиванках./ Я між ними вичитую:/ 
“Зоре моя вечірняя...”/ Над моєю душею,/ над листком “Кобзаря”/ 
захід сяє вишнево./ Тиша. Вечір. Зоря. (П. Перебийніс) 

Виглядаєш ластівку із вирію./ Сієш сині квіти з дітворою./ І ні 
в Бога, ні в людей не віруєш./ Просиш: “Зоре моя вечірняя,/ зійди 
над горою!”/ Зоре моя вечірняя,/ останняя, вірная,/ во ім’я твоє, 
во славу твоєї вроди – / сонце життя мого хай не заходить!/ Сіяй 
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же довго, сягай за північ/ до першого, другого й третього півня 
(І. Жиленко) 

І живуть глибини слова/ Думою одною,/ Зоре ж моя світанкова,/ 
Палай наді мною (А. Малишко) 

 

ЗОРЯ ПОЛИН 
І велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона 
на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій Полин. 
І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо 
згіркла вона (Об., 8:10–11). 

Зоря Полин, відома з Одкровення,/ Упала в Прип’ять атомним 
вогнем (І. Гнатюк) 

Чому звізда-Полин упала в наші ріки?!/ Хто сіяв цю біду і хто її 
пожне? (Л. Костенко) 

Земля Чорнобиля, Зоря Полин,/ Мороком тайни сповита./ Розпачу 
криком над світом полинь –  / За що вмирають так діти?! (О. Лань) 

І сходить над Дніпром гірка зоря-полин (Л. Костенко) 

Не йди в багнюку, де живуть санпроби,/ Глянь: над тобою почорніла 
вись,/ А в ній звізда, ім’я якій – Чорнобиль (П. Тимочко) 

 

І В НЕБЕСАХ Я БАЧУ БОГА 
Тогда смиряется души моей тревога,/ Тогда расходятся морщины на 
челе, – / И счастье я могу постигнуть на земле,/ И в небесах я вижу Бога 
(М. Лермонтов, “Когда волнуется желтеющая нива”). 

Парнас. І що ті шмони й допит?/ Не вірю в будень, побут, 
клопіт – / В мізерію, дрібнішу тлі./ Вщухає суєтна тривога,/ 
І в небесах я бачу Бога,/ І Боже слово на землі (І. Світличний) 

 

І ДЕНЬ ІДЕ, І НІЧ ІДЕ… 
І день іде, і ніч іде./ І голову схопивши в руки,/ Дивуєшся, чому не йде/ 
Апостол правди і науки (Т. Шевченко, “І день іде, і ніч іде..”). 

Припухлі розтулила ти уста./ І день іде, і ніч іде, і голо… 
(В. Герасим’юк) 

 

ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ! ЗВАРИМ ТОБІ БОРЩИКУ 
Іди, іди, дощику!/ Зварим тобі борщику,/ Зварим тобі борщику/ 
В полив’янім горщику/ Винесем на дуба,/ Покличем голуба./ Голуб буде 
пити,/ Дощик буде лити./ Поки голуб прилетить,/ То голубка відлетить./ 
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Тобі каша, а нам борщ,/ Щоб ішов густенький дощ! (народна дитяча 
забавлянка-закличка). 

Перекидом,/ колесом,/ вистрибом/ вибігали діти надвір./ Топтали 
бузковий верес,/ трусили на голови хвощ./ Здіймали страшенний 
вереск,/ ласкаво просили дощ:/ “Іди, іди, дощику!/ Зварим тобі 
борщику,/ Зварим тобі борщику/ В полив’янім горщику...” 
(Л. Костенко) 

 

ІДУ НА ВИ!  
Згідно з “Повістю минулих літ”, словами “хочю на ви іти”, князь Святослав 
оголошував війну своїм ворогам. 

Регоче Куря:/ Справа це рахубна – / Щоб руський князь позбувся 
голови./ Убила Святослава примха згубна – / Попереджати, що 
“іду на ви” (М. Руденко) 

 

ІЗ ІСКРИ РОЗГОРИТЬСЯ ПОЛУМ’Я 
Рядок із вірша поета-декабриста О. Одоєвського. Згодом – епіграф газети 
“Іскра”. 

Доріг багато в тьмі лежало,/ Одна до сонця простяглась./ І сонце 
руки ті з’єднало,/ З яких незламна міць лилась./ Із іскри полум’я 
повстало,/ Із “Іскри” “Правда” зайнялась” (М. Рильський) 

 

І ЗОЛОТОЇ Й ДОРОГОЇ 
І золотої й дорогої/ Мені, щоб знали ви, не жаль/ Моєї долі молодої:/ 
А іноді така печаль/ Оступить душу, аж заплачу… (Т. Шевченко, “І золотої 
й дорогої…”). 

А пам’ять любої руки – / тонкої, білої, гінкої/ перегортає днів сувої./ 
І золотої й дорогої/ нам стане думи на віки (В. Стус) 

 

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ 
Фрагмент назви відомої поезії Т. Шевченка – “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє…” 

Дзвін по наших незабутніх жертвах/ Ще в повітрі хмарному не 
стих./ І Шевченко йде – оплакать мертвих,/ щоб вести на подвиги 
живих (М. Рильський) 

В яких лісах іще ви забарложені?/ Що яничари ще занапастять?/ 
І мертві, і живі, і ненароджені/ Нікого з вас довіку не простять 
(Л. Костенко) 
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Ти й сам хотів би бути в жертві,/ Дволику приховавши суть,/ Та вже 
встають живі, і мертві,/ І ненароджені встають (Д. Павличко) 

Урвалась тут історія – і раптом немає шляху./ Тут людство 
скінчилось, змішались із пилюгою народи,/ в радіаційному розпаді 
змішалися/ і мертві, і живі, і ненароджені (В. Кордун) 

Але казки залишили Чорнобиль./ І древо людства щедро обліта/ 
листками золотої проби./ [..] / Мертві, і живі, і ненароджені,/ 
брати мої, діди мої, онученьки,/ Дивіться всі!/ І будьте свідки 
злочину./ Вже краще смерть, каліцтво, сліпота/ (не бачить ясна 
сонця й місяченька),/ аніж над мертвою землею стать/ віч-на-віч 
із Шевченком... (І. Жиленко) 

Яке вогняне слово мовлене,/ Що підняло з пітьми віків/ Живих, 
і мертвих, й ненароджених/ Нащадків славних козаків 
(Л. Степовичка) 

 

ІСКРА ОГНЮ ВЕЛИКОГО 
Лежить попіл на розпутті,/ А в попелі тліє/ Іскра огню великого./ Тліє, 
не вгасає,/ Жде підпалу, як той месник,/ Часу дожидає,/ Злого часу 
(Т. Шевченко, “Єретик”). 

Хай же промінь твоїх думок/ Поміж нами сяє./ “Огню іскра 
великого”/ Повік не згасає (Леся Українка) 

 

І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ 
Учітеся, брати мої,/ Думайте, читайте,/ І чужому научайтесь,/ Й свого 
не цурайтесь (Т. Шевченко, “І мертвим, і живим…”). 

Ну що ж, ясна проблема мовна,/ А я й не думав – ти диви! – / Тепер 
уява в мене повна:/ Чужого не навчились ви./ Своє забули. Одяг 
клоуна/ На вас від ніг до голови (Д. Павличко) 

 

КАЙДАНИ ПОРВІТЕ І ВРАЖОЮ ЗЛОЮ КРОВ’Ю ВОЛЮ ОКРОПІТЕ 
Поховайте та вставайте,/ Кайдани порвіте/ І вражою злою кров’ю/ Волю 
окропіте (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

Херсонські прерії – мов Січ/ А кобзарем – Херсонський вітер,/ І рідний 
був одразу клич:/ Вставайте! Кайдани порвіте! (Є. Маланюк) 

Та незмірні, непокірні сили,/ Київ наш здіймаючи з хреста,/ Кров’ю 
злою волю окропили,/ Як сама безсмертна правда-мста 
(М. Рильський) 

В найтяжчі дні ми не померли./ Через безсмертіє твоє/ Ми мали силу 
рвать кайдани/ І кров’ю прапор окропить./ Твоє Ім’я не перестане/ 
І нашим правнукам світить (Д. Павличко) 
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КАМЕНЯ НА КАМЕНІ НЕ ЛИШИТИ 
І вийшов Ісус, і від храму пішов. І підійшли Його учні, щоб Йому показати 
будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: “Чи бачите ви все оце? 
Поправді кажу вам: Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не 
зруйнується” (Мт., 24:1–2). 
Образно – “знищити, зруйнувати вщент”. 

Де не оставсь на каменю ні камінь,/ Де зрівнялись гори,/ Знов мулярі 
нову тюрму будують/ З брил квітчастих (Б.-І. Антонич) 

Немає каменя на камені,/ Все звержене ригою гроз./ Доми невинних 
падають також,/ Жегомі пламенем (С. Гординський) 

 

КАМО ГРЯДЕШИ? / QUO VADIS, DOMINE? / КУДИ ЙДЕШ? 
Вислів із євангельської оповіді про зустріч апостола Петра з Ісусом Христом. 
Петро запитав Христа: Куди йдеш, Господи? 

Добре, що Ти владарюєш над нами./ [..] / Добре, що маєш Ти силу 
велику./ [..] / Добре, що вибрав Ти людську подобу;/ Quo vadis, 
Domine? Куди Ти йдеш?/ [..] / Quo vadis, Domine? Куди йдемо?;/ 
Знай, Господи, жага свободи/ Тут не розпалася на прах./ [..] / Знай, 
Господи, жага свободи/ Тут не зотліла, мов зола./ [..] / Знай, Господи, 
жага свободи/ Нас піднімає із могил (Д. Павличко) 

 

КАРАЮСЬ, МУЧУСЯ... АЛЕ НЕ КАЮСЬ 
О думи мої! О славо злая!/ За тебе марно в чужому краю/ Караюсь, мучуся... 
але не каюсь! (Т. Шевченко, “О думи мої, славо злая...”). 

Та над століття, над повінь лиха,/ Могутній голос говорить 
стиха:/ – Нічого, брате, я не звикаюсь./ Караюсь,/ Мучуся.../ Але 
не каюсь! (А. Малишко) 

Я сам від себе відрікаюсь,/ Бо серце сточує страма,/ Сльозами злими 
обпікаюсь,/ Караюсь, мучуся і каюсь/ В провинах тих, яких нема! 
(Д. Павличко) 

Я задихаюсь, мамо,/ Караюсь, мучуся, не каюсь, мамо!/ Хоч вберегла 
мене від лиха ти,/ В моїм краю нема чим дихати (Т. Петриненко) 

 

КИМВАЛ БРЯЗКУЧИЙ (МІДЬ ДЗВІНКА І КИМВАЛ БРЯЗКУЧИЙ) 
Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любові не маю, – 
то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий (1 Кор., 13:1). 
Образно – “пишномовні, але беззмістовні висловлювання”. 

Ваша мова як кимвал, що бренькає, а ваша наука як мідь, що 
гуркотить. Шуму багато, а добра нема (І. Франко) 
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Не зводь у сні/ Зір свій звучий./ Дайте мені/ Кимвал брязкучий 
(Михайль Семенко) 

Шерхнемо губами: прости своїх учнів і мучнів – / і сухо, як в дерево, 
завчений в цюк жолобить…/ Ми ж міддю дзвінкою були і кимвалом 
брязкучим,/ не з нашим запалом румовище це возлюбить (О. Забужко) 

Не пишна мідь гучного пустодзвінства,/ Не теплувате миро 
милосердь, – / Лиш подвиг, біль і гордість материнства/ Попрали 
смерть, життям попрали смерть (М. Бажан) 

 

КІНЦЕВА ЗУПИНКА. ЗВІЛЬНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ВАГОНИ 
Стандартне оголошення в громадському транспорті. 

У ритмах ямбів і хореїв/ Завіса вечора впаде – / А твій трамвай 
не зійде з рейок/ І світ за очі не піде…/ – Кінцева зупинка. 
Звільніть, будь ласка, вагони (О. Забужко) 

 

КЛЕНОВІ ЛИСТКИ 
Назва новели В. Стефаника. 

Кленові листки – / Це Стефаника смуток великий,/ Печаль дощова 
підкарпатських полів,/ Це сонце холодне з-за хмар,/ Це матері хворої усміх/ 
До бідного сина… (М. Рильський) 
 

КОЛИ ДОБРОЇ ЖАЛЬ, БОЖЕ, ТО ДАЙ ЗЛОЇ, ЗЛОЇ! 
Доле, де ти?! Доле, де ти?/ Нема ніякої!/ Коли доброї жаль, Боже,/ То дай 
злої, злої!/ Не дай спати ходячому,/ Серцем замирати/ І гнилою колодою/ 
По світу валятись (Т. Шевченко, “Минають дні, минають ночі...”). 

Дай, Боже, хоч біди якої,/ коли ні краю, ні коня,/ і долі дай – та злої! 
злої! – / нехай донищує до пня (В. Стус) 

 

КОЛОКОЛЬЧИК НЕБЫВАЛЫЙ 
Колокольчик небывалый/ У меня звенит в ушах (А. Пушкин, 
“Стрекотунья белобока”). 

Замети, як вовки, стояли,/ І сніговий курився прах, – / Та  
к о л о к о л ь ч и к  н е б ы в а л ы й / Зненацька задзвенів в ушах,/ 
І дні ліцейні засіяли/ У непогасних двох серцях (М. Рильський) 

 

КОРОЛЬ – ГОЛИЙ! 
Висловлення з казки Г. Х. Андерсена “Нове вбрання короля”.  
Образно – “прозріння щодо псевдоістини”. 
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...де шаліли пристрасті обачні – / вже владарює сардонічний сплін./ 
Король наш голий! Геть же короля!/ Скінчилася занудна дивовижа 
(В. Стус) 

ГОЛОС той, що знає,/ все знає, але ще мовчить./ От-от, порушивши 
табу/ і правила, понад юрбу/ зметнеться той хлоп’ячий голос:/ 
“КОРОЛЬ ЖЕ ГОЛИЙ!/ ГОЛИЙ!/ ГОЛИЙ!..” (І. Жиленко) 

 

КОТРА ДІВЧИНА ЧОРНІ БРОВИ МАЄ, ТО ТАЯ ДІВЧИНА УСІ  
ЧАРИ ЗНАЄ 
Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,/ Бо на вечорницях дівки чарівниці!/ 
Котрая дівчина чорні брови має,/ То тая дівчина усі чари знає (з народної 
пісні). 

Сказали, що Маруся – відьма,/ що у Полтаві гіршої нема,/ що всі це 
знають, і по ній це видно,/ і що вона ж співала і сама:/ “Котра 
дівчина чорні брови має,/ то тая дівчина усі чари знає” 
(Л. Костенко) 

 

КРАСА І СИЛА 
Назва оповідання В. Винниченка (1902), а також збірки його прозових 
творів (1906). 

Прийшла баба, поголосила.../ Невеличка дірка поміж ребер.../ 
Ну, звичайно, – і краса, і сила! (Є. Плужник) 

 

КРИНИЧЕНЬКУ КОПАТЬ 
Розпрягайте, хлопці, коней та й лягайте спочивать,/ А я піду в сад 
вишневий,/ В сад криниченьку копать (з народної пісні). 

Світло з кобзарем сліпим несла,/ Мову гнану зберегла в серденьку,/ 
Всім народом у пісні пішла, — / Де козак “не ко-пав кри-ни-чень-ку” 
(В. Василашко) 

Триста літ ви спочивали/ І криницю не копали,/ І забули про 
дівчину,/ Що в зеленому саду — / Спали ви під Берестечком/ І під 
Крутами лежали,/ І не відали, не знали/ Про вкраїнську всебіду./ 
(І. Низовий) 

 

КРІЗЬ БУРЮ Й СНІГ 
Назва збірки поезій M. Рильського. Висловлення набуло метафоричного 
значення “подолання несприятливих зовнішніх обставин, які заважають 
жити й творити”. 

О гроно п’ятірне нездоланих співців,/ Крізь бурю й сніг гримить 
твій переможний спів,/ Що розбиває лід одчаю і зневіри./ Дерзайте, 
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лебеді: з неволі, з небуття/ Веде вас у світи ясне сузір’я Ліри,/ 
Де пінить океан кипучого життя (М. Драй-Хмара) 

Замерзлі біло-палеві пелюстки мертвої троянди на страснім 
українськім шляху, крізь бурю й сніг жорстокої епохи (Є. Маланюк) 

 

ЛАНИ ШИРОКОПОЛІ 
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі/ Було видно… (Т. Шевченко, 
“Заповіт”). 

Учитель каже: Скільки того лиха/ Лягло у землю чорними костями./ 
Реве Дніпро, й лани широкополі/ Медами пахнуть, колосом шумлять 
(А. Малишко) 

Дужа хвиля набігає,/ Корінь явору ламає./ Але він на те байдужий,/ 
Не схитнеться навіть, дужий.../ Бо закоханий на волі/ У лани 
широкополі,/ В канівські веселі кручі,/ В хвилі горді та ревучі 
(А. Малишко) 

На Дніпро і лани ці широкополі,/ на Вітчизну вранішньої пори/ 
глянути б мені хоч би тополею/ із Тарасової гори (С. Жолоб) 
 

ЛЕГШЕ ВЕРБЛЮДОВІ ПРОЙТИ КРІЗЬ ГОЛЧАНЕ ВУХО... 
Верблюдові легше пройти через голчане вушко, ніж багатому в Боже 
Царство ввійти (Мт., 19:24). 

Легше 3-м верблюдам/ з теличкою/ в 1/8 вушка голки/ зараз 
пролізти/ ніж футуристові/ крізь українську літературу/ до своїх 
продертись (Михайль Семенко)  

Я, звичайно, верблюд. Я підступно й злочинно./ В вушко голки 
циганської ліз, як маньяк./ А спитайте, чому. Та хотів самочинно/ 
Контрабандою в рай прошмигнуть на дурняк (І. Світличний) 

 

ЛЕТЯТ ОНИ В ЖАРКИЕ СТРАНЫ, А Я НЕ ХОЧУ УЛЕТАТЬ 
Летят перелетные птицы/ Ушедшее лето искать./ Летят они в жаркие 
страны,/ А я не хочу улетать (пісня “Летят перелетные птицы”). 

Щось ветеранне/ лепечуть замерзлі вуста:/ “Летят они в жаркие 
страны./ А я не хочу улетать...”/ Не хочеш – то й не лети./ Вертай 
до своєї квартири,/ до гладу, до наготи,/ до черг, безгрошів’я, 
зневіри./ Вертай, щоб до смерті трубить./ [..] / Комусь же потрібно/ 
нещасну цю землю любить./ Комусь же потрібно!/ От ти і люби 
(І. Жиленко) 
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ЛИСИЦІ БРЕШУТЬ НА ЩИТИ 
Половці небитими дорогами/ побігли до Дону великого;/ кричать теліги 
опівночі,/ мов лебеді розпуджені./ Ігор до Дону воїв веде!/ Уже-бо біди його 
птахи ждуть по дуб’ю,/ вовки страх наводять по яругах,/ орли клекотом 
на кості звірів зовуть,/ лисиці брешуть на черленії щити… (“Слово 
о полку Ігоревім”, Пісня 2). 

Хіба їй можна одцвісти,/ Коли зоря горить рожева,/ Коли шумлять- 
дзвенять світи/ Від рику раненого лева,/ Лисиці брешуть на 
щити/ І кличе Див поверху древа./ [..] / О земле рідна! Знаєш ти/ 
свій шлях у бурі, у негоді!/ Встає народ, гудуть мости,/ Рокочуть 
ріки ясноводі!/ [..] / Лисиці брешуть на щити/ Та сонце устає – на 
Сході! (М. Рильський) 

З сонця на зорі/ колишеться рать./ Шатра горять,/ шоломи горять./ 
Небо палає,/ палають зіниці./ Захлинаються лаєм/ лахматі лисиці 
(Б. Рубчак) 

 

ЛОВЦІ ЛЮДЕЙ, ЛОВЦІ ДУШ 
Як проходив же Він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: 
Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море 
закидали, – бо рибалки були. І Він каже до них: Ідіть за Мною, – Я зроблю 
вас ловцями людей! І зараз вони покинули сіті, і пішли вслід за Ним 
(Мт., 4:18–20). 
Образно – “люди, що словом впливають на інших, переконують їх”. 

Прости їм, Боже, встид/ і відпусти їм гріх./ Ловці душі в твій слід/ 
біжать з усюд усіх (В. Стус) 

Та хто твої почислить ролі,/ Хто оспіває до кінця/ Мисливця 
славного у полі,/ На сцені – людських душ ловця (М. Рильський) 

 

ЛОТОВА ЖОНА, СОЛЯНИЙ СТОВП 
А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього – і стала стовпом соляним 
(1М., 19:26). 

За тобою нишком оглядаюсь,/ Хоч мені не оминути зла.../ Знаєш 
ти, що Лотова дружина/ За один свій погляд віддала?/ Соляним 
стовпом не страшно стати,/ Тільки в мене інша мрія є:/ Статися 
бодай твоїм браслетом,/ Щоб тримати рученя твоє (Д. Павличко) 

І увійшли ми в київські ворота./ Чогось так тихо, мов пройшла 
чума./ І каже дяк: – Згадай про жінку Лота./ Не озирайся. Києва 
нема./ Я озирнулась. Я не скам’яніла./ Я не дала пролитися 
сльозам./ Отак пройшло тут військо Радзивілла! – / В руїни вулиць 
заточився храм./ Дзвіниця – мертва. Обгоріли крони./ І все німе – 
і гори, і Поділ…. (Л. Костенко) 
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Лампадка тьмяно блимала в кіоті,/ стояла в церкві дивна тишина./ 
Блищали скрізь оправи щирозлоті,/ і озиралась Лотова жона 
(Л. Костенко) 

Вся із солі, як дружина Лота,/ О смерте моя, жду тебе я/ без гніву, 
смутку і скорботи (І. Жиленко) 

Вже майже все забув./ А потай,/ На самоті, йдучи до сну,/ Ще 
пам’ять, як дружина Лота,/ Звертає зір в минувшину (Є. Маланюк) 

Не озирайсь, а то кільцями гада/ Жахне тобі у вічі чумний дим/ 
І скам’янієш миттю соляним/ Стовпом./ Зависочієш пам’ятником 
зради,/ Довічним факелом своїй ганьбі,/ На сміх нащадкові, на жах 
юрбі (Юрій Клен) 

 

ЛУПАЙТЕ СЮ СКАЛУ! 
Лупайте сю скалу!/ Нехай ні жар, ні холод./ Не спинить вас!/ Зносіть і труд, 
і спрагу, й голод,/ Бо вам призначено скалу сесю розбить (І. Франко, 
“Каменярі”).  

“Лупайте сю скалу!”/ Десятки молотів/ З ранку до вечора/ 
Пробують брилу гранітну./ А один спритний хлопчисько,/ Навряд чи 
відаючи про Франкових “Каменярів”,/ Зате добре знаючи/ Ціну 
сенсації,/ За кожну відколину гранітну/ Правив марку чи долар./ 
Що ж, екзотичнішого сувеніра/ Сьогодні важко знайти в Берліні 
(А. Мойсієнко) 

Ні, я не буду плакати! Я родом/ З тих, що лупають скелю кам’яну./ 
З моїм народом і з твоїм народом/ Я буду руйнувати ту стіну 
(Д. Павличко) 

 

ЛЮБИТИ БЛИЖНЬОГО ЯК САМОГО СЕБЕ 
“Люби Господа, Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім 
своїм розумом, і з цілої сили своєї!” (Це заповідь перша!). А друга 
(однакова з нею): “Люби свого ближнього, як самого себе!” Нема іншої 
більшої заповіді над оці! (Мр.12,30-31) 

Може він хотів усім серцем і помислами/ полюбити ближнього як 
самого себе/ навіть забути себе (Є. Сверстюк) 

 

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! 
Любіть Україну, як сонце, любіть, / як вітер, і трави, і води… / В  годину 
щасливу і в радості мить,/ любіть у годину негоди (В. Сосюра, 
“Любіть Україну”). 
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Поете мій! Клятвою гордо клянусь/ Слова ці знаменом нести 
до загину,/ Слова ці вишневі з запечених вуст:/ “Любіть Україну! 
Любіть Україну!..” (І. Драч) 

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,/ Як неньку і дедді достоту!/ 
Любіть Індіану!/ Й так само любіть/ Північну й Південну Дакоту./ 
Любіть Алабаму в загравах пожеж,/ Любіть її радощі й біди!/ 
Айову любіть! Каліфорнію теж!/ І пальми крислаті Флоріди!/ 
Дівчино! Хай око твоє голубе,/ Та не за фізичнії вади/ Коханий 
любити не стане тебе,/ Якщо ти не любиш Невади! (О. Ірванець) 

Любіть українок,/ як сонце любіть,/ Як землю батьківську – без 
тями./ Не бійтеся щирість свою проявить/ Словами, губами, 
руками…/ [..] / Любіть гагаузок, болгарок струнких,/ Угорок, грекинь, 
караїмок,/ І кримських татарок – бо, люблячи їх,/ Ви любите все ж 
українок./ Любіть українок, негайно любіть,/ Даруйте вірші їм і 
квіти./ Бо кожна нелюблена, втрачена мить/ Примушує жінку 
старіти (брати Капранови) 

 

ЛЮБЛЮ ВІТЧИЗНУ, ТА ЛЮБОВ У МЕНЕ ДИВНА 
Люблю Отчизну я, но странною любовью./ Не победит ее рассудок мой./ 
Ни слава, купленная кровью,/ Ни полный гордого доверия покой 
(М. Лермонтов, “Люблю Отчизну я, но странною любовью…”). 

Люблю вітчизну./ Та любов/ У мене дивна./ Не прикрюся, коли я 
знов/ Не догодив вам./ І байдуже, чи мій Дантес/ Любов ту визнав 
(І. Світличний) 

 

ЛЮБОВ К ОТЧИЗНІ ДЕ ГЕРОЇТЬ, ТАМ СИЛА ВРАЖА НЕ УСТОЇТЬ 
Любов к отчизні де героїть,/ Там сила вража не устоїть,/ Там грудь 
сильніша од гармат,/ Там жизнь – алтин, а смерть – копійка… 
(І. Котляревський, “Енеїда”). 

...вже сказано голосно й чисто любов ік отчизні/ мов камінь у річку 
слова і круги по воді (Ю. Андрухович) 

 

ЛЮДИНА – ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО 
Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать 
человека! (Максим Горький, “На дне”). 

Людина! Гордо слово це звучить/ В палких устах невтомної 
людини,/ Що підкоряє гори і долини/ В ім’я грядущих років і століть 
(М. Рильський) 

Коли, як чорна домовина,/ Нас морок рабства облягав,/ Про гордість 
іменем – Людина/ Там голос Горького сказав (М. Рильський) 
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МАЛИМИ БОСИМИ НОГАМИ 
Благословен той день і час,/ Коли прослалась килимами/ Земля, яку сходив 
Тарас/ Малими босими ногами,/ Земля, яку скропив Тарас/ Дрібними 
росами-сльозами (М. Рильський, “Слово про рідну матір”). 

Немає хати, де Тарас/ долівки вперше доторкнувся/ малими 
босими ногами./ Та є ота земля свята – / земля з Тарасової хати./ 
Над поверхами, де землі нема,/ де ближче серцеві до неба,/ 
у полотнянім вузлику злетіла/ земля з Тарасової хати./ Коли у віщій 
тиші до грудей/ я вузлик заповітний пригортаю,/ мені у серце 
стукає вона – / земля, на хліб і сіль багата,/ земля з Тарасової хати 
(П. Перебийніс) 

 

 
МАЛИХ ОТИХ РАБІВ НІМИХ 
Возвеличу/ Малих отих рабів німих!/ Я на сторожі коло їх/ Поставлю слово 
(Т. Шевченко, “Подражаніє 11 Псалму”). 

Бодай принаймні відсвітом косим/ Упало б щастячко на сліпоту і 
неміч/ Отих рабів німих (М. Вінграновський) 

Зачатих голодом і страхом,/ отих малих рабів німих,/ сповитих у 
криваві стяги,/ в брехню немилосердних книг,/ чужою хрещених 
війною,/ та ще – до всіх глобальних лих – / печаттю атома 
страшною/ відмічених – помилуй їх! (І. Жиленко) 

Адже умів лиш він один/ Рабів німих так захищати (Д. Білоус) 
 

МАННА НЕБЕСНА 
Їжа, яку Бог посилав юдеям щоранку з неба протягом сорока років, поки 
вони йшли пустелею в обітовану землю (2 М., 16:14–16). 

Чи я пізнаю Вас поміж горбів верблюда,/ Коли за сорок років 
проклюнуся з піску? – / Моїх червоних тіл оманлива облуда/ 
Розсиплеться на манну гарячу і гірку (Н. Федорак) 

Поглинає мене передзим’я туманне/ і намотує нерви на пальці 
сухотні/ це замети снігів не біблійної манни/ опускаються з неба 
на душі холодні (Л. Радченко) 

 

МЕНІ ОДНАКОВО… 
Мені однаково, чи буду/ Я жить в Україні, чи ні… (Т. Шевченко, “Мені, 
однаково, чи буду…”). 

І те – померти, а чи жить – / однаковісінько, їй-богу ж/ однаково 
(В. Стус) 
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Прийшов і став. І я побачив:/ У погляді його сухім/ Ніхто не любить 
і не плаче,/ І не біжить ніхто, й не скаче, – / У ньому – однаково всім./ 
Усім однаково: і сущим,/ І тим, що будуть, що були,/ Однаково 
морям і пущам,/ Словам безсмертним і вмирущим – / Нікому слави чи 
хули!.. (М. Вінграновський) 

Що далі? Кожному – своє./ Хто вгору дивиться, хто вниз,/ хто 
камінь б’є, хто пиво п’є,/ у кайф комусь іде стриптиз – / мені 
однаково, мені однаково, минають дні, минають ночі, я на дні…/ 
Та не однаково мені!!! (В. Неборак) 

 

МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО... 
Мені тринадцятий минало./ Я пас ягнята за селом./ Чи то так сонечко 
сіяло,/ Чи так мені чого було?/ Мені так любо, любо стало,/ Неначе в Бога 
(Т. Шевченко, “Мені тринадцятий минало…”). 

Мені тридцятий рік минав,/ очима я сідниці пас,/ в час незалежних 
рушень мас/ то потопав, то виринав/ на різних сценах, влада Рад/ 
вивчала мову, козаки/ снували Січчю, брата брат/ заокеанський 
стис-таки/ в обіймах (В. Неборак) 

 

МЕРТВІ СОРОМУ НЕ МАЮТЬ / МЕРТВІ СРАМУ НЕ ІМУТЬ 
Не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут: бо мертві сраму не 
імуть (з літопису). 

Ходімо, сину!.. Хай ми і помрем,/ Але неславу терпіти доволі,/ 
Доволі! Мертвих сором не бере,/ І не видать, як плачеться старе,/ 
І як мале конає босе й голе... (І. Багряний) 

Цвіли хоругви руські на Дунаї,/ І Доростол навіки записав,/ 
Що мертвий воїн сорому не має (В. Симоненко) 

 

МИНАЮТЬ ДНІ, МИНАЄ ЛІТО 
Минають дні, минає літо,/ Настала осінь, шелестить/ Пожовкле листя... 
(Т. Шевченко, “Сліпий”). 

Керуй на озеро спокою/ Свої шукання молоді;/ Все, що зосталось за 
тобою, – / Лиш слід весельця на воді./ М и н а ю т ь  д н і,  
м и н а є   л і т о, – / А нащо нам тужить за ним?/ Прозору шклянку 
вщерть налито/ Вином, червоним і хмільним! (М. Рильський)  

 

МИ НЕ ЛУКАВИЛИ З ТОБОЮ 
Ми не лукавили з тобою./ Ми просто йшли; у нас нема/ Зерна неправди 
за собою (Т. Шевченко, “Доля”). 
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Я не лукавила з тобою,/ Клянуся правдою святою!/ Я чесно думала й 
робила,/ Та доля нас лиха слідила./ Що щирая любов ділала,/ Вона 
на лихо повертала (І. Франко) 

І ти лукавила зо мною!/ Ах, ангельські слова твої/ Були лиш 
облиском брехні./ І ти лукавила зо мною!/ І нетямущому мені/ 
Затрули серце гризотою/ Ті ангельські слова твої.../ І ти лукавила 
зо мною! (І. Франко) 

 

МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ, ВОЛНУЯСЯ, КАК  
МОРЕ-ОКЕАН 
Минувшее проходит предо мною – / Давно ль оно неслось событий полно/ 
Волнуяся, как море-океан (А. Пушкин, “Борис Годунов”). 

Люблю, як люльку набиває він,/ Закурює в сократівськім спокої,/ 
І, як владика цілей і причин,/ Розказує поважною ходою/ Про те, що 
стало порохом руїн./ “Минувшее проходит предо мною,/ Волнуяся, 
как море-океан”, – / І давні тіні сходять на екран (М. Рильський) 
 

МИР ХАТАМ, ВІЙНА ПАЛАЦАМ 
Заклик уперше прозвучав у 1792 р. у доповіді французького революціонера 
П’єра-Жозефа Камбона, який вимагав заміни чиновників старої влади 
представниками народу. Згодом став однією з ідеологем російських 
революціонерів. 

“Мир хижинам, война дворцам!”/ – По всій країні котиться це 
гасло./ “Війна палацам, мир хатам!”/ Воли ж ревуть, бо ще 
порожні ясла./ Та раду з тим собі дають:/ Грабують, палять 
і громлять садиби (Юрій Клен) 

 

МИ СЕРЦЕМ ГОЛІ ДОГОЛА 
Младенче праведний, великий,/ Од п’яного царя-владики!/ Од гіршого ж 
Тебе спасла/ Твоя преправедная Мати./ Та де ж нам тую Матір взяти?/ 
Ми серцем голі догола!... (Т. Шевченко, “Во Іудеї во дні они..”). 

І світ – ідилія сама../ І люди – стовпище моголів/ З кокардами, 
а серцем голі:/ Кричать, а мова в них німа (І. Світличний) 

Затоптали вівтар, проспівали “Ми серцем голі”/ І зіграли завітний 
спектакль “Хай трава не росте” (Є. Сверстюк) 

 

МОЛОДІСТЬ НЕ ВЕРНЕТЬСЯ, НЕ ВЕРНЕТЬСЯ ВОНА 
До тебе, люба річенько,/ Ще вернеться весна;/ А молодість не вернеться,/ 
Не вернеться вона! (Л. Глібов, “Журба”). 
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Ну, словом, як не затужити,/ Що от уже прийшла весна,/ Що “вже не 
вернеться вона”! (М. Рильський) 

 

МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ 
Паремійна назва однойменного фільму. 

Та годі вже плакать. Ти мертва. Лежи, й нічичирк./ Сльозам-бо 
не вірить не тільки Москва, а і вище.../ Ти мертва тому, що не 
можеш зарадить нічим... (І. Жиленко) 

 

МУЖИЦЬКА ПРАВДА Є КОЛЮЧА, А ПАНСЬКА НА ВСІ БОКИ 
ГНУЧА 
Мужицька правда є колюча,/ А панська на всі боки гнуча 
(І. Котляревський, “Енеїда”). 

Були, як живодайна туча,/ Слова, що варті добрих справ:/ Мужицька 
правда є колюча,/ А панська на всі боки гнуча…/ Мужицьку правду 
він обрав!/ Тим-то й нині гай Іванів/ Завжди зеленіє… (М. Рильський) 

 

НА МАЙДАНІ КОЛО ЦЕРКВИ РЕВОЛЮЦІЯ ІДЕ 
На майдані коло церкви революція іде/ – Хай чабан! – усі гукнули, – 
за отамана буде./ Прощавайте, ждіте волі, – гей, на коні, всі у путь!/ Закипіло, 
зашуміло – тільки прапори цвітуть (П. Тичина, “На майдані”). 

Солов’їні де концерти? – вся земля, як дзвін, гуде.../ На майдані 
коло церкви революція іде... (В. Корж) 

 

НАМ СПОКІЙ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ 
Я не боюсь./ Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами/ Степную даль./ 
В степном дыму блеснет святое знамя/ И ханской сабли сталь.../ И вечный 
бой!/ Покой нам только снится/ Сквозь кровь и пыль.../ Летит, летит 
степная кобылица/ И мнет ковыль... (А. Блок, “На поле Куликовом”). 

А творчість завжди мрійна і тривожна,/ Немов травнева 
неспокійна ніч./ Все знаю – вічний бій!/ Все знаю – хрест./ Все знаю – 
спокій тільки сниться людям./ Життя – це боротьба і поле труду 
(І. Жиленко) 

А творчість завжди мрійна і тривожна,/ Немов травнева 
неспокійна ніч./ Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться,/ Ні, нас 
не вабить ніжна тишина – / Прийдешнє осяває наші лиця,/ Неспокій 
творчий з вічністю єдна (В. Симоненко) 
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НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ 
І на оновленій землі/ Врага не буде, супостата,/ А буде син, і буде мати,/ 
І будуть люде на землі (Т. Шевченко, “І Архімед, і Галілей...”). 

Ми звільнилися по слову,/ що дала Радянська Влада у Москві, 
у Кремлі:/ жить без пана і без гада!/ Славте мову цю чудову 
на оновленій землі! (П. Тичина) 

А лиходіїв треба гнати,/ Русь-Україну захищати/ І на оновленій 
землі/ Достойно господарювати (Т. Коновальчук)  

 

НАПИТИСЯ ШОЛОМОМ ДОНУ 
Спало князю на ум бажання (і жадання йому знамення заступило) 
скуштувати Дону великого. “Хочу-бо, – сказав, – списа переломити кінець 
поля Половецького, з вами, русичі, хочу голову свою покласти або попити 
шоломом з Дону” (“Слово о полку Ігоревім”). 

І досі нам сниться,/ І досі маниться/ Блакитного того Дону/ 
Шоломом напиться (І. Франко) 

Були би ми “Полю”/ Шляхи заступили,/ Золотими шоломами/ 
З Дону воду пили (І. Франко) 

Хоч любо Дону шоломом іспити,/ Та кроки, ніби надмогильні 
плити,/ Сумні, одні, холодні і самі (Н. Федорак) 

Гойдала мла нас у ночах,/ Черпали ми шоломом воду,/ І боронив 
нас Мономах/ Від половецької негоди (Юрій Клен) 

Дону шоломом не пощастило зачерти./ Руська земле!/ [..] / І на 
захід, на схід ридають вагони з хаосу і смерті,/ З апокаліпси піль 
Твоїх, з пекла твоєї краси (Є. Маланюк) 

Мчи, мій коню, до кордону,/ Мчи, натягуй поводи,/ Не черпне 
шоломом Дону/ Ворог свіжої води (І. Цитович) 

Устане день четвертий – яснозір,/ Зітре пилюку, питиме шоломом/ 
І над гарматним незатихлим громом/ Зведе веселки на козачий двір 
(А. Малишко) 

Чашею твоєю зачерпнули Дунай,/ а вона пробита стрілою – і все 
витікає/ із неї./ І хлібом вітчизни не заліпиш діри (В. Махно) 

І, перейшовши мертвим буреломом,/ Не зачерпнути байкерським 
шоломом/ Із моря, як із Дону, – п’яний князь (О. Забужко) 

 

НА РІВНІ ВІЧНИХ ПАРТИТУР 
Ми чуєм трав зелений крик,/ Дощів задумані рефрени,/ Це травень, вічний 
єретик,/ Так з-під землі бомбить зелено/ На рівні вічних партитур! 
(І. Драч, “Протуберанці серця”) 
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Зоря достотністю Венери/ Над телевежею зійшла./ А потім – 
друга... п’ята… сота…/ Хорали Баха! На висотах,/ На рівні Божих 
партитур (І. Світличний) 

 

НАРОДЖЕНИЙ ПЛАЗУВАТИ ЛІТАТИ НЕ ЗМОЖЕ 
Трансформований варіант завершальних слів байки І. Хемніцера “Мужик і 
корова”: Корова наконец под седоком свалилась./ Не мудрено: скакать 
корова не училась./ А потому и должно знать:/ Кто ползать родился, 
тому уж не летать. 
Вислів набув поширення як фрагмент “Пісні про Сокола” Mаксима Горького: 
Рожденный ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни. 

Тобі все нічого, а нам тут – робота, діти./ Прости./ Це ти 
роззявляєш рота, як біла риба./ Це ти плавником хотіла би 
полетіти,/ а нам тут повзти (Н. Дьомова) 

 

НА РОЗПУТТЯХ ВЕЛЕЛЮДНИХ 
Тілько я, мов окаянний,/ І день, і ніч плачу/ На розпуттях велелюдних/ 
І ніхто не бачить,/ І не бачить, і не знає… (Т. Шевченко, “І мертвим, 
і живим…”). 
Шевченкове висловлення генетично пов’язане з фрагментом Святого 
Письма, що відомий як Плач Єремії: “Уставай, голоси уночі на початку 
сторожі! Виливай своє серце, мов воду, навпроти обличчя Господнього! 
Підійми ти до Нього долоні свої, за душу своїх немовлят, що від голоду 
мліють на розі всіх вулиць!” (Плач 2,19).  
Образно – “в особливо людних місцях”. 

Коли на розпуттях велелюдних/ вам колотимуть очі/ відкинуті 
звичайною людиною/ необачні зухвальці (Є. Сверстюк) 

 

НА РУЇНАХ САМОВЛАСТЯ 
Товарищ, верь: взойдет она,/ Звезда пленительного счастья,/ Россия вспрянет 
ото сна/ И на обломках самовластья/ Напишут наши имена (А. Пушкин, 
“К Чаадаеву”) 

...цей міст прославсь/ Для тих, що на руїнах самовластя/ Будову 
щастя виведуть міцну! (М. Рильський) 

 

НА СЕРЕДИНІ ВІКУ ЖИТТЄВОГО ПОТРАПИВ Я У ДИКИЙ 
ТЕМНИЙ ЛІС 
На середині віку життєвого/ Потрапив я у дикий темний ліс (Данте). 

На середині віку життєвого/ Я опинився в радіснім саду/ 
І проказав: – Я з друзями іду, – / І сонце світу світить нам дорогу 
(М. Рильський) 
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НАСТУПИТИ НА ГОРЛО ВЛАСНІЙ ПІСНІ 
Мне бы/ строчить/ романсы на вас, – доходней оно/ и прелестней./ Но я/ себя/ 
смирял,/ становясь на горло/ собственной песне (В. Маяковский, “Во весь 
голос”). 
Образно – “робити щось всупереч своєму бажанню, думці; діяти з обов’язку, 
під тиском обставин”. 

Наступити на горло/ Власній пісні – / Зовсім не означає/ Співати 
чужу (А. Мойсієнко) 

 

НАША ДУМА, НАША ПІСНЯ НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ 
Наша дума, наша пісня/ Не вмре, не загине…/ От де, люде, наша слава,/ 
Слава України!/ Без золота, без каменю,/ Без хитрої мови,/ А голосна та 
правдива,/ Як Господа слово (Т. Шевченко, “До Основ’яненка”). 

Тим-то й нині гай Іванів/ Завжди зеленіє./ Наша дума, наша пісня – / 
Справджені надії (М. Рильський) 

Линуть звуки благовісні/ В’ється радість, наче птах./ Наша дума, 
наша пісня/ Не загине у віках! (М. Рильський) 

 

НА ЯСНІ ЗОРІ, ТИХІ ВОДИ 
З тяжкої неволі,/ З віри бусурменської/ На ясні зорі,/ На тихі води,/ У край 
веселий,/ У мир хрещений (дума про Марусю Богуславку). 

Дзвін пісень, шаблі, походи,/ воля соколина,/ тихі зорі, ясні води – / 
моя Україна (В. Сосюра) 

О, поведи ж нас, лицарський духу,/ По вільній стежці життя і руху,/ 
На тихі води,/ На ясні зорі./ І в цю велику, страшну годину/ З’єднай 
в єдину всю Україну (Б. Лепкий)  

Веди мене, дорого правоти,/ Як не мені, дай іншому дійти на тихі 
зорі і на ясні води (Д. Павличко) 

На наші ясні зорі,/ На наші тихі води/ Руїну, смерть і горе/ Несуть 
вони, народе!/ Та хай цей сон проклятий/ Грабіжникам не сниться – 
/ Довіку не топтати їм нашої пшениці./ [..] / Вперед, полки суворі,/ 
Під прапором свободи,/ За наші ясні зорі,/ За наші тихі води 
(М. Рильський) 

Благословенні ви, брати,/ Що в сяйві дружби і свободи/ Йдете 
до спільної мети/ На ясні зорі й тихі води (М. Рильський) 

Струни зарокочуть – і озветься/ Гіркий глибокий голос – і слухач/ 
Пливе нараз на каторзі турецькій/ [..] / Волаючи до моря і до неба,/ 
До вітру і до сонця, щоб вернули/ Його і всіх невольників нещасних/ 
На ясні зорі і на тихі води (М. Рильський) 
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Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де?/ На ясні 
зорі і на тихі води/ Вже ваша чорна злоба не впаде (В. Симоненко) 

На тихі води і на ясні зорі/ паде лебідка білими грудьми./ Вдар, 
блискавко, і, громе, прогрими,/ коли не розпростерти крил у горі./ 
Зелені села, білі городи,/ і синь-ріка, і голуба долина,/ і золота, як 
мрія, Україна – / о, не зникайте! Краю мій, зажди! (В. Стус) 

Пий, світе мій, вино свободи,/ Як пив мій древній друг Лі Бо!/ На ясні 
зорі, чисті води/ Пливи, скривавлена любов! (М. Вінграновський) 

На ясну зорю і на чисту воду/ В благословенний і єдиний час/ цілуєм 
руку своєму народу (М. Вінграновський) 

Не виведе новітній нас Мойсей/ на інші ясні зорі й тихі води./ 
Убили землю неземної вроди,/ наш дім, наш хліб і славу, наше – все!/ 
Лишилось мало: призабута мова/ та ще зорі китаєчка шовкова 
(І. Жиленко) 

 

НЕ БУТЬ НІКОЛИ РАЮ У ЦІМ КРИВАВІМ КРАЮ 
Проходила по полю,/ В могилах море мріє – / Назустріч вітер віє:/ 
Христос воскрес, Маріє!/ Христос воскрес? – не чула,/ Не відаю, не знаю./ 
Не буть ніколи раю/ У цім кривавім краю (П. Тичина, “Скорбна мати”). 

До фабрики, як вітер, я/ Біжу в нічнім тумані!/ А небо, місяць і зоря,/ 
Мов прапор мусульманів./ Видніє камінь сірих брам/ Під іскрами 
трамваю./ “Псалом залізу й порохам!” – / “Не буть ніколи раю...” 
(В. Вовк) 

 

НЕ ВІДАЮТЬ, ЩО РОБЛЯТЬ 
А коли прибули на те місце, що звуть “Череповище”, розп’яли тут Його [..] 
Ісус же промовив: “Отче, відпусти їм, – бо не знають, що чинять вони!” 
(Лк., 23:33–34).  
Образно – про людей, які не усвідомлюють наслідків своїх дій. 

І молиться: “Прости їм, Боже,/ Не відають-бо, що творять,/ 
мої нащадки вже не схожі/ ні на людей, ні на звірят” (І. Жиленко) 

Розносять мертвоту й тлін/ Рятують себе вогнем/ Не відають що 
творять/ І снять учорашнім днем/ Простіте… Зумійте простить/ 
Завжди непрощенний гріх – / Відмову свій хрест нести/ Вже там, на 
останній горі (Є. Сверстюк) 

У межах тісного/ земного розуму/ вони добре відають/ що творять/ 
вони створили цілий світ/ піднесених до високого хреста/ і цей світ 
не заважає їм/ жити у своїм світі/ і торгувати в храмах/ і 
прикрашати свої святині високими емблемами розіп’ятих 
(Є. Сверстюк) 



 486

ці покликачі – / знову мені загадати на розпити?/ Чи восславили знов 
мудреці празникову зорю?/ Де чиї голоси?/ Чом усі переплутались, 
Господи?! – / з усіма говорю – / наче відаю, що я творю (І. Римарук) 

 

НЕ ЖДИ СПОДІВАНОЇ ВОЛІ 
Добра не жди,/ Не жди сподіваної волі – / Вона заснула: цар Микола/ 
Її приспав (Т. Шевченко, “Я не нездужаю нівроку…”). 

І я повертатися мушу/ На рідну мені Україну,/ Вселивши очищену 
душу/ В народжену щойно дитину./ Яка їй судилася доля,/ Не відаю 
я і не знаю,/ Та вірю: сподівана воля/ Прийде до стражденного краю 
(М. Луків) 

О Україно! Ти – мій біль неспинний,/ Пашить од ран твоя смаглява 
спина./ В ногах утома день і ніч гуде./ А воля та, сподівана, не йде 
(Л. Закордонець) 

 

НЕЗЛИМ ТИХИМ СЛОВОМ 
І мене в сім’ї великій,/ В сім’ї вольній, новій,/ Не забудьте спом’янути/ 
Незлим, тихим словом (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

І сад посаджено, і сонце встало,/ І грає далеч генієм людським;/ 
І хочу, щоб Тодося ви згадали/ Зі мною словом тихим і незлим 
(М. Рильський) 

Стояла черга, київська, двомовна./ Ніхто не ліз до неї з плебісцитом./ 
Стояли за останнім дефіцитом,/ за тим однісіньким/ “незлим 
і тихим словом”,/ якого світ пройдеш і не знайдеш (І. Жиленко) 

Лиш чом забулися слова, незлі і тихі?/ Пани за владу – в мужиків 
чуби тріщать./ Дев’яте березня: ні спокою, ні втіхи./ Чи розгубили 
ми вже Божу благодать? (О. Дзюба) 

...я стою при цьому світлі,/ Не можу істини збагнуть:/ Та ж він 
просив у “Заповіті”/ Незлим і тихим пом’януть (Г. Чубач)  

Нехай роки все далі й далі йдуть,/ В річницю Кобзареву знову й знову/ 
Його не забуваєм пом’януть/ Не тихим, а палким і вдячним словом 
(В. Дворецька) 

 

НЕ З НАШОГО СЕЛА 
Се не із нашого села і вовся мені незнакомий (І. Котляревський, “Наталка 
Полтавка”). 

Усе чудне тут: місто, люди, ринок,/ Якісь птахи – “не з нашого 
села”,/ А от же півня, цей живий годинник,/ Чиясь рука у Ріо занесла! 
(М. Рильський) 

 



 487

НЕМА НА СВІТІ УКРАЇНИ, НЕМАЄ ДРУГОГО ДНІПРА 
Нема на світі України,/ Немає другого Дніпра,/ А ви претеся на чужину/ 
Шукати доброго добра,/ Добра святого… (Т. Шевченко, “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…”) 

Немає Волги на чужині,/ Немає іншого Дніпра,/ А ви людей на 
Україні/ І море щастя і добра/ Хотіли в ярма запродати,/ Пролити 
кров і гнати піт… (А. Малишко) 

 

НЕМА НІЧОГО НОВОГО ПІД СОНЦЕМ 
Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого 
нового під сонцем! (Екл., 1:9). 

Звідки жест цей? Цей погляд, мов дим!/ Чий це сон, нерозвіяний з 
ночі?/ Все було... все було це... та з ким?/ “Що нового під сонцем 
оцим...”/ Раптом в пам’яті зблисне пророчо (М. Кучеренко) 

 

НЕНАВИДИМ ПРОКЛЯТУ МІДЬ 
Ненавидим прокляту мідь,/ бетони і чугуни!/ Ой що там в полі, що за 
гук – / татари, турки, гунни?/ Виходим вранці, як з печер, – / курить по всій 
країні!../ Замість квіток шаблі, списи/ виблискують в долині... (П. Тичина, 
“Псалом залізу”). 

Кохаємо залізо й мідь,/ Бетони і чугуни – / Від них родилися громи,/ 
Але і співні струни./ Нарешті ранок забуяв,/ Країна зорі має,/ 
Списами, шаблями в боях/ Ми з неба їх здіймаєм (Микола Хвильовий) 

 

НЕОПАЛИМА КУПИНА 
Під час першої зустрічі Бог промовляв до Мойсея з неопалимої купини – 
палаючого тернового куща, що горів і не згорав (2 М., 3:2–4). 
Символ безсмертя, незнищенності. 

А що, якби знайшлася хоч одна [книга]/ в монастирі десь або на 
горищі?/ Якби вціліла в тому пожарищі – / неопалима, наче купина? 
(Л. Костенко) 

Ні! Не земним, не дольнім дням,/ Не весняного трав килиму/ Вогненну 
душу я підняв,/ Як купину неопалиму! (Є. Маланюк) 

Прощу, а ти, замість проклять, віднині/ благословитимеш мій 
судний день,/ день кар і день весільного вина,/ і, мов неопалима 
купина,/ горітимуть слова твоїх пісень... (В. Барка) 

 

НЕ ПИЙ, ГЕРТРУДО! 
Не пий вина, Гертрудо! (В. Шекспір, “Гамлет”). 
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Випий  вина, Гертрудо,/ В  ньому  нема  отрути./ Це  просто  
пожаливсь труду/ автор на шостий акт – / На той, де ти 
встанеш – і замість/ Блищати в суфітах сльозами,/ Обтрусишся й 
вийдеш заміж:/ Не з горя, а просто так (О. Забужко)  

 

НЕ ПОГАНЬБІМО (НЕ ОСОРОМИМО) ЗЕМЛІ РУСЬКОЇ 
Слова князя Святослава, які він виголосив перед нерівним боєм: 
Не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут: бо мертві сраму не 
імуть (“Повість минулих літ”). 

Слабли могутніх сили. Декого вже скосило./ Того – перекосило, той 
догоряв красиво./ “Що нам той градус, братики?!/ Борько! 
Володько! Мусенько!/ Не поганьбімо матері/ землі Руської!”/ Ревом 
відважне слово зустріло земляцтво (І. Жиленко) 

 

НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ 
Несе Галя воду,/ Коромисло гнеться,/ За нею Іванко,/ Як барвінок, в’ється 
(з народної пісні). 

Сто надій, що жить в душі народу/ З піснею пісень на дзвін-крилі;/ 
На коромислі веселки воду/ Не-се Га-ля по усій землі (В. Василашко) 

 

НЕ СОТВОРИ СОБІ КУМИРА 
Друга з 10 заповідей Божих: Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що 
на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не 
служи їм (2 М., 20: 4–5). 

Не продасться справжня ліра,/ Повна гніву, повна сліз!../ “Не твори 
собі кумира” – / Мій улюблений девіз (Г. Чупринка) 

Але в народі відтепер,/ Кумира сотворивши,/ Усе сприймали, як 
шедевр,/ І так художник в шані вмер,/ До старості доживши 
(М. Луків) 

Відпущена всім часу міра,/ а міра має береги./ Не сотвори ж собі 
кумира./ Кумири гірші ніж боги (П. Дорошко) 

 

НЕСТЬ (НІСТЬ) ЧИСЛА 
Лежиш ти, сповнений скорботи,/ і стежиш долі дивен крок./ Та, 
потайна, вона тобою,/ мов житній колос проросла/ і розминувся ти 
з собою,/ і з світом брат, і брат з собою,/ і з себе – друзям ність 
числа (В. Стус) 

Їм несть числа. Вони ідуть/ осіннім полем – древні, юні/ Вони своїх 
упізнають/ на фотознімку й на парсуні/ у кожній пісні та війні… 
(І. Римарук)  
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їй несть числа і звір її неплодний/ і висне дар над волосом її/ челядині 
бракує обезводнень/ розщеплених у череві змії (І. Андрусяк)  

А тюрм! А кріпостей! А війська!/ Їм таки й справді “несть числа” 
(Ю. Андрухович) 

 

НЕХАЙ ОМИНЕ ЦЯ ЧАША МЕНЕ 
І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче Мій! 
Коли можна, нехай обмине ця чаша Мене… Та проте, – не як Я хочу, а як 
Ти (Мт., 26:39). 
Образно – “сподівання уникнути тяжких випробувань, фізичних і 
душевних мук”. 

Я знав: ся чаша не мине,/ Та доля в мене/ Жорстока,/ вибравши 
мене, – благословенна (І. Світличний) 

Добре, друзі, нас не минула/ Чаша ця, і офірний дим,/ Не розсіяло, 
не зігнуло/ І судило зійти молодим (Є. Сверстюк) 

Але як це по-людськи: ждати/ Хай ця чаша мине (Є. Сверстюк) 

 

НИНІ ОТПУЩАЄШИ 
Тоді взяв він [Cимеон] на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: 
“Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм і з миром, бо 
побачили очі мої спасіння Твоє (Лк., 2:28–30). 

Під наметом нового неба,/ На просторах полів нових – / Нині 
відпускаєши рабів твоїх, Часе! (Є. Плужник)  

 

НІ ВІТРУ, НІ ХВИЛІ 
Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі/ Із нашої України./ Чи там раду радять, як на 
турка стати,/ Не чуємо на чужині… (Т. Шевченко, “Гамалія”). 

Довгий сон під склепінням неба/ В тишині своїй занімілій./ 
Правкраїнське радіо степу – / Не дає ні вітру, ні хвилі (Є. Маланюк) 

 

НІКОГО ТАК Я НЕ ЛЮБЛЮ, ЯК ВІТРА ВІТРОВІННЯ 
Регоче вітер з України,/ вітер з України!/ Чортів вітер! Проклятий вітер!/ 
Він корчувату голову з Дніпра:/ не ждіть, пани, добра:/ даремна гра!/ Ах,/ 
нікого так я не люблю,/ як вітра вітровіння,/ його шляхи, його боління/ 
і землю,/ землю свою (П. Тичина, “Вітер з України”). 

Вітер! Рев! Свист! Кружляння!/ (“Нікого я так не люблю”)./ 
Хто там ще вертухається? (І. Світличний) 
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НІ ПЕЧАЛІ, НІ ВОЗДИХАНІЯ / НІ ГОРЯ, НІ ЗІТХАНЬ 
Слова iз заупокійної молитви, які стверджують, що душа праведника йде 
в рай, де нема ні печалі, ні воздиханія, а життя вічне. 

То поки сонцю крок до потухання,/ мабуть, ходім шукати укриття,/ 
де ні печалі вже, ні воздихання,/ а токмо безконечнеє життя 
(Л. Костенко) 

“Со святими” – я чую – співають/ Зіроньки золоті,/ Зіроньки./ Мою 
душу цілують, голублять – / Мов бальзам вони ллють,/ Мов бальзам./ 
“Тут печалі нема, ні зітхання,/ Як у вас на землі,/ Як у вас”./ 
“Тут життя безкінечне, прекрасне:/ О, приходь ти сюди,/ 
О, приходь!” (П. Тичина) 

Душа полине в безмір літ/ За речовим порогом – / В той вічний, 
безтілесний світ,/ Що називають Богом./ Там ані горя, ні зітхань,/ 
Ні голоду, ні мору... (М. Руденко) 

Задушна ніч у мрячному підвалі./ Зненацька крик: “Виходь і все 
скидай”/ За подорож у край, де “ність печалі” (Юрій Клен) 

Найнезабутніше з облич,/ таке єдине, Боже, Боже!/ Не плач, 
не муч його, не клич./ Він не обізветься. Не може./ Там ні печалі, 
ані сліз./ Ні дня, ні вечора, ні рання./ Його нема ніде. Він скрізь,/ 
вже в остаточній формі існування (Л. Костенко) 

 

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА, ЯКА НЕ БУВАЛА 
Нова радість стала, яка не бувала./ Над вертепом звізда ясна/ На весь світ 
засіяла (з колядки). 

Не тебе сповивала вона,/ не тебе колисала, співала/ не тобі. В нас 
буває сумна/ нова радість, яка не бувала (В. Герасим’юк)  

 

НОВИЙ І ПРАВЕДНИЙ ЗАКОН 
Коли/ Ми діждемося Вашингтона/ З новим і праведним законом?/ 
А діждемось-таки колись (Т. Шевченко, “Юродивий”). 

Правий гнів/ Засяє, всі зламавши трони,/ Новим і праведним 
законом/ У волі на віки віків! (М. Рильський) 

 

НОЇВ КОВЧЕГ 
Праведник Ной для порятунку своєї родини і вказаних Богом тварин від 
всесвітнього потопу побудував корабель – ковчег, на якому вони плавали, 
поки голубка на знак того, що вода зійшла, принесла оливкову гілку (див.: 
1 М., 6–8). 

Наче в Ноїв ковчег, нас упхалось в цей Час непомалу – / Кат і жертва, 
брехун і підбрехач, і той, кому – так, все одно,/ Всі пліч-о-пліч сопуть, 
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і усі норовлять до штурвала – / Поки все-таки штиль і покіль ще 
не йдемо на дно (О. Забужко) 

Вітер, вітер з хмарних кубків.../ Став ковчег посеред гір,/ І, як Ной, 
я жду голубки:/ Хочу вийти на простір! (М. Драй-Хмара) 

 

ОБНІМІТЕ Ж, БРАТИ МОЇ, НАЙМЕНШОГО БРАТА 
Обніміте ж, брати мої,/ Найменшого брата – / Нехай мати усміхнеться,/ 
Заплакана мати./ Благословить дітей своїх/ Твердими руками/ І діточок 
поцілує/ Вольними устами./ І забудеться срамотня/ Давняя година,/ І оживе 
добра слава,/ Слава.України./ І світ ясний, невечерній/ Тихо засіяє…/ 
Обніміться ж, брати мої,/ Молю вас, благаю!  (Т. Шевченко, “І мертвим, 
і живим…”) 

Патріарх не протягне і дня без свята./ Відчуваю: зараз (а сніг, як 
вата)/ три царі, спотикаючись, вийдуть із гаю./ Голос ангела в небі 
чи спів кастрата?/ Обніміте ж, брати, найменшого брата —  / 
молю вас, благаю! (Ю. Андрухович) 

 

ОГОНЬ В ОДЕЖІ СЛОВА 
Слова – полова,/ Але огонь в одежі слова – / Безсмертна, чудотворна фея,/ 
Правдива іскра Прометея (І. Франко, “Лісова ідилія”). 

Тиранам не поможуть більш в’язниці,/ Бо весь народ – як хмара 
та грозова.../ Ішов Франко вбирати блискавиці/ В нетлінну у віках 
одежу слова! (Д. Павличко) 

 

ОЖИВУТЬ СТЕПИ, ОЗЕРА 
Оживуть степи, озера,/ І не верствовії,/ А вольнії, широкії,/ Скрізь шляхи 
святії/ Простеляться... (Т. Шевченко, “Ісаія. Глава 35”). 

Ожили степи, озера,/ Зажили щасливо люди:/ Скрізь колгоспи-
мільйонери,/ Трактори, комбайни всюди (І. Нехода) 

 

ОЙ, НЕ ШУМИ, ЛУЖЕ, ЗЕЛЕНИЙ БАЙРАЧЕ 
Ой не шуми, луже,/ Зелений байраче! Не плач, не журися,/ Молодий 
козаче!/ Не сам же я плачу,/ Плачуть карі очі,/ Що нема спокою/ Ані вдень, 
ні вночі (з народної пісні). 

Над заснулим літом/ спочиває пісня./ Їй тепліше з нами,/ зраненій 
стернею./ Голосочок мами/ горнеться до неї./ Голосочок тужний/ і 
дзвенить, і плаче:/ “Ой не шуми, луже,/ зелений байраче...” 
(П. Перебийніс) 
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ОЙ, У ПОЛІ ТРИ КРИНИЧЕНЬКИ. ЛЮБИВ КОЗАК ТРИ 
ДІВЧИНОНЬКИ 
Зачин однойменної народної пісні. 

Сватав ту, а в тої опинився./ А хто із нас, як кажуть, без гріха?/ 
Це як у пісні:/ “Ой у полі три криниченьки./ Любив козак три 
дівчиноньки,/ чорнявую та білявую,/ ще й рудую препоганую”./ 
І було йому дуже сутужно./ Рудої, правда, не було./ Була чорнява та 
білява./ Смалив до двох,/ то й попалив халяви (Л. Костенко) 

 

О, РОЗСТРОЄНА СКРИПКА, РОЗСТРОЄНА! 
О, розстроєна скрипка, розстроєна!/ Скільки рук нетямущих, брудних/ 
Доторкалися струн чарівних – / І вона їх розстроєм напоєна (І. Франко, 
“Буркутські станси”). 

А скрипка на дні душі/ змінивши голос/ захлиналась/ ох розстроєна 
скрипка розстроєна!/ Скільки рук нетямущих брудних/ 
Доторкались до струн чарівних/ І вона їх розстроєм напоєна 
(Є. Сверстюк) 

Пожадливе руки причастя,/ Нікчемність хліба і вина,/ Губи 
натягнена струна/ І звуку стишеність хвиляста./ На цім концерті 
ти одна,/ Кому не випало пропасти, – / Рятуєш скрипку від 
напасти,/ О, як розстроєна вона!../ Я ліг на деку, мов на плаху,/ 
Незрозумілий, наче перст,/ Руки твоєї сотні верст/ Мене від одягу 
і страху/ Звільнили зовсім. Мила паство!/ Нам залишається упасти 
(Н. Федорак) 

 

О РУСЬКА ЗЕМЛЕ, УЖЕ ЗА ШЕЛОМ’ЯНЕМ ЄСИ 
Половці небитими дорогами/ побігли до Дону великого;/ кричать теліги 
опівночі,/ мов лебеді розпуджені./ Ігор до Дону воїв веде!/ Уже-бо біди його 
птахи ждуть по дуб’ю,/ вовки страх наводять по яругах,/ орли клекотом 
на кості звірів зовуть,/ лисиці брешуть на черленії щити. О Руськая земле, 
уже за горами єси! (“Слово о полку Ігоревім”, Пісня 2). 

Руська земле! За шелом’янем єси./ І на захід, на схід ридають 
вагони з хаосу і смерті,/ З апокаліпси піль Твоїх, з пекла твоєї краси 
(Є. Маланюк) 

О, земле рідна, ти вже за плечима,/ затьмарив сонце крик твоїх 
синів,/ птахи клюють недолю на калині,/ голодний звір у полі почорнів 
(Б. Бойчук) 

Земле рідна, вже за океаном ти єси!/ О чим далі ти від мене, тим 
дорожча./ Що з того, що навкруги кебрачові ліси,/ Що з того, що 
навкруги цукрова троща (Д. Павличко) 
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Метке осердя сталим серцем стало,/ як протяг полохкого досвіт- 
сну./ Заворушилось небо. Ожило/ весняним добрим громом./ Глас 
Господній/ начитує старозавітню книгу/ (вільготний вітер горне 
сторінки)./ За шелом’янем виспраглих видінь/ зникомий, чую: на 
долонях доль,/ поміж обачних пальців потекло,/ немов пісок, дощами 
перемитий,/ моє життя (В. Стус) 

Прийшло по зустрічі прощання./ Непам’яте, залізна стань!/ Ти – 
за шелом’янем, за гранню/ додосвітків і надсмеркань (В. Стус) 

А ти за шелом’янем./ І між нами/ Дрижать легкі моря, посічені 
човнами,/ Й пориті літаками небеса./ І кавкання чайок звістує ранок 
(О. Забужко)  

 

ОСТАННІЙ ІЗ МОГІКАНІВ 
Назва роману Дж. Ф. Купера. 
Образно – “останній представник покоління або соціальної групи”. 

Не минайся мені./ Я вже прошу судьбу./ Я вже прошу судьбу – / 
могікан з могіканів – / Я вже човен в снігах./ Я в сніги вже гребу./ 
Лиш Десна молода... / молодесенький Канів... (М. Вінграновський) 

 

ОЧІКУЮ ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ І ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО ВІКУ 
Завершальні слова молитви “Вірую” – християнського символу віри: 
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння 
мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. 

...міняю гомосексуальну орієнтацію на так звану традиційну,/ вмер 
позавчора, похорон сьогодні, вдячний за співчуття рідним і близьким/ 
[..] / очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, амінь. 
(В. Мицько) 

 

ПАМ’ЯТАЙ ПРО СМЕРТЬ / MEMENTO MORI 
Цими словами вітали одне одного при зустрічі ченці релігійного ордена 
трапістів, заснованого в XVII ст. 

Минуть літа, і що ж?/ Погаснуть очі-зорі,/ Змарніє личенько, 
зігнеться пишний стан/ І зникне навіть тінь краси.../ Memento mori 
(М. Вороний, “Memento mori”) 

 

ПАМ’ЯТНИК НЕРУКОТВОРНИЙ (див. Я ПАМ’ЯТНИК СОБІ 
ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНИЙ) 
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ПАНІВ ЗА ТЕ ТАМ МОРДУВАЛИ/ І ЖАРИЛИ ЗО ВСІХ БОКІВ...   
Панів за те там мордували/ І жарили зо всіх боків, що людям льготи не 
давали...  (І. Котляревський, “Енеїда”) 

Коли про пекло ми читали,/ То хто із нас не розумів,/ За що панів там 
мордували/ І жарили зо всіх боків (М. Рильський, “Іванів гай”) 

 

ПАРТІЯ ВЕДЕ 
В нас бадьорість комсомолу – / Ще й підмога йде:/ Збільшовиченої ери/ 
Піонери, піонери – / Партія веде (П. Тичина, “Партія веде”). 

Вогонь, удар і мудрість/ (Хай казяться буржуї)/ Героям честь 
і слава!/ Нас партія веде (О. Підсуха) 

Приходить грізний час розплати./ Свою погибель гад знайде!/ 
Вперед, Богданівці-орлята,/ на подвиг партія веде (Г. Гончаренко) 

А ви – лише промови променисті,/ “Повстаньте, гнані!”, “Партія 
веде!”/ Невже це ви – нащадки декабристів? – / Ваш родовід веде – 
з НКВД (Б. Мозолевський) 

 

ПАРТІЯ – РОЗУМ, ЧЕСТЬ І СОВІСТЬ НАШОЇ ЕПОХИ 
Ум, честь и совесть нашей эпохи – висловлення із статті В. І. Леніна 
“Політичний шантаж” (1917), характеристика партії більшовиків. 

Я славлю партію за щастя і свободу,/ За многотрудні подвиги її./ 
Я славлю партію!/ Це розум, честь епохи,/ Висока совість 
(П. Воронько) 

Щасливі ми, що партія в нас є – / Наш розум, наша сила, наша 
совість,/ Що нас веде і напрям нам дає (І. Нехода) 

 

ПАРУБОК МОТОРНИЙ І ХЛОПЕЦЬ ХОЧ КУДИ КОЗАК 
Еней був парубок моторний/ І хлопець хоч куди козак./ Удавсь на всеє зле 
проворний,/ Завзятіший од всіх бурлак (І. Котляревський, “Енеїда”). 

Ілько був парубок моторний/ І хлопець хоч куди козак…/ 
(Тінь Котляревського пригорне/ Мене в цю хвилю міцно так/ І скаже: 
він таки мастак!) (М. Рильський) 

 

ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ  
Назва повісті І. Франка.  
Образно – “складність і суперечливість життєвих обставин, людських 
стосунків”.  

Стоптані перли, зів’ялі листки/ Вслали його перехресні стежки.../ 
Зрадила доля мужицького сина!.. (М. Вороний) 
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Вона [дорога] несходима, – мов огненні змії,/ Сплелися її перехресні 
сліди (Л. Первомайський) 

 

ПЕРЕКУВАТИ МЕЧІ НА РАЛА 
І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі 
свої перекують вони на лемеші, а списи свої – на серпи. Не підійме меча 
народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни (Іс., 2:4). 
Образно – “відмовитися від агресивних намірів”. 

Нам, хліборобам, що з мечем почати?/ Прийдесь нову зробити 
перекову./ Патріотичний меч перекувати/ На плуг – обліг будущини 
орати (І. Франко) 

Я знаю, – / Перекують на рала мечі./ І буде родюча земля – / Не ця. 
І будуть одні ключі/ Одмикати усі серця (Є. Плужник) 

Усе для фронту – хліб ішов з полів./ Усе для фронту – зброю 
ми кували./ Мечі перекували на орала – / Боєць в життя ту мрію 
перелив (А. Малишко) 

Мають знамена, і б’ється козацтво,/ Крові потоки ллючи…/ Сміло 
з повіток плуги викидайте,/ Куйте вселюдно мечі (О. Олесь) 

 

ПЕРСТЕНЬ ПОЛІКРАТА  
Назва балади Ф. Шіллера. Щоб відвернути загрозу, улюбленець богів 
Полікрат кинув у море коштовний перстень, але море повернуло його.  
Образно – символ майбутніх нещасть. 

Не квітне заповідний сад./ Не бачу ні сестри, ні брата./ Ти все 
вертаєшся назад,/ Як рік, як перстень Полікрата (Є. Маланюк) 

“Перстень Полікрата” (1939) – збірка поезій Є. Маланюка. 
 

ПЕРША ЗАЛІЗНА НІЧ 
Першої залізної ночі я переживаю радість від думки про місце і час 
(К. Гамсун, “Пан”). 

Міцна, лунка блакить з фаянсу,/ Та павутиння смертний сон/ Снує 
блаженний безрук трансу./ Й про “першу ніч залізну” Гамсун/ 
Диктує сонцю в унісон (Є. Маланюк) 

Сузір іскрясті візерунки – / Сяє “перша залізна ніч” – / О ієрогліфи 
вічності! Відлунки/ Світів, космосів, тисячоріч (Є. Маланюк) 

О, вашим чарам лиш на мить піддався – / І вже розквітли ви в очах,/ 
Залізні ночі у лісах,/ Які виспівував сп’янілий Гамсун (Юрій Клен) 
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ПИШУ, ЧИТАЮ БЕЗ ЛАМПАДИ 
Пишу, читаю без лампады,/ И ясны спящие громады/ Пустынных улиц, 
и светла/ Адмиралтейская игла (А. Пушкин, “Медный всадник”). 

У ці безумно білі ночі,/ В які спокійно Пушкін проказав:/ “Пишу, 
читаю без лампади”, – він/ Фантоми бачив, привиди і маски 
(М. Рильський) 

 

ПІДНІЖКИ ЦАРСЬКІЇ, ЛАКЕЇ КАПРАЛА П’ЯНОГО 
А ми дивились, та мовчали,/ Та мовчки чухали чуби./ Німії, подлії раби,/ 
Підніжки царськії, лакеї/ Капрала п’яного! (Т. Шевченко, “Юродивий”). 

Не оскверняв би чин Тараса/ тезко-підніжок в смутний час.../ Німує 
Байкова. А маса/ все упова на Божий глас  (В. Базилевський) 

 

ПІВЦАРСТВА ЗА КОНЯ 
Трансформована цитата з трагедії В. Шекспіра “Король Річард III”. 
В оригіналі Річард, який намагається втекти з поля бою після розгрому свого 
війська, вигукує: “Все царство за коня!”. 
Образно – “крайня межа розпачу”. 

Нехай сміється вся моя рідня,/ що марно гроші трачу на коня.../ 
А що ті гроші?! Дай мені коня!/ Півцарства? Царство! Душу – 
за коня! (О. Орач) 

І пера мого хмільний балет/ не кінчатиметься – вічно, вічно.../ 
О, півцарства – за любов і злет!/ Залишок – за відступи ліричні 
(І. Жиленко) 

 

ПЛОТЬ ВІД ПЛОТІ 
І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її 
до Адама. І промовив Адам: “Оце тепер вона – кість від костей моїх, і тіло 
від тіла мого” (1 М., 2:22–23). 

Ми єсть свого народу вірні діти,/ Од крові кров, од плоті рідна 
плоть (П. Тичина) 

 

ПОВЕРНУТИ НАЗАД КОЛЕСО ІСТОРІЇ 
Висловлення з “Маніфесту Комуністичної партії” К. Маркса та Ф. Енгельса: 
“Середні прошарки [..] борються з буржуазією, щоб урятуватися від 
загибелі... Отже, вони [..] прагнуть повернути назад колесо історїї”. 
Образно – “спроба повернутися в минуле”. 

Не крутяться назад історії колеса,/ хоч лізь під них – не крутяться 
назад (М. Бажан) 
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ПОВИВАЮЧИ, СПІВАЛА, СВОЮ НУДЬГУ ПЕРЕЛИВАЛА В СВОЮ 
ДИТИНУ 
Мене там мати повила/ І, повиваючи, співала,/ Свою нудьгу переливала/ 
В свою дитину (Т. Шевченко, “Якби ви знали, паничі…”). 

Сповила убога мати сина./ Сповиваючи його, співала,/ І свою нудьгу 
переливала у дитину (М. Рильський) 

Але вона переливала в дитину/ свою німу любов (Є. Сверстюк) 
 

ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ 
Повій, вітре, на Вкраїну,/ Де покинув я дівчину,/ Де покинув карі очі,/ 
Повій, вітре, опівночі./ [..] / Як дівча зітхне тяженько,/ Як заплачуть чорні 
очі,/ Вертай, вітре, к полуночі!/ А як мене позабула/ І другого пригорнула,/ 
То розвійся край долини,/ Не вертайся з України (С. Руданський, “Повій, 
вітре, на Вкраїну”). 

Птахи летять Чумацьким шляхом світлим./ Черешні у душі і в небі 
квітнуть./ А я, бентежний, лину в край полянський.../ Чи не в подібну 
кримську ніч Руданський/ Вмочив у небо з журавля пір’їну – / Сподіяв: 
“Повій, вітре, на Вкраїну” (В. Василашко) 

Лети, вітре, в Україну,/ неси вісточку чаїну/ до рідного краю,/ 
до білого раю./ Поцілуй там, вітре-брате,/ моє дивонько кирпате,/ 
дівчиноньку мою вірну – / та вертайся з України (П. Перебийніс) 

 

ПОВІК-ВІКІВ НЕ ЗАРОСТЕ ТРОПА 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,/ К нему не зарастет народная 
тропа (А. Пушкин, “Памятник”). 

Але душа народу не сліпа,/ Вона стоока, до могил героїв/ Повік-віків 
не заросте тропа (М. Рильський) 

 

ПОВСТАНЬТЕ, ГНАНІ І ГОЛОДНІ РОБІТНИКИ УСІХ КРАЇВ 
Повстаньте, гнані і голодні/ Робітники усіх країв,/ Як y вулкановій безодні,/ 
B серцях y нас клекоче гнів (гімн “Інтернаціонал”). 

Немов потоки буйноводні,/ Бурхає пролетарський спів:/ 
“Повстаньте, гнані і голодні/ Робітники усіх країв!” (М. Вороний) 

За руки завжди і сьогодні!/ Сьогодні, як і завжди, спів: 
ПОВСТАНЬТЕ, ГНАНІ І ГОЛОДНІ,/ РОБІТНИКИ УСІХ КРАЇВ! 
(М. Рильський) 

Мандрівний вітер виє, як шакал,/ в пустелі голій і безплодній:/ 
“Повстаньте, гнані і голодні”,/ веде нас в бій “Інтернаціонал” 
(Юрій Клен) 
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Та що то за спів/ Там, у просторах кривавих?/ “Встаньте, голодні, 
в країнах усіх!..”/ Пані й панове! За ситість і сміх,/ Може, останні 
бокали (М. Рильський) 

 

ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ 
Назва повісті  О. Турянського. 

Боже! Як то вам було/ Поза межами болю/ Зло пускати в святиню 
(Є. Сверстюк) 

 

ПОКЛОНЯТИСЯ ЧУЖИМ БОГАМ 
Слухай же ти, Мій народе, і хай Я засвідчу тобі, о Ізраїлю, – коли б ти 
послухав мене: нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу 
сторонньому” (Пс., 80(81):9–10). 
Образно – “зрадити свої переконання”. 

Окрадені, замучені,/ В путах умираєм,/ Чужим богам не молимось,/ 
А тебе благаєм: “Поможи нам, ізбави нас/ Вражої наруги” 
(Т. Шевченко) 

З вірою й без віри,/ в правдах чи тернах – все одно ми звірі./ Пісня 
в нас одна:/ “Покинь своїх богів! Вклонися нашим./ Бо смерть 
тобі й усім твоїм богам” (І. Жиленко) 

 

ПО КРАПЛІ ВИДАВЛЮВАТИ З СЕБЕ РАБА 
Напишіть розповідь про те, як юнак, син кріпака, колишній крамар, 
гімназист і студент, вихований на чинопоклоніння, цілування попівських 
рук, наслідування чужих думок [..], видавлює з себе по краплях раба і як 
він, прокинувшись одного чудового ранку, відчуває, що в його жилах тече 
вже не рабська кров, а справжня людська (З листа А. Чехова до видавця 
О. Суворіна). 

По краплі видавлювати з себе раба./ По краплі./ Видавлювати./ 
З себе./ Повільно з себе його видушувати – / Та все на папір,/ 
На папір…/ Вичавлювати, витискати,/ Як пасту з тюбика,/ 
Аж поки не усвідомиш,/ Що вичавив – все,/ До кінця!/ Отож, 
сміливіше!/ Починаємо видавлювати/ З себе/ Раба/ Божого/ 
Ім’ярек… (О. Ірванець) 

 

ПОПІЛ КЛААСА Б’Є В СЕРЦЕ 
Наскрізне висловлення роману бельгійського письменника Ш. де Костера 
“Легенда про Уленшпігеля”. Головний герой, Тіль Уленшпігель, син 
спаленого інквізиторами на вогнищі Клааса, носить на грудях торбинку 
з попелом батька й присягається помститися вбивцям і боротися 
за визволення своєї батьківщини: “Попіл Клааса б’є в моє серце. [..] 
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Права Фландрії розтоптано, її вольності відібрано, голод гризе країну... 
Якщо не прийти на допомогу Фландрії, вона загине”. 

Усе життя і прагнення моє,/ Мов попіл Клааса, у серце б’є,/ 
Пробуджуючи сни несамовиті (Л. Первомайський) 

Ніколи не бризне світло/ Із вікон кварталу-мерця./ Твій попіл, 
замучене житло,/ Суворо стучить в серця (М. Бажан) 

“Попіл Клааса” — назва повісті А. Дімарова (1958), також поезії 
В. Лучука (1965). 

 

ПОСЛАВ ГОСПОДЬ ВОРОНІ СИР 
Вороне где-то Бог послал кусочек сыру;/ На ель Ворона взгромоздясь,/ 
Позавтракать было совсем уж собралась,/ Да призадумалась, а сыр во рту 
держала./ На ту беду Лиса близехонько бежала… (И. Крылов, “Ворона 
и Лисица”). 

Рахує грошики касир./ Та не мені. Байдужки!/ Пошле Господь вороні 
сир,/ мені ж – з вином подружку (І. Жиленко) 

 

ПО ТОЙ БІК ДОБРА І ЗЛА 
Назва книжки німецького філософа Ф. Ніцше. 

Освячений, в солодкій муці я/ Був по той бік добра і зла./ [..] / А наді 
мною Революція/ В червоній заграві пливла (М. Вороний) 

А понад них, десь далеко/ Тихо кружля лелека – / Стихія його несла/ 
По той бік добра і зла (Є. Сверстюк) 

Дорога в вічність – тільки кружна,/ по той бік і добра, і зла – / веде 
крізь нетрі та крізь хащі/ і хрестиком гаптує ніч (В. Стус) 

 

ПОХОВАЙТЕ ТА ВСТАВАЙТЕ, КАЙДАНИ ПОРВІТЕ 
Поховайте та вставайте,/ Кайдани порвіте/ І вражою, злою кров’ю/ Волю 
окропіте (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

Ні в якій країні/ Брак самопошани/ Так людей не жер,/ Як у вас 
донині.../ Бийте, рвіть кайдани,/ Доки дух не вмер! (П. Грабовський) 

Херсонські прерії – мов Січ./ А кобзарем – Херсонський вітер,/ 
І рідний був одразу клич:/ Вставайте! Кайдани порвіте! 
(Є. Маланюк) 

В найтяжчі дні ми не померли./ Через безсмертіє твоє/ Ми мали силу 
рвать кайдани/ І кров’ю прапор окропить./ Твоє Ім’я не перестане/ 
І нашим правнукам світить (Д. Павличко) 
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ПРИЙДИ ВСЕЛИСЯ В НИ, ОЧИСТИ НИ ОТ СКВЕРНИ ВСЯКІЯ 
Слова молитви до Святого духа “Царю небесний”: Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша / Царю небесний, Утішителю, Духу 
істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе дібр і життя податедю, прийди 
і вселися в нас, і очисти нас од усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.  

Прийди вселися в ни, очисти ни/ От скверни всякія, о Блаже!/ 
Омий їх од гріховної вини/ і в потойбік одкрий вітражі./ [..] / 
Ни ісціли, Святий, і посіти/ од беззаконня і од гріха очисти./ 
Під лико підсвідомості дихни/ пречистим перламутровим намистом 
блаженних слів (Б. Бойчук) 

 

ПРИСПЛЯТЬ, ЛУКАВІ, І В ОГНІ ЇЇ, ОКРАДЕНУЮ, ЗБУДЯТЬ! 
Та не однаково мені,/ Як Україну злії люде/ Присплять, лукаві, і в огні/ 
Її, окраденую, збудять…/ Ох, не однаково мені (Т. Шевченко, “Мені 
однаково...”). 

Пробачте деяку нервозність,/ Неконструйованість думок./ Пишу 
по роках сліз і крові,/ Що напророкував пророк:/ “Присплять, 
лукаві, і в огні/ її, окраденую, збудять!” – / Прогаяли великі дні/ 
Скалічені й маленькі люди,/ Заслинили в ганьбу і бруд/ Велику віру – 
й на руїнах/ Отарою мандрує люд,/ Що мав зродити Україну 
(Є. Маланюк) 
 

ПРИТОМНІСТЬ ДУХА 
Чого рвеш комір? Тут хіба задуха?/ Е, ні, стривай, нічого це не дасть./ 
В житті найперше — це притомність духа,/ тоді і вихід знайдеться з нещасть 
(Л. Костенко, “Маруся Чурай”). 

Тридцять років!.. (Із них/ На пошук притомності духа/ Згаяно 
половину. Наслідки не найліпші.) (О. Забужко) 

 

ПРОДАТИ(СЯ) ЗА ТРИДЦЯТЬ СРІБНЯКІВ 
Тоді один з Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до 
первосвящеників, і сказав: “Що хочете дати мені – і я вам Його видам?” 
І вони йому виплатили тридцять срібняків (Мт., 26:14–15). 

Пальці грубі й шорсткі, шкіра, дублена ядухом рибним.../ Чи ж 
рибалці Симону апостольське впору ім’я?/ Ти, звичайно, не той, що 
готовий за тридесять срібних, – / Але вже і не той, що 
розпнеться за люди своя (О. Забужко) 
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...кружаю тепер сивуху надвоє з піратом діком/ кажу йому 
схаменися кажу покайся паскудо/ невже коли ти з європи то вже 
не єси чоловіком/ якого хріна продався за тридцять гнилих ескудо 
(Ю. Андрухович) 

 

ПРОКЛИНАТЬ І СВІТ ЗАПАЛИТИ 
Не дай спати ходячому,/ Серцем замирати/ І гнилою колодою/ По світу 
валятись./ А дай жити, серцем жити/ І людей любити,/ А коли ні… 
то проклинать/ І світ запалити! (Т. Шевченко, “Минають дні, минають 
ночі”). 

Безсонна засміється підсвідомість/ І нагадає той Закон Огня,/ 
Що про нього заповідав Відомий: “ – А коли ні, то проклинать/ 
і світ запалити” (Є. Маланюк) 

 

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇВ (КРАЇН), ЄДНАЙТЕСЯ! 
Комуністичне гасло, девіз Союзу комуністів, який запропонували К. Маркс 
та Ф. Енгельс. 

Народи! Зерно ясно-жовте/ У наші житниці пливе/ Густими 
струменями. – Промовте/ Це слово горде і живе:/ “Єднайтесь, всіх 
країн трудящі!” – / Хай прогримить, як кари грім,/ На тих, хто 
роззявляють пащі,/ Щоб світом володіти всім (М. Рильський) 

 
 

ПРОСИТИ / ДАТИ ЖИВОЇ ВОДИ 
Тоді каже Йому самарянка: “Як же Ти, юдеянин бувши, та просиш напитись 
від мене, самарянки?” Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і 
промовив до неї: “Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто говорить 
тобі: “Дай напитись Мені”, — ти б у Нього просила і Він тобі дав би живої 
води” (Ів., 4:9–10). 

той подорожній не приїхав/ на балагулі/ у запорошених сандалях/ при 
цямрині сидів/ і попрохав води — / я його скоро позбулася/ він — 
чужинець/ прийняв мою відмову/ тільки мовив/ якби ти знала... / 
я тепер канею/ по білім світі скиглячи шукаю/ живущої-цілющої води/ 
яка навіки гасить спрагу (Вовк, 291 – 292) 

А гасить спрагу/ Тільки жива вода/ радість і горе дає лише Той/ Хто 
дав живої води самарянцям/ І коли він насилає кару/ Ото вже кара 
(Є. Сверстюк) 
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ПСАЛОМ ЗАЛІЗУ 
Назва твору П. Тичини, яка стала метафоричною. 

До фабрики, як вітер, я/ Біжу в нічнім тумані!/ А небо, місяць і зоря,/ 
Мов прапор мусульманів./ Видніє камінь сірих брам/ Під іскрами 
трамваю./ “Псалом залізу й порохам!” – / “Не буть ніколи раю...” 
(В. Вовк) 

 

П’ЯТЕРО З ОДНОГО СТРУЧКА 
Назва казки Г. Х. Андерсена. 

Хто ж зварить для Студента/ зелений борщик, хто ж?/ А він не 
сумує./ Чуєте, на горищі/ над плиткою чаклує./ Підійдіть-но 
ближче./ Голос: “П’ятеро з одного стручка,/ та п’ятеро – 
з другого,/ п’ятеро – з третього,/ [..] / це вже цілий гороховий суп/ 
для поета (і для поетеси)” (І. Жиленко) 

 

РАДУЙСЯ, МАРІЄ! / AVE, MARIA! 
А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, 
що йому ім’я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, [..], а ім’я діві – 
Марія. І ввійшовши до неї, промовив: Радій, благодатная, Господь із тобою! 
Ти благословенна між жонами (Лк., 1:26–28). 
Також початок церковного гімну, що славить Діву Марію, яка чекає 
народження Ісуса Христа. 

О, радуйся, Маріє Діво, ласки повна…/ О, радуйся, Маріє Діво, 
Божа Мати,/ До Тебе моляться Поділля і Карпати,/ До Тебе кличе 
вся Вкраїна у неволі! (Зореслав) 

Це вже було колись. Горіли фіранки, палахтіла синь./ І голос: 
“Радуйся, Маріє! Гряде в віках твій гарний син!” (І. Жиленко) 

Грайте, арфи, грайте, ліри, грайте, лютні срібний спів;/ радуйся, 
о радуйся, о радуйся Маріє!/ О яких мені знайти палких і 
милозвучних слів,/ щоб це висловити й виспівати, що в нас серце 
мріє? (Б.-І. Антонич) 

Ave Maria!/ Моя душа – це битий шлях на невідомих дійсності полях,/ 
життєвий вітер пороху на нього вже навіяв./ Прилинь, Пречиста, 
понад бідним серцем тихо стань,/ долонею вгамуй енгармонійність 
цих дрижань./ Ave Maria!/ Твоя поява – райський сон, коли ідеш 
крізь гай шумних сосон,/ ясна, майлива, ніжна, мерехтлива, мов 
лелія./ Прилинь і принеси цілющий лік в борні важкій,/ енгармонійний 
скрегіт арфи серця заспокій./ Ave Maria!/ Зарання й ввечері щодня 
в задумі шепочу Твоє ім’я./ Імення – пісня сонячна, гармонія, надія./ 
Прилинь, Всенепорочна, й віджени від мене зло,/ ясну долоню поклади 
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на молоде чоло./ Ave Maria! (Б.-І. Антонич, “AVE MARIA! Радуйся, 
Маріє!”) 

Вже славлять, співають нове ім’я/ (Ave, Maria, Калино моя!) 
(П. Тичина) 

Сестро, радій зі мною,/ бо я несу в собі/ спасіння світу,/ і всі 
покоління/ віднині купатимуться/ у світлі Слова./ З мене виросте 
колос/ у Домі Хліба,/ що нагодує всіх голодних/ м’якушем неба./ 
Я стану водопоєм/ усього, що живе,/ і до моїх колін припадатимуть/ 
спраглі світу./ Я перетворюся на джерело,/ що б’є з каменя і не 
всихає./ Я стану живущою і цілющою водою/ на рани землі./ Я 
знімуся стіною незрушимою/ між злом і добром,/ і вечоровою 
зорею/ стану щитом своєму народові./ Радуйся, сестро, зі мною,/ бо 
серед жон/ мені припала найбільша честь:/ віднині/ мене 
зватимуть благословенною/ всі народи (В. Вовк) 

 

РЕВЕ ТА СТОГНЕ… 
Реве та стогне Дніпр широкий,/ Сердитий вітер завива,/ Додолу верби гне 
високі,/ Горами хвилі підійма (Т. Шевченко, “Заповіт”). 

Учитель каже: Скільки того лиха/ Лягло у землю чорними костями./ 
Реве Дніпро, й лани широкополі/ Медами пахнуть, колосом шумлять 
(А. Малишко) 

Чого ж вони мене не дочекались?/ Живі, реальні – або хоч напів!/ А де 
той дим отих домашніх вогнищ?/ Гарчать кругом сталеві двигуни./ 
Чого ж ти, Дніпре, не ревеш, не стогнеш? Ревти забув – то хоч 
би застогни! (О. Пахльовська) 

Польща якась передвоєнна/ митники ходять ватагами/ давай 
зачекаємо з венами/ бо завтра – вранішня Прага/ земля парує. Реве 
та стогне/ і ми оминаємо Чоп (Г. Семенчук) 

Десь далеко реве щось біля серця і стогне./ Чи знайдеться хоч 
камінь, що мене не пригорне?/ Я не можу уплисти за водою-водою:/ 
На годиннику шоста – брудершафт із собою (Н. Федорак) 

 

РЕШТА – ТО ЛІТЕРАТУРА 
Так музики ж всякчас і знов!/ Щоб вірш твій завше був крилатий,/ 
Щоб душу поривав – шукати/ Нову блакить, нову любов,/ Щоб мчав, 
де далеч не похмура,/ Де чари діє вітерець,/ Де пахне м’ята і чебрець.../ 
А решта все – література (П. Верлен “Поетичне мистецтво”, переклад 
Г. Кочура). 
Образно – “щось другорядне”. 

Так чахнуть мертвих голоси,/ Так починається халтура.../ Ти слуху 
в Господа проси!/ А решта все – література (О. Забужко) 
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РІЗНИТИ (ВІДДІЛЯТИ) КОЗЛИЩ ВІД ОВЕЦЬ 
Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді 
Він засяде на престолі слави Своєї. І перед Ним усі народи зберуться; 
і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від 
козлів (Мт., 25:31–32). 

Любов – не ніжний вітерець,/ А в сто разів складніша штука./ 
Різнити козлищ від  овець – / Нехитра Богова  наука... (М. Рильський) 

 

РОЗВИДНЯЮЩИЙСЯ ДЕНЬ 
І де в світі тая сила,/ Щоб в бігу її спинила,/ Щоб згасила, мов огень,/ 
Розвидняющийся день? (І. Франко, “Гімн”). 

Засвітилися дороги,/ Грають сурми перемоги,/ І до серця серце 
б’ється,/ І в серцях надія рветься,/ І пручається з пісень/ 
Р о з в и д н я ю щ и й с я   д е н ь (М. Рильський) 

 

РОЗІРВАЛАСЯ ЗАВІСА (ЗАПОНА) 
У мить, коли Ісус Христос помер на хресті, в Єрусалимському храмі 
розірвалася запона, за якою зберігалися сувої священних книг юдеїв: І ось 
завіса у храмі роздерлася надвоє – від верху аж додолу, і земля потряслася, 
і зачали розпадатися скелі (Мт., 27:51). 
Образно – “знак всесвітньої катастрофи”. 

Мовчить гора. Мовчить долина./ – Господня тінь, – прошепотів 
полин./ І враз – роздерлась пополам завіса!/ [..] / І вже тремтять, 
вже спокій сіють/ Сріблясті голуби у небесах (П. Тичина) 

Стоїш у водоспаді шат/ під хрестом,/ чорна колоно болю./ А Син 
твій/ скорчений, як в утробі,/ скапує кров’ю./ Останній крик,/ 
і тяжко впало на груди/ чоло в тернині./ Не бачиш неба в крепі,/ 
не чуєш землетрусу,/ що вивертає могили,/ не відаєш/ про завісу 
святині,/ роздерту навпіл (В. Вовк) 

Громи б’ють мідні, тнуть холодні тучі,/ Роздертий килим вівтаря 
багріє,/ Вже час настав, клекочуть Богом хвилі! (В. Вовк) 

 

РОЗЛИЛИСЯ ВОДИ НА ЧОТИРИ БРОДИ 
Розлилися води на чотири броди./ Ой, дівки, весна красна, зілля зелененьке 
(веснянка). 

Розлилися води/ На чотири броди,/ Веснонько, весна!/ Ніби 
обезуміле,/ Птаство дзвінкокриле/ Небо протина (М. Рильський) 
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Хай в труді і в дружбі всі цвітуть народи!/ Миру благодатна хай іде 
пора!/ Розлилися води на чотири броди!/ Оком не оглянуть Волги і 
Дніпра! (М. Рильський) 

 

РОЗПАВСЯ ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ 
Цитата з монологу Гамлета, який завершує першу дію однойменної трагедії 
В. Шекспіра. Принц Гамлет болісно констатує настання нових – аморальних, 
жорстоких, цинічних часів.  

Час розірвався — ланки не стача, аби зімкнуть із нинішнім минуле 
(П. Мовчан) 

 

РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНЕЙ ТА Й ЛЯГАЙТЕ СПОЧИВАТЬ 
Розпрягайте, хлопці, коней та й лягайте спочивать,/ А я піду в сад 
вишневий,/ В сад криниченьку копать (з народної пісні). 

Поставлю свічку при іконі/ Та й вип’ю ще раз. Отако./ Розпряга-а-
йте, хлопці, коні!/ Розпрягайте, хлопці, ко- / Ні! Піду на 
Запоріжжя (Л. Костенко) 

Вікам посивіли вже скроні,/ а все про волю не чувать./ Порозпрягали 
хлопці коні/ та й полягали спочивать (Л. Костенко) 

Уже шкварчить вогонь,/ танцюють тіні і садист ростовський/ 
співає: “Розпрягайте, хлопці, коней” (Н. Білоцерківець) 

Нехай зі шкіри/ Богове лізуть, на моїм горбу/ Не в’їдуть в рай./ Я – 
декадент в законі./ Ви краще розпрягайте, хлопці, коні/ Та пішака 
шмаляйте в свій едем (І. Світличний) 

 

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ 
У відповідь на твердження Майстра, що він спалив свій роман, Воланд 
повертає йому неушкоджений рукопис зі словами: “Даруйте, не повірю, цього 
бути не може. Рукописи не горять” (М. Булгаков, “Майстер і Маргарита”). 
Образно – “літературна творчість невмируща”. 

На табір та на моря сиве поле/ Суворо й зимно глянула зоря.../ Благає 
серце:/ “Доведи, о доле, що манускрипти справді не горять!” 
(Н. Нікуліна) 

Знаєш тобі все повернеться кожна від кожної/ інша і кожна від 
кожної трохи триваліша/ пам’ять – рукопис, який не горить хоч 
ти й палиш – / наші подушки наповнює снами тривожними 
(Л. Радченко) 
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САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ 
Назва збірки поетичних творів Г. Сковороди. 

Сад божественних пісень…/ в собі ношу (І. Калинець) 
 

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ 
Садок вишневий коло хати,/ Хрущі над вишнями гудуть,/ Плугатарі 
з плугами йдуть (Т. Шевченко, “Садок вишневий коло хати”). 

То ж скільки треба в пітьмі днедавній/ Терпіти кару, як злу негоду,/ 
В убогій книжечці захалявній/ Носить надії свого народу./ І сині 
гори, й Дніпрові шати,/ І садок вишневий, що біля хати 
(А. Малишко) 

У досвітніх загравах – степа/ З дужим хрустом випростали крижі./ 
А ось поруч – усміх, ласка, мати/ І садок вишневий коло хати 
(Є. Маланюк) 

А хто так оспівав, як він,/ Садок вишневий коло хати (Д. Білоус) 

З дитинства, вишне, доню України,/ Ти – дивоцвіт і пісня солов’я!/ 
Садок вишневий від Шевченка плине,/ З тобою, вишне, ми – одна 
сім’я! (В. Василашко) 

Зелені він оспівував гаї,/ Дніпрові кручі, верби і тополі,/ Садок 
вишневий, трелі солов’їв,/ І трударів на українськім полі 
(В. Дворецька) 

 

САКЛЯ ОЧІ КОЛЕ 
Усе добро, сам Бог у нас!/ Нам тільки сакля очі коле:/ Чого вона стоїть 
у вас,/ Не нами дана (Т. Шевченко, “Кавказ”). 

Відколи світ стоїть, відколи/ Над Божим світом влада є,/ Дарма 
ніхто не віддає./ І сакля! Сакля! Очі коле/ І в горлі кісткою стає 
(І. Світличний) 

 

СВИСНУВ ОВЛУР ЗА РІКОЮ 
Опівночі Овлур свиснув за рікою: велить князю розуміти (“Слово о полку 
Ігоревім”). 

Ні, вже не знати спокою,/ Туга пече, як змія!/ Свиснув Овлур за 
рікою, – / Чуєш ти, земле моя! (М. Рильський) 

Якби ж я Овлуром для вас міг стать/ І вам коня підвести за рікою!/ 
Якби ж я свистом гасло міг подать,/ Чекаючи за темною тайгою! 
(Юрій Клен) 
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СВІТ ЛОВИВ МЕНЕ, ТА НЕ СПІЙМАВ 
Слова Г. Сковороди, вибиті як епітафія на його надгробку. 

Так жив мудрець, без лестощів і прав,/ І грішний світ ловив, та не 
спіймав/ Його душі, повитої нуждою (А. Малишко) 

 

СЕ Ж ОСТАННЯ ВІЙНА! СЕ ДО БОЮ ЧОЛОВІЦТВО ЗІ ЗВІРСТВОМ 
СТАЄ 
Се ж остання війна! Се до бою/ Чоловіцтво зі звірством стає,/ Се поборює 
воля неволю,/ Царство Боже на землю зійде (І. Франко, “Товаришам 
із тюрми”). 

Ми щасливі, ми горді тобою,/ Повторяючи слово твоє:/ “Це ж 
остання війна! Це до бою/ Чоловіцтво із звірством стає” 
(М. Рильський) 

 

СЕЗАМ, ОДЧИНИСЬ!  
Вислів з арабської казки “Алі Баба і сорок розбійників”. Промовивши ці 
слова, можна було відчинити вхід до зачарованої печери із скарбами.  
Образно — ключ до здійснення заповітної мрії.  

Бо ось виразно відчуваю сам... / Що я чужий вашим волошкам синім,.. / 
В ту саму міру, як і тим часам,.. / Що їм відкрився крамарський 
Сезам/ Під брязкіт куль, карбованців й аршинів (Є. Плужник) 

І день, і ніч. І вічно сам – / В цього життя порожнім трибі./ Який 
розжеврений сезам,/ Щоб вічність одчинить, потрібен (Є. Маланюк)  

Божевілля моє, божевілля,/ богомілля моїм сльозам!/ Один-
єдиний дотик абсолютного – / моя душа відкрилась, як Сезам 
(Л. Костенко) 

 

СЕЛО – І СЕРЦЕ ОДПОЧИНЕ… НЕНАЧЕ ПИСАНКА, СЕЛО... 
Село – і серце одпочине./ Село на нашій Україні – / Неначе писанка, 
село... (Т. Шевченко, “Княжна”). 

Село – і серце одпочине!/ Село на нашій Україні,/ Неначе писанка – 
…Село…/ О, скільки уст його кляло/ Устами гнівного поета 
(М. Рильський) 

Село... І серце відпочине.../ З вікна вагона, над шосе – / Висока кірха, 
магазини,/ Цигар реклами і касет (Михайль Семенко) 

Душа здригнеться і в астралі./ Де ж те, як писанка, село?/ 
В майбутнє підуть магістралі,/ а України наче й не було?! 
(Л. Костенко) 
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СЕРЦЕМ ГОЛІ 

Та де ж нам тую мартір взяти?/ Ми серцем голі догола!/ Раби з кокардою на 
лобі!/ Лакеї в золотій оздобі… (Т. Шевченко, “Во Іудеї во дні они…”). 

І світ – ідилія сама../ І люди – стовпище моголів/ З кокардами, 
а серцем голі:/ Кричать, а мова в них німа (І. Світличний) 

Затоптали вівтар, проспівали “Ми серцем голі”/ І зіграли завітний 
спектакль “Хай трава не росте” (Є. Сверстюк) 

 

СИНЄМУНДИРНІ ЧАСОВІ 
Веселе сонечко ховалось/ В веселих хмарах весняних./ Гостей закованих 
своїх/ Сердешним чаєм напували/ І часових переміняли,/ Синємундирних 
часових (Т. Шевченко, “М. Костомарову”). 

В Петровім раї, як в пустелі,/ Синьомундирні часові/ 
перекликаються ліниво (М. Рильський) 

 

СИНЯ ДАЛЕЧІНЬ 
Назва вірша та однойменної збірки (1920) М. Рильського. 

Тоді в клярнети ще трубив Тичина/ І кликав Рильський в сині 
далечини (Юрій Клен)  
 

Коли гай на обрію квітне,/ То здається очам,/  Що розкішне царство 
блакитне/ Розгортається там,/ А наближ його володіння,/ Десь 
подінеться синь./ Далечінь тому лише синя,/ Що вона далечінь 
(О. Стефанович) 

 

СІЙСЯ-РОДИСЯ, ЖИТО, ПШЕНИЦЯ, ВСЯКА ПАШНИЦЯ 
Сійся-родися, жито, пшениця, всяка пашниця./ На щастя, на здоров’я, 
на Новий рік,/ Щоб уродило краще, як торік:/ Коноплі під стелю, а льон 
по коліна,/ Щоб у вас, хрещених, голова не боліла./ Будьте здорові з Новим 
роком!/ Дай, Боже! (посівальна). 

Сійся-родися, жито, пшениця!/ Перемішалися зерна,  слова./ Сипле 
насіння Божа десниця,/ дихає дзвінь вітрова./ Бризкає долу, 
дзвонить у скроні,/ в серце – росою зерно!/ І невідомо сину чи доні,/ 
чим так чарує воно./ Гей, не проспіте, зніжені діти,/ долю зерна!/ 
Сяйвом святого хліба зігріта/ пам’ять земна./ Пахне льодами хресна 
водиця./ Перемішалися зерна, слова./ Сійся-родися, сійся-родися,/ 
пісне жива! (П. Перебийніс) 

 

СІМ КОРІВ ХУДИХ З’ЇЛИ СІМ КОРІВ ТОВСТИХ 
І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові, – ось він стоїть 
над Річкою. І ось виходять із Річки семеро корів гарного вигляду й ситого 
тіла, – і паслися на лузі. А ось виходять із Річки за ними семеро корів 
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інших, бридкі виглядом і худі тілом. І вони стали при тих коровах на березі 
річки. І корови бридкі виглядом і худі тілом поз’їдали сім корів гарних 
виглядом і ситих (1 М., 41:1–4). 

Та ще мудрішим може показатись,/ Коли столець лояльності 
поставиш/ На користі столець і аж наверха/ Сам сядеш, вищий 
понад тих нездарів,/ Що на самих худих лояльних стільцях/ Сидять, 
худі, мов сім корів з Єгипту./ Амінь, амінь, кажу тобі, мій сину,/ 
Що не худі товстих їдять корови,/ Але товсті худих з’їдять 
з кістками/ І не подохнуть, тільки потовстіють (I. Франко) 

І сниться сон: пасуться корови – / Сім тучних, але більше тощих./ 
Скубуть озиме, нищать ярину,/ Ще й гидять, гудять, ратицями 
крешуть./ Трагічна мово! Вже тобі труну/ Не тільки вороги, а й 
діти власні тешуть (Л. Костенко) 

Не кави склянка, а пальне, – / Хрящів кришталь мажором жорна/ 
І знов худі корови – жирних (Е. Андієвська) 

 

СІМ СТРУН 
Назва циклу поезій ЛесіУкраїнки, що складається із семи віршів, із 
збірки “На крилах пісень”. 

Там, де соки весни шумують/ і стріляють бруньки в блакить,/ Contra 
Spem і Сім струн сумують/ Віщим полум’ям пісня летить 
(Є. Сверстюк) 

 

СІМ’Я ВЕЧЕРЯ КОЛО ХАТИ 
Сім’я вечеря коло хати,/ Вечірня зіронька встає,/ Дочка вечерять подає,/ 
А мати хоче научати,/ Та соловейко не дає (Т. Шевченко, “Садок вишневий 
коло хати”). 

По схемі – схизма. Стигма – на порі./ Вже козаки – розкаяні, бо 
грішні, – / В монастирі. Довкола квітнуть вишні,/ Гудуть хрущі, 
ідуть плугатарі./ Сім’я вечеря, дівка подає./ Її кохані вбиті або 
п’яні./ О так, ще є ченці... А хто не є – / Розтанули в московському 
тумані (Н. Білоцерківець) 

 

СЛАВНИХ ПРАДІДІВ ВЕЛИКИХ ПРАВНУКИ ПОГАНІ 
Німець скаже: “Ви слав’яне”./ “Слав’яне! Слав’яне!”/ Славних прадідів 
великих/ Правнуки погані! (Т. Шевченко, “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним...”). 

Тупіт ніг. Танцюють. Б’ють кого?/ Ні ж бо, ні, то правнуки погані/ 
з реготом затоптують вогонь./ Вічний. Подарований богами 
(І. Жиленко) 
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Чи ж земляки вони – оті,/ що мову материнську ганять – / 
славетних прадідів пусті/ продажні правнуки погані? (Г. Бевз) 

 

СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ (ПОДОЛАВ, ПЕРЕМІГ) 
Слова з Великодньої літургії, прослава воскреслого Ісуса Христа, який 
страдницькою смертю на хресті відкупив гріхи світу і відкрив шлях до 
вічного життя в Царстві Небесному: “Христос воскрес із мертвих, смертію 
смерть поправ і тим, що во гробі, життя дарував”. 

Христос воскрес – із мертвих,/ Смертю смерть подолав/ І тих, що 
в гробі,/ Єднає з космічним життям (Є. Маланюк)  

Можна смерть лише смертю здолати./ Тільки в цім таємниця 
буття./ І зерно мусить вмерти, щоб дати/ В життєдавчому житі – 
життя (Є. Маланюк) 

Не пишна мідь гучного пустодзвінства,/ Не теплувате миро 
милосердь, – / Лиш подвиг, біль і гордість материнства/ Попрали 
смерть, життям попрали смерть (М. Бажан) 

 

СМІЙСЯ, ПАЯЦ, НАД КОХАННЯМ РОЗБИТИМ 
Фрагмент відомого аріозо Каніо з опери “Паяци” Р. Леонкавалло. 

Там, де балкончик і золото шибки, – / сміялася тонко закохана 
скрипка./ І “смійся, паяц, над коханням розбитим!”/ горлало яйце 
у квартирі сусіда (І. Жиленко) 

 

СОЛЯНИЙ СТОВП (див. ЛОТОВА ДРУЖИНА) 
 

СОНЦЕ ПРАВДИ 
В ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі – 
Сонцю правди, і пізнавати Тебе – Схід з висоти” (тропар Різдва).   

Щоб усі слав’яне/ Стали добрими братами/ І синами сонця правди 
(Т. Шевченко, “Єретик”) 

І ось – народи хочуть жити, І розвиватись, і творить. Так хто ж їм 
смів заборонити про сонце правди говорить? (П. Тичина) 

 

СОНЯЧНІ КЛАРНЕТИ 
Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух,/ Лиш Сонячні Кларнети./ У танці я, 
ритмічний рух,/ В безсмертнім – всі планети (П. Тичина, “Сонячні 
кларнети”). 
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Пророцтва здійснювались,/ Близилися мети,/ Сповнявся музикою 
світ,/ І не октави – / Нони/ Нам простягнули/ Сонячні кларнети 
(М. Бажан) 

Куди не підеш Україною – / Сонце кларнетить навкруг (І. Драч) 

Заграло сонце у свої клярнети/ і навік зайшло/ в закритий храм 
мовчання (Б. Бойчук) 

Тоді в кларнети ще трубив Тичина/ І кликав Рильський в сині 
далечини (Юрій Клен) 

 

СПИНИСЬ, ХВИЛИНО! 
Коли б побачив, що стою/ З народом вільним в вільному краю,/ Я міг би 
в захваті гукнути:/ Спинись, хвилино, гарна ти!/ Чи ж може вічність 
поглинути/ Мої діла, мої труди? (Й. В. Гете, “Фауст”, переклад М. Лукаша). 

Стривай, постій, задумана хвилино! Він утомивсь, охляв і 
знемага.../ Та кат життя не відає спочину,/ І вже повітря тне ляск 
батога! (В. Бобинський) 

Де твоє небо, вічна потреба/ Людського великого щастя?/ Я миті 
кажу: – Зупинятись не треба,/ Бо там, за тобою – краща! 
(Л. Талалай) 

Нещасть моїх золоті обжинки./ Душа моя, аж тепер сп’янись./ 
Ох, я не Фауст. Я тільки жінка./ Я не скажу: “Хвилино, спинись!”/ 
Хвилино, будь! Лише не хвилиною,/ а цілим життям – хвилюй 
і тривож!/ Аж поки мене понесуть із калиною/ туди… ну, звідки... 
Тоді вже що ж... (Л. Костенко) 

 

СПОКОНВІКУ / СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО 
Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно 
в Бога було споконвіку. Усе через Нього постало, і ніщо, що повстало, 
не повстало без Нього (Ів., 1:1–3). 

Споконвіків було предвічне слово,/ І слово – Бог. Яке значне 
знаття!/ Через епохи, здвиги, смерть, життя/ Воно пройшло і сяє 
пурпурово (Яр Славутич) 

То лиш слова, Джордано:/ “Спочатку було Слово!”/ Воно 
безсмертне… (О. Бердник) 

Найперше було Слово./ Крізь темряву й хаос/ Воно, як вічне диво, 
над світом піднялось (Є. Сверстюк) 

Гнуті дзеркала часу і простору/ у тих льохах приречені на 
марність/ дошукуються сутньої підвалини/ початку початків 
того що було/ поперед всього й сотворило нас/ с л о в а 
(І. Калинець) 
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Були ми істинно святими,/ бузками квітли і росли./ Щемливі душі 
освітило/ таємне слово між роси./ У небі саду голубого/ воно 
явилося обом./ І слово це було від Бога,/ і слово це було Любов 
(П. Перебийніс) 

Й тоді причиною причин – / Звучить суремно і громово/ 
Першопочаток чину – Слово (І. Світличний) 

Край зачерствілої байдужості/ воскресити діяльною любов’ю/ і всіх 
ворогуючих кругом/ примирити Словом/ яке було початком всього 
(Є. Сверстюк) 

В утробі/ тремтіла дитина,/ по ній/ розливалася/ млость./ 
І взнала:/ спочатку був біль,/ а не слово,/ кінець буде біль 
(Б. Бойчук) 

Спочатку була земля./ І в кінці була земля./ І жінка несла по вулиці 
немовля./ По такій горі високій,/ де кінчалася земля,/ де уже за 
третім кроком/ починавсь Чумацький Шлях (І. Жиленко) 

 

СТАРИЙ І МОРЕ 
Назва однойменної повісті Е. Хемінгуея. 

історії/ не записані не перечитані/ [..] / просяться до тебе/ просять 
їх укоськати/ притулити до губ/ пришити до рани/ намастити на 
хліб/ нашепотіти сліпому старому/ що сидить біля брами/ 
у пошуках моря (М. Савка) 

 

СТОЇТЬ ГОРА ВИСОКАЯ 
Стоїть гора високая, попід горою гай,/ Зелений гай густесенький,/ Неначе 
справді рай (Л. Глібов, “Журба”). 

Та й тепер жива/ Твоя тут пам’ять, Леоніде Глібов./ Нащадки 
сіверян, полян, дулібів,/ Малята вчать ті сонячні слова,/ Що, ніби 
чародійник з рукава,/ Ти сипав їм – і в добрості не схибив./ “Стоїть 
гора високая” й тепер,/ “А молодість” – такої й не зазнав ти, бо 
в сірі дні, бо в чорні дні умер (М. Рильський) 

 

СУЄТА СУЄТ / МАРНОТА МАРНОТ 
Наймарніша марнота, – марнота усе (Екклезіаст 1, 2).   

“Який там сенс життя?/ Все гидь. Усе сміття./ Все суєта суєт,/ 
Якщо ти не поет...” (І. Жиленко) 
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ТАКИЙ Я НІЖНИЙ, ТАКИЙ ТРИВОЖНИЙ! 
Такий я ніжний, такий тривожний,/ моя осінняя земля!/ Навколо вітер 
непереможний/ реве й гуля (В. Сосюра, “Такий я ніжний, такий тривожний”).  

“Такий я ніжний, такий тривожний!” – / Ти ввесь, поете, в цих 
словах./ Твій кожний вірш, рядок твій кожний/ Життя 
тривожністю пропах (М. Рильський) 

 

ТАМ, ДЕ ЯТРАНЬ КРУТО В’ЄТЬСЯ… 
Там, де Ятрань круто в’ється,/ З-під каміння б’є вода,/ Там дівчина воду 
брала,/ Хорошая, молода (з народної пісні; слова А. Шашкевича). 

Там, де Ятрань круто в’ється,/ Від пожару в’ється дим,/ 
Партизан з фашистом б’ється,/ З чорним ворогом лихим 
(А. Малишко) 

 

ТИ ОГНИСТИМ ВИДОМ ЗАСЯЄШ У НАРОДІВ ВОЛЬНІМ КОЛІ 
Та прийде час, і ти огнистим видом/ Засяєш у народів вольнім колі,/ 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,/ Покотиш Чорним морем гомін волі 
(І. Франко, “Мойсей”). 

По степах херсонських, над Бескидом/ Має прапор, мов крило 
орла…/ Ось коли огнистим справді видом/ Україна рідна розцвіла 
(М. Рильський) 

 

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ 
Назва повісті М. Коцюбинського. 

Чимало осудів дісталося мені/ За виведені тут “забутих предків 
тіні” (М. Рильський) 

Ми їздили на ярмарок у Косів/ Без певної, признатися, мети,/ 
І вітерець уяви переносив/ Нас на якісь невидані мости…/ Здавалось, 
ходять ще по них і нині/ Між горами забутих предків тіні 
(М. Рильський) 

Ми любимо забутих предків тіні,/ Та вколо нас – нащадки молоді 
(М. Рильський) 

Пісні Федьковича й Франка,/ Забутих предків тіні, – / Збирала вас 
одна рука/ В надії і в терпінні (Т. Масенко) 

 

ТО ВИРИНАВ, ТО ПОТОПАВ 
І срібний місяць на ту пору/ З-за хмари де-де виглядав./ Неначе човен в синім 
морі,/ То виринав, то потопав (Т. Шевченко, “Реве та стогне…”). 
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Мені тридцятий рік минав,/ очима я сідниці пас,/ в час незалежних 
рушень мас/ то потопав, то виринав/ на різних сценах, влада Рад/ 
вивчала мову, козаки/ снували Січчю, брата брат/ заокеанський стис-
таки/ в обіймах (В. Неборак) 

 

ТОЙ, ЩО ГРЕБЛІ РВЕ 
Персонаж драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. 

Я той, що греблі рвав./ Я не сидів у скелі,/ Коли дуби валились вікові./ 
У партизанській лісовій оселі/ На пережовклій, стоптаній траві/ 
Лежав, покритий листям пурпуровим./ І кров текла по краплі крізь 
бинти (П. Воронько, “Я той, що греблі рвав”) 

 

ТРИСТА, ЯК СКЛО! ТОВАРИСТВА ЛЯГЛО! 
За байраком байрак,/ А там степ та могила./ Із могили козак/ Встає сивий, 
похилий./ Встає сам уночі,/ Іде в степ, а йдучи,/ Співа, сумно співає:/ 
“Наносили землі/ Та й додому пішли,/ І ніхто не згадає./ Нас тут триста, 
як скло!/ Товариства лягло!/ І земля не приймає…” (Т. Шевченко, 
“В казематі”). 

Ви хто щедро платив на відомий мотив/ дань усім одноденкам/ 
а на кручу зіниці камінні котив – / не кляніться Шевченком/ хоч 
насунули смушком собі на чоло/ правдолюбіє кволе/ там де триста 
як скло товариства лягло/ не було вас ніколи (І. Римарук) 

 

ТРІЄ ЦАРІ (ВОЛХВИ) 
Тріє царі несуть дари/ До Вифлеєм-міста,/ Де Діва Пречиста/ Сина повила 
(колядка “Бог предвічний”). 

Три славні царі, звідки ви прийшли?/ З далекого краю за звіздою йшли./ 
Щоб побачить рожденного Христа Бога правдивого/ З Пречистої Діви, Діви 
Марії (колядка “Три славнії царі”). 

Спасти людину в небезпеках клятих – / однаково, що й людство 
врятувати./ А зрештою, у добрих путь окрема.../ Знов три волхви і 
зірка Віфлеєма (В. Барка) 

Ось тобі й ніч, пуста голова,/ напередодні Різдва/ Хочеш – придумай, 
як до зорі/ рушили тріє царі (Ю. Андрухович) 

Множиться зоря у твердих снігах у дзеркальних мурах./ І з дороги 
збилися Тріє царі у маскхалатах (І. Римарук) 

...кожен його прихід/ кожна втеча по той бік пустелі/ пісок що 
стане водою хоч глечик і порожній/ три царі заблукали раніше ніж 
згасла зірка і ти/ також навпомацки ходиш (Н. Пасічник) 

Несуть тобі три царіє со дари/ скапарене озлоблення своє (В. Стус) 
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Горіла зоря на шляху з Бетлегема./ Вона плом’яніла, як збіжжя, з 
безмеж,/ З-над неба і Бога/ [..] / І три звіздарі поспішали на клич./ 
Позаду везли на верблюдах дари (Ю. Андрухович)  

Патріарх не протягне і дня без свята./ Відчуваю: зараз (а сніг, 
як вата)/ три царі, спотикаючись, вийдуть із гаю (Ю. Андрухович) 

 

УВЕСЬ Я НЕ УМРУ 
Я не умру цілком: єства мого частина/ Переживе мене, і від людських 
сердець/ Прийматиму хвалу (Горацій, “Ода до Мельпомени”, переклад 
М. Зерова). Поезія має низку наслідувань у європейських літературах, 
здебільшого опублікованих під назвою “Пам’ятник” (пор. М. Рильський, 
“Я пам’ятник собі поставив нетривалий...”). Одна з найвідоміших – 
О. Пушкін, “Пам’ятник”: Нет, весь я не умру – душа в заветной лире/ 
Мой прах переживёт и тлeнья убежит… 

Я не служив ненажерству – / служив я красі й добру,/ Тому не 
боюсь загибелі, знаю, що весь не вмру (М. Бажан) 

Рука не випускала вперто/ Вірного невтомного пера,/ І, як час 
йому прийшов умерти,/ Сам він знав, що весь – не умира 
(М. Рильський) 

 

УВЫ, ОН СЧАСТИЯ НЕ ИЩЕТ, И НЕ ОТ СЧАСТИЯ БЕЖИТ 
Играют волны – ветер свищет,/ И мачта гнется и скрыпит…/ Увы, он 
счастия не ищет, и не от счастия бежит (М. Лермонтов, “Парус”). 

Вечорами заколисували/ рідні знайомі звуки./ ГАЙ-ГАЙ ВІН ЩАСТЯ 
НЕ ШУКАЄ/ І НЕ ВІД ЩАСТЯ УТІКА (Є. Сверстюк) 

 

УКОЛОТИСЯ ВЕРЕТЕНОМ 
Прецедентна ситуація з казки “Зачарована красуня”. 

Підкорюсь всесильному порядку./ Заведу я свій годинник-прядку./ 
Уколюсь тонким веретеном/ І засну тисячолітнім сном 
(І. Жиленко) 

Ну, що ж, – зітхнув. – Нехай мої масажі/ замінять вам, мадам, 
золотопляжі./ А потім зупиніть годинник в спальні./ Вколіться 
стрілкою. І солодко засніть./ Засніть талановито, геніально!/ 
На десять тихих золотих століть (І. Жиленко) 

 

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ 
Умом Россию не понять,/ Аршином общим не измерить:/ У ней особенная 
стать – / В Россию можно только верить (Ф. Тютчев, “Умом Россию не 
понять...”). 
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Умом Расію нє панять… Росія врятувала світ!/ Так вже не раз 
бувало./ Від тираній, фашизму, від/ Навал, яких навалом/ Могло би 
буть, коли б/ Їм відсіч не давали./ Отак і в ті серпневі дні,/ Які уже в 
легенді,/ Росія знов сказала “Ні!”/ На всі свої легені./ А що було? 
А те було, – / Як старших розпитати, – / Зібралося всесвітнє зло/ 
Росію розтоптати./ Усе це розпочали два/ Чи три якихсь народці./ 
Ну, точно – почала Литва/ Та інші інородці./ Їм на підтримку з півдня 
йшла/ Доведена до сказу/ І очманіння чимала/ Дивізія з Кавказу/ [..] / 
Та той, которий у Кремлі/ Сидів біля штурвала,/ Дихнув, спитав 
“Доколє?” – і/ Розбіглася навала./ Так в котрий раз/ Росія світ/ Від 
бід/ Порятувала (О. Ірванець) 

 

УМЧАЛСЯ ВЕК ЭПИЧЕСКИХ ПОЭМ 
Умчался век эпических поэм,/ И повести в стихах пришли в упадок;/ Поэты 
в том виновны не совсем/ (Хотя у многих стих не вовсе гладок),/ И публика 
не права между тем;/ Кто виноват, кто прав – уж я не знаю,/ А сам стихов 
давно я не читаю (М. Лермонтов, “Cказка для детей”). 

“Умчался век эпических поэм”, – / Сказав з жалем учитель мій 
великий…/ Не місце, мов, для старосвітських тем/ У галасі сучасної 
музики (М. Рильський) 

 

У НАС НЕМА ЗЕРНА НЕПРАВДИ ЗА СОБОЮ 
Ми не лукавили з тобою./ Ми просто йшли; у нас нема/ Зерна неправди 
за собою (Т. Шевченко, “Доля”). 

А люди/ Із теплим серцем, без огуди,/ Якщо заслужиш ти сама,/ 
То понесуть тебе до бою/ І скажуть чесно:/ В ній нема зерна 
неправди за собою (А. Малишко) 

Ми чесно йшли, і за собою/ Зерна неправди в нас нема!/ Тож стане 
сміливо до бою супроти вас земля сама (М. Рильський)  

 

УСЕ МОЄ НОШУ З СОБОЮ / OMNIA MEA MECUM PORTO 
Автором висловлення вважають грецького філософа Біанту (VI ст. до н. е.). 
Рятуючись від ворога, він утік із міста без майна, пояснюючи: Усе своє 
(майно) я ношу з собою. 
Образно – “справжнє багатство – це духовні цінності”. 

Він носить все своє з собою./ Носи, лебедику, носи./ І звідки ти такий 
єси/ Мудрований! (І. Світличний) 

 

УСІ ДОРОГИ (ШЛЯХИ) ВЕДУТЬ ДО РИМУ 
Середньовічне прислів’я, яке увійшло в літературну мову через байку 
Ж. Лафонтена “Третейський суддя, брат милосердя і пустельник”. 
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Образно – “кінцева мета та сама, хоч шляхи її досягнення різні”. 

Переправи у локонах диму/ Чи узвози, жвавіші за ртуть, – / 
Всі дороги ведуть не до Риму,/ Всі до тебе, кохана, ведуть 
(В. Василашко) 

 

УСМІШКА ТВОЯ ЄДИНА, .. ОЧІ ТВОЇ ОДНІ 
Ти знаєш, що ти – людина?/ Ти знаєш про це чи ні?/ Усмішка твоя – єдина,/ 
Мука твоя – єдина,/ Очі твої – одні (В. Симоненко, “Ти знаєш, що ти – 
людина?”). 

...Зачіска, брови, вії,/ Губи і зуби,/ Ротова порожнина, слизова 
оболонка,/ Волосся на голові,/ В паху і під пахвами,/ Нігті, шкіра, 
мозолі на п’ятах,/ Кров, лімфа,/ Шлунковий сік/ [..] / Усмішка її 
єдина,/ Очі її одні (О. Ірванець) 

 

У ЩАСТЯ ЛЮДСЬКОГО ДВА РІВНИХ Є КРИЛА: ТРОЯНДИ Й 
ВИНОГРАД – КРАСИВЕ І КОРИСНЕ 
Ми працю любимо, що в творчість перейшла,/ І музику палку, що ніжно серце 
тисне./ У щастя людського два рівних є крила:/ Троянди й виноград, 
красиве і корисне (М. Рильський, “Троянди й виноград”). 

...в криваво-чорний вік/ Він славив дощ, і гречку, й медоноси,/ Троянди 
й виноград (І. Світличний) 

І лиш зоря над містом пролягла,/ юнак змахне краплину із чола/ і 
молодечо усмішкою блисне./ Бо попри те, дала чи не дала,/ у щастя 
людського два рівних є крила:/ троянди й виноград – красиве і 
корисне (C. Жадан) 

 

ХАЙ ЗГИНЕ ЦАР! 
Співці, не вгадуйте, ви, вчені, не шукайте, хто був той цар і як йому 
наймення: з його могили утворила доля народу пам’ятник – хай згине цар! 
(Леся Українка, “Напис в руїні”). 

Вони спочили в Каневі на кручі,/ Під Києвом біля доріг вишневих,/ 
І напис на граніті промовляє:/ – Хай згине цар! Нехай живе співець! 
(А. Малишко) 

 

ХАЙ СВЯТИТЬСЯ ІМ’Я ТВОЄ 
Слова Господньої молитви “Отче наш”, яка є частиною Нагірної проповіді 
Ісуса Христа: Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя… (Мт., 6:9–13). 

Мій народе!/ Темний і босий!/ Хай святиться твоє ім’я (Є. Плужник) 
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Тамтого світу закуток глухий,/ а в ньому жінка, здумана зигзиця,/ 
шепоче спрагло: Боже, най святиться,/ о, най святиться край 
проклятий мій! (В. Стус) 

 

ХЛЮПОЧУТЬСЯ КАЧАТОЧКА ПОМІЖ ОСОКОЮ 
Тече вода із-за гаю та попід горою,/ Хлюпочуться качаточка поміж 
осокою./ А качечка випливає з качуром за ними,/ Ловить ряску, розмовляє 
з дітками своїми (Т. Шевченко, “Тече вода з-під явора”). 

...качата/ (не хлюпочуться між осокою)/ з двома головами/ 
подвійними очима дивляться на світ/ (на північ) (Ю. Тарнавський) 

 

ХОДИТЬ СОН КОЛО ВІКОН 
Ой, ходить сон коло вікон,/ А дрімота коло плота./ Питається сон 
дрімоти:/ Де ми будем ночувати (з колискової). 

Домовичкам незатишно у місті./ Нема горища й комина. А ніч./ 
Немає хати, що їй років двісті,/ і не зітхає челюстями піч./ 
Нема колиски, щоб поколихати,/ а як і є, то зовсім не така./ І навіть 
сон не ходить коло хати/ і не співає ˝люлі˝ і ˝Котка˝ (Л. Костенко) 

ходять ізотопи/ йод і цезій/ по світі,/ перехиляються/ через тини 
границь,/ заглядають/ народам у душі,/ питається йод/ цезія:/ 
“Де будемо вікувати?”/ [..] / “На Україні/ будем вікувати,/ брате” 
(Ю. Тарнавський) 

 

ХРУЩІ НАД ВИШНЯМИ ГУДУТЬ 
Садок вишневий коло хати,/ Хрущі над вишнями гудуть (Т. Шевченко, 
“Садок вишневий коло хати”). 

...в залізобетоннім садку/ гудуть/ важкі хрущі/ атомів 
(Ю. Тарнавський) 

 

ХТО ВДАРИТЬ ТЕБЕ У ПРАВУ ЩОКУ, ТО ПІДСТАВ ЙОМУ ДРУГУ 
А я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку 
твою, – підстав йому другу (Мт., 5:39). 

Формула непротивлення злу, заперечення агресивності. 

Впам’ятку/ всі болі, всі кривди дитячі./ Хто вдарить у ліву щоку,/ 
у праву отримає здачу (І. Жиленко) 

Не мрію я світи завоювати,/ але й щоку не буду підставляти 
(Г. Семенчук) 
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ХТО ВЗЯВ МЕЧ, ВІД МЕЧА Й ЗАГИНЕ 
А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку, і меча свого вихопив та 
й рубонув раба первосвященика [..]. Тоді промовляє до нього Ісус: “Сховай 
свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, – від меча і загинуть” 
(Мт., 26:51–52). 

Нартал: О, ясна зброє, чом я тебе на ворога не зняв? 
Флегон: Хто меч підійме, від меча загине (Леся Українка) 
І хай рука, що меч схопила,/ Сама загине від меча (М. Рильський) 

 

ХТО НЕ З НАМИ, ТОЙ ПРОТИ НАC 
Хто не зо Мною, той проти Мене, і хто не збирає зо Мною, той розкидає! 
(Лк., 11:23). 

Образно – “застереження тим, хто займає нейтральну позицію”. 

Усім наказ: у такт іти з добою,/ знівелювати рівень свій з юрбою./ 
Тоталітарне гасло кинув час:/ “Той, хто не з нами, той є проти 
нас” (Юрій Клен) 

 

ХТО СІЄ ВІТЕР, ПОЖНЕ БУРЮ 
А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть, – в них не буде колосся, 
а зерно не видасть муки, коли ж видасть, чужі поковтають її (Ос., 8:7). 

Образно – застереження тим, хто інтригує, вносить розбрат у стосунки між 
людьми, оскільки негативні наслідки можуть обернутися насамперед проти 
них самих. 

Співець юдейський: Сама посіяла між нами зваду, а хочеш мир 
зібрати?/ Пригадай: хто сіє вітер, той збирає бурю (Леся Українка) 

Там, де в боях лилась багряна наша кров,/ Де, вітер сіючи, стрів 
бурю лютий ворог, – / О, скільки зведено прекрасних там будов 
(М. Рильський) 

 

ХУСТИНА ВЕРОНІКИ, ЧУДО ВЕРОНІКИ 
За апокрифом, благочестива Вероніка, яка супроводжувала Христа в хресній 
дорозі на Голгофу, подала Йому хустку, щоб він витер з обличчя кров і піт. 
На полотні відбився образ Христа. 

О, кожний раз, як я збирала сльози/ Твої, мій друже, на папір 
біленький,/ Я бачила те чудо Вероніки.../ Я мушу, любий, вірити в 
дива (Леся Українка) 

Вже стільки літ!/ І сестри – як калина/ Ідуть сумні крізь будяки й 
тернину/ Щоб дати їм Вероніки хустину/ Вишивану в передсвітні 
години (В. Вовк) 
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Вероніко/ ти хотіла обтерти/ окривавлене лице/ Ногами 
шматують полотно/ що стягом стане (І. Калинець) 

Я хотів би щоб ся книжка/ була для тебе хоч на мить/ хусткою 
Вероніки на хресній дорозі (І. Калинець) 

 

ЦЮ ЖІНКУ Я ЛЮБЛЮ 
Цю жінку я люблю. Така моя печаль./ Така моя тривога і турбота./ 
У страсі скінчив ніч і в страсі день почав./ Від страху і до страху ця любота 
(М. Вінграновський, “Цю жінку я люблю…”). 

Але печаль сідає на поля./ Нужда голімі розправляє крила,/ докіль 
поет тривожно промовля:/ Я є народ, якого правди сила,/ цю жінку 
я люблю, вона просила (С. Жадан) 

 

ЧИ НЕ ДОБРЕ Б НАМ, БРАТТЯ, ПОЧАТИ…  /  НЕ ЛҌПО ЛИ НЫ 
БЯШЕТЬ, БРАТИЕ, НАЧАТИ… 
Чи не добре б нам, браття, почати давніми словами ратних повістей про 
похід Ігорів // Не лҍпо ли ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы 
трудныхъ повестий о пълку Игореве (“Слово о полку Ігоревім”). 

Чи не добре б нам, браття, зачати,/ Скорбне слово у скорботну 
пору,/ Як мужам до мужеського збору,/ Не як дітям у дзвінки 
бряжчати (І. Франко) 

Мої предки пили у тяжкій боротьбі/ Із гіркої й солодкої чаші.../ 
Вкарбувалось навік у слов’янській судьбі:/ “Не лҍпо лі ны 
бяшеть...” (С. Реп’ях) 

В чоловіка на санях казна-що у крисані,/ Вікна, двері забиті і слова 
написа́ ні:/ “Ахъ. не лҍпо ль вамъ, братіє, дати мироу изгою./ Васъ 
познавь/ оу него же броудерьшафът съ собою” (Н. Федорак) 

 

ЧОМУ Я НЕ СОКІЛ, ЧОМУ НЕ ЛІТАЮ 
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю:/ Чому я не сокіл, чому не літаю? 
(народна пісня, слова М. Петренка). 

Та зірка ранкова його тут з дитинства манила,/ І швидко зростали у 
серці невидимі крила/ Під лунами пісні, що линула з поля і з гаю:/ 
“Чому ж я не сокіл, чому не літаю” (П. Воронько) 

 

ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ 
Назва п’єси В. Винниченка (1911). 

На полі крові, де росте закон,/ Ти – як ведмідь, закоханий в пантеру 
(Н. Федорак) 
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ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ 
Бо то не просто мова, звуки,/ Не словникові холодини,/ В них чути труд, і піт, 
і муки,/ Чуття єдиної родини (П. Тичина, “Чуття єдиної родини”). 

Крім господарських розрахунків тут/ Є   п о ч у т т я   в е л и к о ї  
р о д и н и – / Слова, які ми звикли цитувать,/ Уже й не називаючи 
Тичини (М. Рильський) 

 

ШАПКА-БИРКА, ЗВЕРХУ ДІРКА 
Жив собі козак Голота./ Була на ньому шапка-бирка, зверху дірка,/ Травою 
шита, вітром підбита (з народної думи). 

І спогадів струмок тече,/ Що їм і босо, їм і голо,/ І в люту зиму 
гаряче,/ Що шапка-бирка, зверху дірка – / Їй-богу, панові підстать 
(А. Малишко) 

потрібна оплачена життям/ незалежність Сократа/ невразимість 
Діогена/ і безстрашність Козака-Голоти/ (шапка-бирка/ зверху дірка/ 
шовком підшита/ вітром підбита)/ і вічна готовність платити 
(Є. Сверстюк) 

 

ШЕЛЕСТИТЬ ПОЖОВКЛЕ ЛИСТЯ 
Минають дні, минають ночі,/ Минає літо, шелестить/ Пожовкле листя, 
гаснуть очі,/ Заснули думи, серце спить,/ І все заснуло… (Т. Шевченко, 
“Минають дні, минають ночі…”). 

На столику лежав “Кобзар”, розкритий,/ Де саме “шелестить 
пожовкле листя”/ (і справді, сторінки були пожовклі/ 
Й притиснуті футляром від пенсне,/ Вони – під легіт – злегка 
шелестіли) (Є. Маланюк) 

 

ШИРОКА НАША БАТЬКІВЩИНА 
Широка страна моя родная,/ Много в ней лесов, полей и рек (із пісні 
“Широка страна моя родная”). 

Широка наша батьківщина,/ Як тонко Лєбєдєв-Кумач/ Відзначив 
(М. Рильський) 

 

ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ РУЙНУЮТЬ ПЕЧІНКУ. ПЕЧІНЦІ ПОТРІБЕН 
ГЕПАБЕНЕ 
Рекламний слоган. 

Шкідливі звички руйнують печінку. – Печінці потрібен Гепабене. 
Вав! І що, тепер можна не обмежуватися в шкідливих звичках, 
в жирному й гострому, в пігулках і в алкоголі? (Арсен ІЙ) 
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ШЛУНОК НЕ ЗМОЖЕ – “ФЕСТАЛ” ДОПОМОЖЕ 
Рекламний слоган. 

...можна до посиніння займатися череводогоджанням, бо якщо 
Шлунок не зможе – “Фестал” допоможе (Арсен ІЙ) 

 

ШПІОНСЬКЕ РЕМЕСЛО 
Він живе, він ще не вмер./ Ні попівськії тортури,/ Ні тюремні царські мури,/ 
Ані війська муштровані,/ Ні гармати лаштовані,/ Ні шпіонське ремесло/ 
В гріб його ще не звело (І. Франко, “Гімн”). 

Братерство нас на цій землі звело,/ І не страшне йому “шпіонське 
ремесло” (М. Рильський) 

 

ШУМИТЬ І ГРИМИТЬ, НІБИ Й ЗНАТИ НІКОГО НЕ ХОЧЕ 
Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет 
(М. Гоголь, “Страшная месть”).  

Душа поривалась/ до свого джерела/ щоб обновитися/ напитися 
з Дніпра/ який “шумить і гримить/ ніби й знать нікого не хоче” 
(Є. Сверстюк) 

 

ЩАСТЯ ВСІХ ПРИЙДЕ ПО НАШИХ АЖ КІСТКАХ 
Нехай прокляті ми і світом позабуті!/ Ми ломимо скалу, рівняєм правді 
путі,/ І щастя всіх прийде по наших аж кістках (І. Франко, “Гімн”). 

Ніколи не згасала світла віра/ [..] / У те, що викує свободи меч/ 
Убогий раб з убогого орала,/ Що щастя всіх – по ваших 
аж кістках/ На землю ступить вільною ногою (М. Рильський) 

 

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА 
Слова з однойменної поезії П. Чубинського, що стала державним гімном 
України.  

Довго нас недоля жерла,/ Досі нас наруга жре;/ Та ми крикнім: 
Ще не вмерла,/ Ще не вмерла і не вмре! (І. Франко) 

“Кіевлянинъ” зашульжився/ Шульгиним, як медом./ Ох, не дурно ж 
він солодкий/ Політичним credom.../ Так скапустивсь/ 
Пан Флоринський,/ Посовів Совенко,/ Що не вмерла Україна,/ Що 
не вмер Шевченко (П. Тичина) 

Місто зробилось/ великою раною кобзи/ і защеміло в єдиний такт,/ 
впало в відчай allegro/ рухнуло перед обличчя Франка,/ щоб заявити 
усім,/ що ще  не  вмер ла (Б. Бойчук) 
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Ми винувато опустили очі/ (внизу блищала сіль і горобці):/ нічого, 
крім якогось “ще не вмерла...”/ не підказали віщі небеса,/ повільно 
замерзаючи в калюжі (Н. Федорак) 

 

ЩО ГЕКУБІ ДО НЬОГО, ЩО ЙОМУ ДО ГЕКУБИ? 
І все через ніщо! Через Гекубу! Що він Гекубі, що вона йому? (В. Шекспір, 
“Гамлет”). 

У праці, в муці стиснуть зуби,/ В боях устоять, як граніт…/ 
Ну  справді, що нам до Гекуби,/ Як ми новий створили світ 
(М. Рильський) 

 

ЩО СНИЛОСЬ-ГОВОРИЛОСЬ 
І широкую долину,/ І високую могилу,/ І вечірнюю годину,/ І що снилось-
говорилось,/ Не забуду я (Т. Шевченко, “І широкую долину...”). 

Все, що снилось-говорилось,/ Не відходило в минуле.../ Вперше їх 
уста зустрілись,/ Очі в очі зазирнули (М. Рильський) 

 

Я ВАЯЮ НЕ З ВОСКУ, А З МІДІ Й КАМЕНЮ 
Я ваяю не з воску, а з міді й каменю (Г. Сковорода)  

Крізь легкий дим хмільного ладану/ Знов бачу синяву ясну/ 
І далину, ланами латану,/ І несподівану весну./ Здавалось, всі 
отрути випито/ І дух на попіл перетлів, – / І раптом – сяє травня 
ліпота/ На радісно-зеленім тлі./ Луна зелена проскомідія,/ І вірю, і 
душа співа;/ Не з воску, з каменю і міді я/ Карбую вічнії слова 
(Є. Маланюк)   

 

Я ВИЙДУ САМА ПРОТИ БУРІ 
Нехай там збирається гірша, страшніша негода,/ нехай там узброїться 
в гостру, огненную зброю,/ я вийду сама проти неї/ і стану – поміряєм 
силу! (Леся Українка, “В чорну хмару зібралася туга моя”). 

Ти йшла проти бурі,/ Мірялась силою з нею,/ [..] / Тож годиться 
й тебе, непоклінну..,/ Називать – Ломикамінь! (М. Рильський) 

 

Я Є МУЖИК, ПРОЛОГ, НЕ ЕПІЛОГ 
Я є мужик, пролог, не епілог (І. Франко, “Декадент”). 

Так, ми пролог. У вас і королі,/ І шибениці, і церкви, й картини,/ 
А ми – лиш проба першої людини,/ Нас тільки вчора зліплено з землі 
(М. Рильський, “Так, ми пролог…”) 
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Я ЄСТЬ НАРОД, ЯКОГО ПРАВДИ СИЛА НІКИМ ЗВОЙОВАНА ЩЕ 
НЕ БУЛА 
Я єсть народ, якого правди сила/ Ніким звойована ще не була./ Яка 
біда, яка чума мене косила,/ А сила знову розцвіла (П. Тичина, 
“Я утверждаюсь”). 

Але печаль сідає на поля./ Нужда голімі розправляє крила,/ докіль 
поет тривожно промовля:/ я є народ, якого правди сила (С. Жадан) 

Я є трудний народ,/ який не знає втом./ [..] / Я є народ. Я встав з 
невольницького дна/ До праці й творчості, до хліба й до вина 
(Д. Павличко) 

 

ЯКЕ ЩЕ ТАМ У БІСА ГОРЕ, КОЛИ СЕРЦЯ У НАС ЖИВІ! 
Вже червоніють помідори/ І ходить осінь по траві./ Яке ще там у біса горе,/ 
Коли серця у нас живі? (М. Рильський, “Вже червоніють помідори...”). 

Ішов чернець угору скоро,/ І все крутилось в голові:/ “Яке ще там 
у біса горе,/ Коли серця у нас живі!” (Л. Полтава) 

 

ЯКО ТАТЬ В НОЩІ 
Бо самі ви докладно не знаєте, що прийде день Господній так, як злодій 
вночі (1 Сол., 5:2). 

Образно – “несподівано, зненацька”. 

Напала ти на нас..,/ як та злодюжка./ Як тать. Вночі./  
Ой, не жартуй з огнем!/ Бо ми ж тебе не так ще рубонем 
(П. Тичина) 

 

ЯК УПАВ ЖЕ ВІН З КОНЯ 
Як упав же він з коня/ та й на білий сніг./ – Слава! Слава! – докотилось/ 
і лягло до ніг (П. Тичина, “Як упав же він з коня”). 

Як упав же він на білий/ На останній сніг весни, – / Налетіли гуси 
та й сіли/ В узголов’ї, мов сни (Б. Олійник, “Як упав же він...”) 

 

Я ЛЮБЛЮ, КОГДА В ДОМЕ ЕСТЬ ДЕТИ,/ И КОГДА ПО НОЧАМ 
ОНИ ПЛАЧУТ 
Весь я там в невозможном отсвете,/ Где миражные буквы маячут…/ 
Я люблю, когда в доме есть дети/ И когда по ночам они плачут 
(И. Анненский, “Тоска припоминания”). 
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Білий місяць, чорним перевитий,/ Хмари за вікном у небі в’ються…/ 
Я люблю, коли є в домі діти,/ І коли вночі вони сміються 
(М. Рильський) 

 

Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ 
Я научилась просто, мудро жить,/ Смотреть на небо и молиться Богу,/ 
И долго перед вечером бродить,/ Чтоб утолить ненужную тревогу 
(А. Ахматова, “Я научилась просто, мудро жить”). 

І в міру того, як їх прибува – / Річних кілець на пнях мойого саду, – / 
Я чую, як безсиліють слова,/ І смисл тікає з-під моєї влади./  
Я не навчилась “просто, мудро жить”/ (Такого не навчаються 
ніколи)./ Я тільки знаю: мудрість – антрацит/ У тих шарах, яким я 
не геолог (О. Забужко) 

 

Я НА СТОРОЖІ КОЛО ЇХ ПОСТАВЛЮ СЛОВО 
Возвеличу/ Малих отих рабів німих!/ Я на сторожі коло їх/ Поставлю слово 
(Т. Шевченко, “Подражаніє 11 Псалму”). 

Щоб між нами не вгасало/ Проміння величне,/ Ти поставив 
“на сторожі”/ Слово твоє вічне (Леся Українка) 

Сади зростив би людям не в закові/ і серце, повне ласки і любові,/ 
поставив на сторожі біля них (А. Малишко) 

Вона була б і вмерла вже не раз,/ та все питає, і на смертнім 
ложі, – / А де ж те слово, що його Тарас/ коло людей поставив 
на сторожі?! (Л. Костенко) 

Те слово стало на сторожі/ Рабів – не кривдників своїх (І. Гнатюк) 

Народе мій! Поки ще небо/ Лягає на ніч у Дніпро – / Я на сторожі 
коло тебе/ Поставлю атом і добро (М. Вінграновський) 

Воля не моя – твоя, мій Боже:/ Знать треба, щоби хтось таке 
робив./ Уже не – як там? – Слово на сторожі,/ А на сторожі 
Слова – від рабів (О. Забужко) 

Для людського щастя слово дам в сторожу (А. Малишко) 

А давнє слово на сторожі,/ Напівзабуте слово те,/ Як пишне дерево, 
зросте/ У дні співучі і погожі (П. Филипович) 

Випливай же, слово, плавом корабля!/ Виступай степами, омивайсь 
вітрами,/ Потрясайся бурями, громом проридай,/ Дужою сторожею 
владно стань над нами/ І не дай замовкнути, згинути не дай! 
(М. Бажан) 

Я на сторожі коло них нічо’ не ставлю (Н. Федорак) 

 



 526

Я ПАМ’ЯТНИК СОБІ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНИЙ 
Висловлення з вірша римського поета Горація “Пам’ятник”, який має 
численні переспіви у світовій літературі. Епітет нерукотворний належить 
О. Пушкіну. 

Образно – “підсумок творчості”. 

Я пам’ятник собі поставив нетривалий – / Не з міді гордої, не з 
мармурових брил,/ Скупі слова мої, що на папері стали,/ Укриє 
завтра пил (М. Рильський) 

Ти пам’ятник собі воздвиг нерукотворний,/ І нічиїм його не 
зруйнувать рукам./ Тропи ніякий плуг до тебе не загорне./ Її народ 
вартує сам (М. Рильський) 

Сам чистий серцем, як нагірний сніг,/ Він [Микола Лисенко] 
в музиці до “Кобзаря” воздвиг/ Народу монумент нерукотворний 
(М. Рильський) 

І дім, де Пушкіна витає/ Усім народам рідна тінь,/ На попелищі 
воскресає/ Для вдячних наших поколінь./ І крил своїх ця тінь 
не згорне./ І пам’ятник нерукотворний – / Діла його, його слова – / 
Любов оточує жива (М. Рильський) 

Нас народ не забуде. Нам пам’ятник буде. У Львові — / і так само 
на всіх постаментах і тронах земних./ Неборак! “Ірванець! І ще 
отой третій… А хто він?” — / Запитає зненацька один із туристів 
дурних (Ю. Андрухович) 

 

Я ПОМРУ В ПАРИЖІ 
Я помру в Парижі, у дощ,/ У той день, який я вже пам’ятаю,/ Я помру 
в Парижі, і не втечу./ Можливо, восени (Сесар Вальєхо, “Я помру в 
Парижі…”). 

Ми помрем не в Парижі тепер я напевно це знаю/ в провінційній 
постелі що потом кишить і слізьми/ і твого коньяку не 
подасть тобі жоден я знаю/ нічиїм поцілунком не будемо втішені 
ми/ під мостом Мірабо не розійдуться кола пітьми 
(Н. Білоцерківець) 

Ми помрем не в Парижі, бо ми взагалі не помремо,/ а якщо ми 
помрем, то в Парижі, так само, як і/ в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, 
Яремчі, Сан-Ремо (Ю. Андрухович) 
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ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ, ТА НЕ РИДАЙ 
Ярій, душе. Ярій, а не ридай,/ У білій стужі сонце України./ А ти шукай – 
червону тінь калини/ на чорних водах – тінь її шукай, де жменька нас 
(В. Стус, “Ярій, душе”). 

Душа яріє, смутком оповита./ Ярій, душе, ярій, та не ридай!/ Твій 
розпач – марний! Перспектива – світла! / Коли ж розпука у тобі 
розквітла – / Продай себе, або в оренду здай! (О. Ірванець) 

 

AVE, MARIA! Див.: РАДУЙСЯ, МАРІЄ! 

 

ALL MY TROUBLES SEEM SO FAR AWAY 
Yesterday, all my troubles seem so far away (рядок із пісні “Yesterday” 
групи “The Beatles”). 

“Yesterday” – переступила поріг, за яким нема дна,/ куди лечу… 
Куди лечу?/ All my troubles… all my… all (Марія Весна) 

 

CONTRA SPEM SPERO / БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАЮСЬ 
Назва вірша Лесі Українки (1893). 

Вислів утворено за аналогією до цитати Овідія Dum spiro, spero – поки 
дихаю – сподіваюсь. 

Там, де соки весни шумують/ і стріляють бруньки в блакить,/ Contra 
Spem і Сім струн сумують/ Віщим полум’ям пісня летить 
(Є. Сверстюк) 

Нам хочеться/ ой як нам хочеться вірити/ в людину взагалі/ забути 
усі її/ вічні гріхи на землі/ солодко повторювати ці гріхи/ в супроводі 
утробного екстазу/ і тайком наспівувати/ contra spem spero 
(Є. Сверстюк) 

Там, де соки весни шумують/ і стріляють бруньки в блакить,/ Contra Spem 
і Сім струн сумують/ Віщим полум’ям пісня летить (Є. Сверстюк) 

 

KING OF LIES 

Назва популярного роману сучасного американського письменника Джона 
Гарта. 

ворог мій/ із явними ознаками дворушності/ дводушності/ в одній 
особі/ конформіст/ плазун/ The King of Lie/ душа моя/ .. / трагедія 
спокою (І. Дементьєва) 
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LET IT BE 
Слова з однойменної пісні гурту “The Beatles” і назва їхнього тринадцятого 
й останнього студійного альбому. 

When I find myself in times of trouble/ Mother Mary comes to me/ Speaking 
words of wisdom/ “Let it be”/ And in my hour of darkness/ She is standing right 
in front of me. 

...жінки/ мотають душу у клубок шовковий/ а ти лишайся вірним – 
та собі/ промовивши під вуса let it be/ ступай у прохолоду сутінкову 
(М. Савка) 

 

MEMENTO MORI / ПАМ’ЯТАЙ ПРО СМЕРТЬ   
Цими словами вітали одне одного при зустрічі ченці релігійного ордена 
трапістів, заснованого в XVII ст. 

Минуть літа, і що ж?/ Погаснуть очі-зорі,/ Змарніє личенько, 
зігнеться пишний стан/ І зникне навіть тінь краси... Memento mori. 
(М. Вороний, Memento mori) 

Та в кожному разі той факт, що таке зрусифіковане місто, як Київ... 
все ж таки дало 35000 голосів за українських кандидатів, це є 
покажчик знаменний, це кричуще memento тоrі всім 
денаціоналізаторським силам на Вкраїні (В. Винниченко) 

 

NEVERMORE 
У баладі Е. А. По на всі питання ліричного героя чорний ворон (уособлення 
зла) відповідає єдиним словом “ nevermore”. Доведений до відчаю 
ліричний герой божеволіє і гине. 

В темних шибах/ десь бовваніють мої утрати/ а з тихих полиць/ 
заставлених книгами/ і вчорашніми газетами/ озивається ворон/ 
nevermore (Є. Сверстюк) 

...купила я оцей старий годинник,/ пропахлий цвіллю й тютюновим 
димом./ Я завела його. Смутний акорд./ І раптом він прокаркав: 
“Nevermore!”/ “О Боже! – закричала я. – Одначе/ це крук Едгара 
По. Яка удача!”/ [..] / Його переселила в коридор./ Але і звідти чула: 
“Nevermore!”/ Його подарувала я в музей./ Але дізналась з вранішніх 
газет,/ що дар мій зник з музейної вітрини./ І “Nevermore!” – 
почулось за дверима (І. Жиленко) 

...любитель нашатиру ревний,/ не санітар, але митець! – / 
летить, обшарпаний і древній/ над залом ворон-Ірванець!/ Що б 
не спитав у нього хор,/ Сашко прокряче “NEVERMORE!” 
(О. Ірванець) 
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OH, YES, MY BABY 
Рефрен з однойменної пісні гурту “Bungle Knot Dred” . 

Коли в букетах подаєш/ надії, від сльоти продряглі,/ та от впадеш 
з високих веж/ (oh, yes, my baby!),/ побачиш – на землі живеш,/ 
а зірка в небі!/ [..] / пелюстки наших руж – / розкриються цнотливо 
знову:/ “Це ти?” – “Це я, твій сум і щем…”/ (oh, yes, my baby!) – / 
я загорну тебе плащем,/ немов на небі… (Ю. Андрухович) 

 

PANTA REI / ВСЕ ТЕЧЕ 
Основний принцип діалектики, автором якого вважають Геракліта: все тече, 
все змінюється, перебуває в постійному русі. 

Колись казав премудрий Геракліт,/ Що “Panta rei”: пробіг потік 
і щез він,/ він вже не той, бо інша в нім вода,/ і хвиля, що тепер 
пливе, не та вже (Юрій Клен) 

 

PER ASРERA AD ASTRA / ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК 
Висловлення з твору римського письменника і філософа І ст. н. е. Сенеки 
“Несамовитий Геркулес”, яке первісно звучало дещо по-іншому: шлях від 
землі до зірок – непростий. 

Образно – “шлях до високої мети”. 

Щоби утвердитись у вірі/ І не згубитись у віках,/ Допоки мислю, 
нею мрію/ Per aspera ad astra шлях! (О. Рисак) 

То був короткий, владний клич: “Аd astra!” – / і знов не бачив я його 
лиця (Юрій Клен) 

“Ad astra” – назва циклу поезій М. Вороного. 

“Ad astra” – назва другої частини поеми Ю. Клена “Попіл імперій” 

Ми з посіву вчорашнього дня/ Йдем у завтрашній навмання./ Вічно 
юно твори свій крок/ Поміж тернями до зірок (Є. Сверстюк) 

 

PER  ME  SI  VA  NELLA  CITTA  DOLENTE! 
Висловлення з “Божественної комедії” Данте. Рядок із напису на брамі 
пекла.  

Коли тебе сурма твоєї туги/ Покличе знов у рідний дальній край,/ 
Де ждуть тебе безчестя і наруга,/ Слова над пеклом Дантовим 
згадай:/ “Per me si va nella citta dolente!” (Юрій Клен) 
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SIC TRANSIT GLORIA MUNDI / ТАК МИНАЄ СЛАВА МИРСЬКА 
Висловлення з твору середньовічного філософа й теолога Томи Кемпійського 
“Наслідування Христа”. Його тричі повторюють при возведенні в сан 
Папи Римського, при цьому спалюючи шматок тканини на знак примарності, 
скороминущості земної величі. 

Образно – “швидкоплинність людського життя; швидкі зміни становища 
людини”. 

І на бронзі, і на корунді/ Видко гострі кігті часу./ Sic transit Gloria 
mundi/ І на мудрість, і на красу (Є. Маланюк) 

Це вже наслідок недокрів’я:/ Небагато хліба в півфунті!/ Пам’ятаєш 
таке прислів’я:/ “Transit gloria mundi...” (Є. Плужник)  

Хі-хі-хі! Ха-ха-ха! Га-га-га!/ Йде луною з тої безодні/ Де промчав 
колись кінь голодний/ І кивають печально-мудрі:/ Sic transit gloria 
mundi (Є. Сверстюк) 

 

STORY  OF  MY  LIFE 
Назва і водночас ключова фраза пісні гурту  “One Direction”. 

роздавав музúкам монети/ і щось собі в шухляду/ тихенько пописував/ 
якусь музику/ story of my life (І. Дементьєва) 

 

SUB SPECIE AETERNITĀTIS (AETERNI) / З ПОГЛЯДУ ВІЧНОСТІ 
Висловлення Спінози, яке описує універсальну й вічну істину. 

Відроджуюсь по кожній страті/ свідомістю, що дні оці/ Sub specie 
aeternitātis/ Зіллють начала і кінці (Є. Маланюк) 

 

URBI ET ORBI / МІСТУ І СВІТУ 
Так традиційно адресовані послання Римських Пап. 
Висловлення універсалізувалося як формула урочистого звертання зі 
значенням “до загального відома”. Здебільшого цитують саме латинською 
мовою. 

Прилюдно сповідаюсь urbi et orbi/ із захвату, із горя, з гордощів, 
з зневіри./ І прийдуть із єлеєм, прийдуть з терезами/ краси помильні 
судді і відважать смуток,/ [..] / а ти, як завжди, будеш сам,/ щоб все 
забути (Б.-І. Антонич) 

 

VAE VICTIS / ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ 
Висловлення, яке давньоримський історик Тіт Лівій у праці “Історія Риму від 
заснування міста” приписує Бренну, ватажкові галлів, що в 390 р. (за іншими 
даними в 387 р.) до н. е. окупували місто. 
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Лиш в голові важкий вогонь гуде,/ Під тягарем — тремтять зомлілі 
лікті./ І в полум’ї нездоланих ідей/ Чорніє морок вироком: vae victis 
(Є. Маланюк) 

 

WELCOME TO THE HOTEL CALIFORNIA 

Афоризований рядок із хіта групи “Eagles”. 

велкам ту зе хотел каліфорнія віскі рікою туга океаном (Літпошта) 
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Додаток Б. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ.  

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Індивідуальні монографії 

 

1. Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови 

ХХ століття. Київ: КММ, 2017. 384 с.  
 

Рецензія: Голобородько К. Ю. Від поетичного словника цитат до 

словника культури. Рецензія на монографію: Сюта Г. М.  Цитатний 

тезаурус  української поетичної мови ХХ століття. Київ: КММ, 2017. 384 с.  

Вивчаємо українську мову та літературу: Всеукраїнський науково-

методичний журнал. 2018. № 22–24 (530–532). С. 94 – 95. 
 

Рецензія: Струганець Л. В. Цитатний вимір пізнання лінгвокультури. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Філологія. 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 198 – 199. 

 

Розділи в колективних монографіях 

 

2. Сюта Г. М. Художній стиль (мова поезії). Українська лінгвостилістика 

ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела. Київ: 

Грамота, 2007. С. 114 – 204. 

3. Сюта Г. М. Художній стиль – складник національної лінгвокультури. 

Літературна норма і мовна практика. Ніжин: ТОВ “Аспект-

поліграф”, 2013. С. 41 – 64.  

4. Сюта Г. М. Цитатний тезаурус сучасної української мови: визначення і 

стратифікація, джерела формування, динамічність розвитку. ХХ – 
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ХХІ ст.: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській 

мові та літературі. Оломоуць, 2016. С. 151 – 168. 

5. Сюта Г. М. Цитата у мові Шевченка і Шевченкова цитата в сучасній 

поетичній мові. Територія мови Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім 

Дмитра Бураго, 2016. С. 167 – 212. 

6. Сюта Г. М. Цитата в українській поетичній мові ХХ століття: джерела, 

рецепція, інтерпретація. Інтертекстуальність та інтермедіальність: 

в просторі української мови, літератури та культури. Оломоуць, 

2018. С. 21 – 60.  

 

 

Статті в журналах, зареєстрованих у міжнародних 

наукометричних базах 

 

7. Сюта Г. М. Текст як об’єкт пізнання і поняття теорії прецедентності. 

Рідне слово в етнокультурному вимірі: Зб. наук. праць. Дрогобич: 

Посвіт, 2017. С. 214 – 222. 

 

 

Праці в закордонних виданнях 

 

8. Сюта Г. М. Поэтическое слово-образ как знак национальной культуры. 

ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE. Nr. 6. Mokslinių straipsnių rinkinys. 

Kaunas, 2010. С. 198 – 204. 

9. Сюта Г. М. Языкотворчество Нью-Йоркской группы как фрагмент 

украинского национального поэтического дискурса. Rossica 

Olomoucensia. Vol. XLIX. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 

Num. 2. Olomouc, 2010. S. 51 – 56. 
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10. Сюта Г. М. Poetic norm in categorial system of contemporary 

linguostylistics. Стил. 11. Међународни часопис. Београд, 2012.  

C. 201 – 208. 

11. Сюта Г. М. Поэтическая норма в контексте глобализационных и 

нациоцентрических процессов. Stylistyka ХХІ: Styl narodowy – National 

Style. Ополе, 2012. C. 371 – 383. 

12. Сюта Г. М. Дослідження мови художньої літератури в україністиці. 

Rossica Olomoucensia. Vol. LII. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 

Num.1. Olomouc, 2013. S. 73 – 79. 

13. Сюта Г. М. Актуални парадигми за изучаване на поетическия език в 

украинската лингвостилистика. Проглас: Филологическо списание. 

Год. ХХІІ. Кн. 1. Велико Търново: Университетско издателство 

“Св. Св. Кирил и Методий”, 2013. С. 53 – 67. 

14. Сюта Г. М. Художественный стиль в истории украинского 

литературного языка. Stylistyka ХХІІ: Styl w kulturze. Style in Culture. 

Opole, 2013. S. 415 – 424. 

15. Сюта Г. М. Мовна практика письменників як чинник розвитку 

літературної мови. Současné slovanské jazyky a literatury: tradice 

a současnost. Lingvistická studia mladých vědců V. Olomouc, 2014.  

С. 167 – 172. 

16. Сюта Г. М. Цитирането в съвременния украински поетичен контекст: 

лингвокогнитивен аспект. Българска реч: списание за езикознание и 

езикова култура. Година ХХ / 2014. Кн. 2. София: Университетско 

издателство “Св. Климент Охридски”, 2014. С. 18 – 28. 

17. Сюта Г. М. Bibel-zitat in der ukrainischen poetischen Sprache des 

zwanzigsten Jahrhunderts. Языки мира – в мир языков: межвузовский 

сборник научных статей. Вып. 6. Минск: БГУ, 2014. С. 35 – 38. 

18. Сюта Г. М. Біблійна цитата в українській поетичній мові ХХ ст. 

Ukrainistik in Europa. Deutsсhland und die Ukraine. Україністика в 

Европі. Німеччина і Україна: Зб. наук. праць за матеріалами 
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IV Міжнар. наук. конгресу в Мюнхені. Том VІ. Мюнхен – Тернопіль, 

2013. С. 515 – 526. 

 

 

Праці у фахових виданнях України 

 

19. Сюта Г. М. Інтертекстуальність: теоретичні засади та стрижневі 

поняття у світлі постмодерного дискурсу. Вісник Луганського держ. 

пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Вип. 3 (59) березень. Луганськ, 2003. 

С. 32 – 35. 

20. Сюта Г. М. Референційність художнього слова в українській поезії 

кінця ХХ – початку ХХІ століття. Гуманітарна освіта в технічних 

вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. Вип. 7. Київ, 2003.  

С. 127 – 131. 

21. Сюта Г. М. Термінологічне поле з коренем текст у понятійному 

апараті постмодернізму. Українська термінологія і сучасність: Зб. 

наук. праць. Київ, 2003. Вип. V. С. 253 – 256. 

22. Сюта Г. М. Між кодом і текстом: інтертекстуальні явища в українській 

поезії. Вісник Луганського пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: 

Філол. науки. №5 (73). Луганськ, 2004. С. 65 – 69. 

23. Сюта Г. М. Референція в системі засобів організації поетичного тексту 

кінця ХХ – початку ХХІ століття. Наукові  записки Тернопільського 

нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Вип. 1 (11). Тернопіль, 

2004. С. 81 – 83. 

24. Сюта Г. М. Дослідження мови української поезії у ХХ столітті 

(основні етапи, стрижневі поняття). Лінгвістика: Зб. наук. праць. 

№ 1 (11). Луганськ: Альма-матер, 2007. С. 227 – 233. 

25. Сюта Г. М. Літературна норма vs норма поетична. Культура слова. 

Київ, 2011. Вип. 74. С. 51 – 59. 
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26. Сюта Г. М. Фоностилістична норма в українській поетичній мові 

другої половини ХХ ст. Мовознавство. 2012. № 3. С. 80 – 87. 

27. Сюта Г. М. Інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у 

сучасній гуманітарній парадигмі. Культура слова. Київ, 2012. Вип. 76. 

С. 111 – 118. 

28. Сюта Г. М. Мова художньої літератури і літературна мова. Культура 

слова. Київ, 2012. Вип. 77. С. 120 – 127. 

29. Сюта Г. М. Біблійна цитата в сучасному поетичному тексті. Культура 

слова. Київ, 2013. Вип. 78. С. 59 – 68. 

30. Сюта Г. М. Цитата в діаспорному поетичному тексті. Наукові записки. 

Серія “Філологічні науки”. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. 

Кн. 2. С. 150 – 154. 

31. Сюта Г. М. Типологія і функції біблійних цитат в українській 

поетичній мові ХХ століття. Українська мова. 2013. № 4. C. 82 – 92. 

32. Сюта Г. М. Точна цитата в сучасному поетичному тексті. Культура 

слова. Київ, 2013. Вип. 79. С. 74 – 82. 

33. Сюта Г. М. Поетична цитата в контексті проблеми запозичення і 

впливу. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8: 

Філологічні науки. Київ, 2014. Вип. 5. С. 55 – 62. 

34. Сюта Г. М. Лінгвокогнітивні механізми цитації в сучасному 

поетичному тексті. Українська мова. 2014. № 1. C. 9 – 22. 

35. Сюта Г. М. Самоповтори в поетичній мові Тараса Шевченка. Культура 

слова. Київ, 2014. Вип. 80. С. 79 – 89. 

36. Сюта Г. М. Шевченкова цитата в сучасній українській поетичній 

мовотворчості. Наукові записки. Серія “Філологічні науки”. Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя, 2014. Кн. 4. С. 59 – 64. 

37. Сюта Г. М. Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та 

практичні аспекти (І). Українська мова. 2014. № 3. С. 21 – 30. 

38. Сюта Г. М. Цитатні коди світової літератури в українській поетичній 

мові. Культура слова. Київ, 2014. Вип. 81. С. 65 – 73. 
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39. Сюта Г. М. Підручник як джерело інтелектуального тезаурусу 

сучасного учня. Культура слова. Київ, 2014. Вип. 81. С. 114 – 117. 

40. Сюта Г. М. Типологія цитатних знаків у поетичному тексті. Науковий 

вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. 

праць. Херсон, 2015. Вип. 22. С. 167 – 174. 

41. Сюта Г. М. Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та 

практичні аспекти (ІІ). Українська мова. 2015. №3. С. 100 – 112. 

42. Сюта Г. М. Термін цитата як одиниця сучасної рецептивної 

стилістики: новітній статус, кваліфікативні ознаки, диференційні 

опозиції. Термінологічний вісник: Зб. наук. праць: У 2-х ч. Київ: Ін-т 

укр. мови НАН України, 2015. Вип. 3 (1). С. 164 – 171. 

43. Сюта Г. М. Цитата в поетичному тексті: “чуже висловлення” і 

не тільки. Культура слова. Київ, 2015. Вип. 82. С. 62 – 71. 

44. Сюта Г. М. Змістотвірна функція цитати в сучасній українській 

поетичній мові. Лінгвостилістичні студії. Вип. 3. Луцьк: Вежа, 2015. 

С. 187 – 193. 

45. Сюта Г. М. Оновлений зміст і статус терміна цитата в сучасній 

стилістиці. Культура слова. Київ, 2015. Вип. 83. С. 66 – 71. 

46. Сюта Г. М. Іншомовна цитата в українському поетичному тексті. 

Українська мова. 2016. № 1. С. 77 – 87. 

47. Сюта Г. М. Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах. 

Культура слова. Київ, 2016. Вип. 84. С. 131 – 142. 

48. Сюта Г. М. NIHIL NOVI SUB SOLIS… (Ідеї трактату І. Франка 

“Із секретів поетичної творчості” в осмисленні через століття). 

Культура слова. Київ, 2016. Вип. 85. С. 26 – 33. 

49. Сюта Г. М. Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній 

українській мові. Українська мова. 2017. №2. С. 62 – 74. 
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50. Сюта Г. М. Текст як об’єкт пізнання і поняття теорії 

лінгвосинергетики. Культура слова. Київ, 2017. Вип. 86. С. 56 – 62. 

51. Сюта Г. М. Текст як об’єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної 

естетики та поетики. Українська мова. 2017. №3. С. 64 – 76.  

52. Сюта Г. М. Впізнаваність поетичної цитати як проблема рецептивної 

стилістики. Культура слова. Київ, 2017. Вип. 87. С. 81 – 90.  

 

Додаткові публікації 

 

53. Сюта Г. М. Інтертекстуальність – стильова ознака поезії 
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Концепцію та результати дослідження обговорено на засіданні відділу 

стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови 

НАН України (протокол №5 від 24 квітня 2018 р.). 

 Основні положення праці апробовано в доповідях на таких наукових 

заходах.  

 

 

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції: 

 

1. “Етнос. Культура. Нація” (Дрогобич, 2000).  

2. “Перспектива українсько-польського співробітництва у ХХІ ст.” (Київ, 

2001).  

3. “Гуманізація освіти у вищих технічних закладах України” (Київ, 2001, 

2003, 2004).  

4. “Проблеми загальномовної та ареальної семантики” (Луганськ, 2003). 

5. “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2003). 

6. “Леся Українка і європейська культура” (Луцьк, 2006). 

7. Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня 

народження академіка І. К. Білодіда (Київ, 2006). 

8. “Слов’янське слово і культура в контексті світового розвитку” (Київ, 

2007). 

9. “Етнос. Культура. Нація” (Дрогобич, 2008). 

10.  “Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 2009).  

11.  “Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської 

філологічної думки XIX–XXI ст.” (Харків, 2010).  

12.  “Етнос. Культура. Нація” (Дрогобич, 2010).  

13.  “У слові – вічність” (Київ, 2011).  

14.  “Мова і міжкультурна комунікація” (Полтава, 2012).  
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15.  “Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах (на матеріалі 

української і російської мов)” (Харків, 2012). 

16.  “Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних одиниць” 

(Ніжин, 2013).  

17.  “Лінгвалізація світу” (Черкаси, 2014).  

18.  “Мова і міжкультурна комунікація” (Полтава, 2014). 

19.  “Українська термінологія і сучасність” (Київ, 2015). 

20.  “Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти” (Київ, 

2015). 

21. “Лінгвостилістика ХХІ століття: стан та перспективи розвитку” 

(Луцьк, 2015). 

22.  “Мова і міжкультурна комунікація” (Полтава, 2016). 

23.  “Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних одиниць” 

(Ніжин, 2016). 

24.  “Людина і право у мові сучасних засобів масової інформації” (Одеса, 

2017). 

25.  “Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 2017). 

26.  “Людина і право у мові сучасних засобів масової інформації” (Одеса, 

2018). 

 

 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції 

 

27.  “Українська термінологія і сучасність” (Київ, 2003).  

28.  “Концепції культури в історії української гуманітарної думки ХІХ – 

ХХ ст.” (Київ, 2006). 

29.   “Українська лінгвостилістика в сучасній науковій парадигмі” (Київ, 

2007).  

30. “Слов’янське слово і культура в контексті  світового розвитку” (Київ, 

2007). 
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31.  “Мова і соціум у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 

2009).  

32.  “Міжмовна взаємодія в культурному житті соціуму”. До 90-річчя від 

дня народження  професора Галини Прокопівни Їжакевич” (Київ, 

2009). 

33.  “Сучасні орієнтири філологічної науки” (Херсон, 2009). 

34.  “Українська мова в просторі і часі” (Київ, 2009). 

35.  “Сучасні орієнтири філологічної науки” (Херсон, 2010).  

36.  “Мова. Культура. Взаєморозуміння.” (Дрогобич, 2011). 

37.  “Етнос. Культура. Нація”  (Дрогобич, 2012). 

38.  “Мова, культура, самоідентифікація” (Київ, 2013). 

39.  “Українська традиція та інновації у сфері міжкультурної комунікації 

як наслідок інтеграції сучасного гуманітарного знання” (Дрогобич, 

2013). 

40.  “Українська мовна особистість” (Київ, 2014). 

41.  “Шевченкове слово в українському мовному простор” (Ніжин, 2014). 

42.  “Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження” 

(Київ, 2015). 

43. “Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу” (Дрогобич, 

2018). 

 

Наукові читання 

 

44. Всеукраїнські Гнатюківські читання “Українська мова і література: 

історія, сучасний стан і перспективи розвитку” (Тернопіль, 1999 р.). 

45. “Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження” (Чернівці, 

2011).  

46.  ІІІ Міжнародні наукові читання пам’яті професора К.Ф. Шульжука 

“Здобутки і перспективи сучасної лінгвоукраїністики” (Рівне, 2013). 
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Наукові та науково-практичні семінари 

 

47.  “Актуальні проблеми української неографії” (Рівне, Острог, 2013). 

48.  “Тарас Шевченко в сучасному міжкультурному просторі” (Київ, 

2014). 

49.  “Мови Європи в стані оновлення” (Київ, 2016). 

 

 

Круглі столи 

 

50.  “Сьогодення українського мовного середовища” (Київ, 2007). 

51.  “Культуромовні орієнтири сучасного українського соціуму” (Київ, 

2008). 

52.  “Мовосвіт Ліни Костенко” (Київ, 2010). 

53.  “Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: 

сучасний стан і погляд у майбутнє” (Київ, 2014). 

54. “Українська мова (за професійним спрямуванням) у виші: формування 

мовних і комунікативних умінь студента” (Одеса, 2015). 

 

 

Закордонні наукові заходи 

 

55.  “Stylistyka 2010 – bilans I perspektywy” (Opole, 2010). 

56.  “Человек в пространстве языка” (Каунас, 2010). 

57.  Міжнародний семінар молодих славістів “Актуальні явища в сучасних 

слов’янських мовах і літературах” (Оломоуць, 2011). 

58.  ІІ Міжнародний семінар молодих славістів “Актуальні явища в 

сучасних слов’янських мовах і літературах” (Оломоуць, 2014). 
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59.  ХІV Міжнародний науковий семінар “Тарас Шевченко и его 

петербургское окружение” (Санкт-Петербург, 2014). 

60. “Мир языков: ракурс и перспектива” (Мінськ, 2015). 

61.  VIII  Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 

(Оломоуць, 2016). 

62.  ІX Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 

(Оломоуць, 2018). 
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