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ВСТУП 

 

Мова фантастики становить інтерес для лінгвістики й інших 

гуманітарних та природничо-технічних наук: у фантастичних текстах на всіх 

рівнях мови (концепція І.О. Голубовської) утілені універсальні й ідіоетнічні 

(концепція С.М. Лучканина) архаїчні елементи магіко-міфологічного 

світобачення, а також індивідуально-авторські художні реконструкції 

технічної, інформаційної, екологічної, етичної, психологічної та інших сфер 

людського існування. Наявна потреба сучасного наукового осмислення 

лексики, стилістики, структури фантастичного тексту на основі уявлень про 

його поетику (А.К. Мойсієнко), міфопоетику (Н.В. Слухай), 

етнолінгвістичний потенціал (В.В. Жайворонок, В.П. Мусієнко). 

Фантастичний текст потребує розгляду як результат інтелектуалізації 

(концепція Л.І. Шевченко) реалістичного літературного тексту мовними 

засобами природничо-технічної сфери (науково-технічна фантастика) або 

історико-етнологічної сфери (художня реконструкція минулого), модернізації 

архаїчного фольклорного магіко-міфологічного тексту засобами 

реміфологізації (концепція О.С. Колесника).     

Необхідна класифікація фантастичних текстів та їх лексичних засобів 

за особливостями індивідуально-авторського світогляду, специфікою 

репрезентації універсальних та ідіоетнічних рис магіко-міфологічного 

світогляду, що визначає 1) специфіку лексики (апелятивів і промовистих 

імен), 2) науково-технічні, історико-етнологічні та фольклорні текстові взірці 

фантастичного твору, 3) структурне уподібнення тексту фантастики до 

чарівної казки. Потрібне лінгвоконцептологічне визначення фантастичного 

тексту та лінгвістична деталізація його зміненої модальності щодо 

емпіричної дійсності.    

Мовну картину світу (КС) досліджують Р.В. Болдирєв, О.А. Гапченко, 

Л.П. Гнатюк, І.О. Голубовська, С.П. Денисова, В.В. Жайворонок, 
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О.С. Колесник, В.І. Кононенко, Л.А. Лисиченко, В.П. Мусієнко, 

А.М. Приходько, Т.В. Радзієвська, В.М. Русанівський, Н.В. Слухай, 

О.С. Снитко, Ж.П. Соколовська, Н.І. Сукаленко, О.Б. Ткаченко, 

О.І. Чередниченко, Л.І. Шевченко, Г.М. Яворська, Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, Є. Бартмінський, А. Вежбицька, Г.Д. Гачев, В.В. Колесов, 

О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, В.А. Маслова, Б.О. Серебренников, 

Ю.С. Степанов, В.М. Телія та ін. 

Давньоукраїнське і спільнослов’янське язичництво (фольклорно-

світоглядну основу сучасної української фантастики) досліджували 

О.О. Потебня, І.С. Нечуй-Левицький, Я.Ф. Головацький, О.С. Колесник, 

Ю.О. Карпенко, Б.О. Рибаков, Н.В. Слухай, В.В. Жайворонок; ширші 

питання міфології вивчали Й.Г. Гердер, І.М. Дьяконов, Е. Кассірер, 

О.Ф. Лосєв, М. Мюллер, А.С. Слухай, Дж.Дж. Фрезер та ін. Жанри 

фантастики досліджували Х.Л. Борхес, Е. Золля, М.М. Бахтін, Р. Буве, 

Ц. Тодоров, С. Лем, С. Себеніко, М.В. Джонс. Теорію стилістики 

розробляють С.Я. Єрмоленко, Л.І. Шевченко та їх наукові школи. Функції 

термінів у мові української фантастики вивчає Т.В. Катиш. 

Отже, актуальність дослідження мовної концептуалізації світу в 

українській фантастиці визначена потребою сучасного лінгвістичного 

осмислення лексичних засобів, якими здійснюється художня реконструкція 

минулого і майбутнього й відтворення архаїчних моделей світобачення.    

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

Дисертацію виконано в межах загальної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні 

проблеми філології (02БФ044-01)». 

Метою дослідження є вивчення мовних засобів концептуалізації світу 

у творах українських письменників-фантастів 2-ї пол. ХХ ст. Завданнями 

дослідження є: 

1) реконструкція міфологічних і казкових джерел фантастичного 

тексту;  
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2) лінгвоконцептологічне визначення фантастичного тексту; 

3) типологізація джерел прецедентних концептів фантастики;    

4) алгоритмізація концептуальної структури фантастичного тексту; 

5) класифікація й когнітивна інтерпретація лексичних засобів 

творення ефекту фантастичного; 

6) моделювання авторських фантастичних КС, індивідуальної 

міфотворчості, рис зміненої модальності за специфікою 

мовотворчості. 

Об’єкт дослідження – лексика творів української фантастики 2-ї пол. 

ХХ ст.    

Предмет дослідження – закономірності лексичного віддзеркалення 

концептуальної картини світу української фантастики 2-ї пол. ХХ ст. 

Комплекс методів розроблений для реалізації мети і завдань роботи. 

Застосовані методи включають загальнонаукові (індукції, дедукції, 

класифікації та систематизації, використані для інтерпретації фантастичних 

текстів як віддзеркалення елементів цілісного світогляду, мови фантастики та 

її лексичного рівня як утілення концептуальної КС фантастики) і спеціальні 

лінгвістичні – описовий (застосовується при доборі й систематизації мовних 

фактів, що репрезентують лексичний рівень творів фантастичного жанру), 

метод концептуального аналізу (застосований при інтерпретації лексики 

текстів фантастики), порівняльно-історичний (застосований при 

етимологічній інтерпретації авторської неології та промовистих онімів з 

метою визначення ролі автора як мовотворця та місця кожної лексеми в 

авторській мовній КС).   

Наукова новизна роботи полягає у комплексному багатоаспектному 

дослідженні мови фантастичних творів українських письменників-фантастів 

другої половини ХХ століття, моделюванні специфіки вербалізації КС у 

фантастичних текстах науково-технічного, історико-етнографічного та 

фольклорного спрямування.    
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Теоретичне значення роботи полягає в реконструкції специфіки 

індивідуально-авторського світобачення українських письменників-фантастів 

і мовної КС української фантастичної літератури в цілому як актуалізації 

архаїчних магіко-міфологічних уявлень (у цілісній формі – у фентезі, у 

вигляді незвичайних науково-технічних засобів, що корелюють із магією, – у 

науково-технічній фантастиці). Виявлено кореляції фантастичного тексту з 

чарівною казкою на рівні лексики, структури та позамовних світоглядних 

уявлень. Визначені лінгвоконцептологічні відмінності мови фантастичного і 

реалістичного текстів. Фантастичний текст інтерпретований як 

неоміфологічний, що модифікує архаїчні уявлення в позамовних сферах і на 

різних мовних рівнях, передусім лексичному.  

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

її результатів у викладанні курсів сучасної української мови (лексика, 

фразеологія), історії української літератури, спецкурсів з мовної КС, 

лінгвоконцептології, інтелектуалізації мови, термінології та неології, у 

лексикографічному опрацюванні мови сучасної української літератури тощо. 

Матеріал дослідження – тексти наукової фантастики (В. Бабенко, 

А. Балабуха, О. Бердник, В. Владко, А. Давидов, М. Дашкієв, А. Дімаров), 

літературні казки (І. Багмут, В. Нестайко, Б. Чалий), художні реконструкції 

історії (О. Ільченко, С. Плачинда, В. Шевчук, Л. Кононович) та ін. 

Хронологічні межі дослідження визначені розвитком у сер. ХХ ст. зброї, 

комп’ютера та космонавтики, що істотно вплинуло на розвиток ідей науково-

технічної фантастики й актуалізувало опозицію фольклорної давнини 

технічному майбутньому.   

Особистий внесок здобувача: усі результати одержано дисертантом 

самостійно. 

Апробація дисертаційного дослідження здійснена на 8-и 

конференціях, зокрема, 7-и міжнародних – “Мова і культура” ім. С. Бураго 

(2012-2015), “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми” 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014), “Мова 
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як світ світів” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2012, 2015) – і Всеукраїнській науковій конференції “Типологія та функції 

мовних одиниць” (Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 46 

публікаціях загальним обсягом понад 35 д.а., серед яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях, 6 зарубіжних публікацій, зокрема монографія, 2 окремі 

видання і 30 статей в інших виданнях.    

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку літератури на 310 позицій та 9 додатків. 

Основний зміст дисертаційного дослідження викладений на 175 с., загальний 

обсяг 413 с. 
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РОЗДІЛ 1   

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФАНТАСТИЧНОГО В МІФІ, ФОЛЬКЛОРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ 

 

Розділ включає розгляд сутності й походжння терміна фантастика, 

міфології як світогляду архаїчного суспільства в її проекції на мову та 

літературу, фантастичного компоненту фольклорних текстів, сучасної 

літературної фантастики як неоміфології, когнітологічно-концептологічних 

аспектів дослідження мови фантастичних текстів. 

 

 

1.1. Дефініція фантастичного: походження і специфіка терміна, 

основні підходи 

 

Термін фантастика ввійшов у всі європейські мови з латини. У свою 

чергу, латинські слова phantasma «видиво», phantasia «уява», phantasticus 

«уявний, вигаданий» є прямими запозиченнями з давньогрецької мови.  

Грецьке слово phantastikos дослівно означає «той, хто вміє 

представляти чи показувати, являти» і входить до гнізда спільнокореневих 

слів phantastes «хвалько», phantastos «той, хто діє під впливом фантазії 

(навіжений)». Грецьке phantasia мало ширше коло значень, ніж похідне від 

нього запозичення в українській мові. Phantasia – це «вигляд чи зовнішність 

чого-небудь», і на основі цього конкретного значення, як часто трапляється у 

грецькій філософській терміносистемі, виникло поняття «уява, уявлення, 

сила, під впливом якої предмет виявляється, з’являється». Ставши терміном у 

середовищі філософської школи стоїків і певною мірою відповідаючи 

поняттю «ілюзорне, видиме», phantasia було запозичене до латинської мови 

Цицероном [Liddel Scott, p. 1656]. Гарною паралеллю до нього може 

слугувати індуїстське поняття майя. 
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Етимологічно все словотвірне гніздо, до якого належать згадані вище 

слова, групується довкола початкового кореня phaino «освілюю, роблю 

явним, показую», що вважають спорідненим із давньоіндійськими словами 

bhati «сяє», ban «білий», тохарським А pani, тохарським B peniyo «пишність, 

розкішність» [ЕСУМ 6, с. 72; Frisk, S. 982 – 984]. 

Деякі з нечастих у латинських текстах слововживань споріднених із 

phantastica лексем показують, на основі яких конотацій з’явилися підстави 

для ФАНТАСТИЧНОГО в теперішньому розумінні. Так, у «Сатириконі» 

Петронія про Трімальхіона один із героїв говорить: Phantasia, non homo 

«Казка (дивовижа), а не людина» [Musaios]. У латинських текстах слово 

phantasticus уживається, наприклад, у латинському перекладі Біблії – 

Вульгаті?, а саме в тексті книги Еклезіаст.   

Лінгвістичному дослідженню вербалізації ФАНТАСТИЧНОГО має 

передувати коротке звернення до основних результатів літературознавчого 

вивчення проблеми, оскільки фантастична література – об’єкт 

літературознавства так само, як мова фантастичної літератури – об’єкт 

мовознавства. Інтерпретація ФАНТАСТИЧНОГО в літературознавстві має 

тривалу історію та велику кількість варіантів. Проте, аби перейти до 

лінгвістичного аналізу текстів української фантастики, необхідно здійснити 

хоча б частковий огляд дослідницької літератури про фантастику, 

адаптувавши висновки для розгляду мови аналізованих творів.  

У ХХ ст. в підході до вивчення фантастики, як і до літератури взагалі, 

можна виокремити дві головні течії: наукову (філософські, літературознавчі 

піходи) і творчу (рефлексії самих письменників над власним творчим 

процесом чи текстами). 

Одним із найважливіших представників другої течії є 

латиноамериканський письменник Х.Л. Борхес. У своїй лекції «Фантастична 

література» [290] письменник і дослідник підходить до класифікації 

фантастичної літератури з тематичної точки зору і виокремлює такі групи 

творів: про вигаданих істот (цій темі він присвятив окрему книгу-бестіарій 
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«Підручник фантастичної зоології» [291]), про перетворення (метаморфози), 

про існування надприродних істот, про змішування дійсного і вигаданого (lo 

onirico «сфера сну, оніричне»), про паралельні в часі події, про двійника. Як 

можна побачити, Х.Л. Борхес у своїй класифікації не говорить про наукову 

фантастику, а лише про фантастичне в літературі до початку новітнього часу. 

Усі виокремлені ним типи подій чи персонажів можна класифікувати як 

властиві фольклорним текстам смислові топоси-кліше. Із погляду словника в 

таких текстах відсоток новотворів буде незначний, натомість будуть 

деформовані звичні стереотипні схеми сполучуваності понять і їхніх 

атрибутів, зокрема процесуальних. Важливим для лінгвістичного 

дослідження є й головний висновок Х.Л. Борхеса: «На чому засновані чари 

фантастичних оповідок? Я вважаю, на тому факті, що вони не є 

безпідставними вигадками, адже якби вони такими були, то їхнє число було б 

нескінченним. Натомість вони, будучи фантастичними, є символами нас 

самих, нашого життя, світу, нестійкого і таємничого життя, і все це нас 

переносить із літератури в філософію» [290, p. 19]. 

Таким чином, засадничим принципом дослідження фантастичної 

літератури (а отже і її лінгвістичного оформлення) є співвіднесення з певною 

умовною точкою відліку, якою для літератури є інші тексти, у яких 

опосередкована дійсність, а для мови цієї літератури – стиль і особливості 

поетики джерел прецедентних концептів.  

Широке розуміння фантастичного використовують і дослідники 

фантастичних елементів у давній літературі [305].  

Оригінальним підходом до вивчення фантастичного елементу в 

літературі в контексті уяви як більш загального явища людської свідомості 

відзначається монографія Е. Золля «Історія фантазування» (Storia del 

Fantasticare) [308]. Фантастичне у цій праці майже не виокремлене з більш 

широкого поняття «фантазування». Дослідниця наголошує на винятковому 

значенні мови у формуванні і фантастичного, і фантазування взагалі: 

«Дух мови розподіляє фантазування на різні групи» [308, p. 8]. Е. Золля 
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наголошує на важливості «оніричної» сфери для фантазування. З 

лінгвістичного погляду важливими є деякі бінарні протиставлення, на яких 

акцентує увагу дослідниця. По-перше, розрізнення думки і фантастичного 

уявлення, між якими до поч. ХІХ ст. розрізнення було не таким чітким: «Уява 

(fantasticheria) у вузькому сенсі аж до епохи романтизму була нічим іншим, 

як найбільш яскравим і засуджуваним симптомом хвороби розуму, відомої як 

меланхолія» [308, p. 51-52]. Таким чином і мова, до якої треба було вдаватися 

для опису таких змінених станів свідомості, так само мала бути 

анормальною. По-друге, про це говорить наступне розрізнення дослідниці: 

між нормою і фантазією в мисленні людини. У перекладі на лінгвістичні 

відповідники це корелює з протиставленням буденного слововживання – 

художньому, а художнього слововживання, властивого певній епосі – 

слововжитку і мовним особливостям творів із превалюванням фантастичного 

елементу.  

Так само широке розуміння фантастичного, засноване на ідеї 

«поліфонічного слова» М.М. Бахтіна, обґрунтовує Малкольм В. Джонс у 

праці «Достоєвський за Бахтіним: читання з приводу фантастичного реалізму 

Достоєвського» [299]. Наголошуючи на захопленні Достоєвського деякими 

темами, які вище цитований Х.Л. Борхес уважав належними до царини 

фантастичного, зокрема темою двійництва, дослідник підкреслює важливу 

рису стилю російського письменника, у чому він і вбачає його 

«фантастичний» елемент: «багатоголосся» чи «багатомовність» письма 

(heteroglossia) [299, p. 191-192]. Цю рису творчого методу 

Ф.М. Достоєвського підкреслив М.М. Бахтін у 1920-х рр. Вона продуктивна 

для аналізу не лише фантастичних елементів у творах цього письменника, а й 

для розуміння мовної специфіки всіх фантастичних творів узагалі. Якщо 

взяти до уваги головний принцип конструювання словника багатьох 

фантастичних творів – орієнтацію на нехудожній чи долітературний твір, 

то справді можна переконатися в такій «двоголосності» і «багатошаровості» 

словника фантастики: адже терміни чи поняття, що використовують, 
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наприклад, С. Лем чи А.А. Дімаров, мають конкретне термінологічне 

значення в певних галузях точних наук. У художньому тексті їхнє 

термінологічне значення набуває нових, евристичних і евентуальних 

обертонів. Те ж можна сказати про засвоєння історично чи фольклорно 

забарвленої лексики творами фентезійного типу.  

Важливі для лінгвістичного дослідження ідеї містить і праця Р. Буве 

«Дивні оповіді, дивні прочитання: нарис про ефект фантастичного» [292]. 

Дослідник цілком базується на теоріях рецепціоністської школи 

літературознавства, головними представниками якої були Р. Інгарден, В. Ізер, 

Х.-Р. Яусс. Однією з головних ідей перерахованих дослідників була наявність 

у художньому тексті «точок невизначеності», які кожен читач заповнює 

відповідно до своєї індивідуальної картини світу. На думку Р. Буве, у 

фантастичній літературі таких «місць невизначеності» значно більше, ніж у 

інших прозових творах, і зазвичай це спричинено самою суттю фантастики 

як жанру [292]. З погляду мовознавства це означає, що конвенційні межі 

концептів у таких творах зазнають істотної зміни, і вербалізація усталених 

концептів у фантастичних творах може істотно відрізнятися від 

загальноприйнятої. З другого боку, рецепція і відчитування концептів, 

закладених у тексті, може відбуватися зі значно більшою мірою 

індивідуалізації, ніж у інших типах текстів.  

Отож, специфікою мови художнього тексту взагалі є протиставлення 

її повсякденній мові. Натомість мова художньої фантастики значною мірою 

протиставляється мові решти художньої літератури. Головними маркерами 

мови фантастичного твору є активні процеси словотворення, зміна 

вербальної і семантичної наповненості деяких концептів, накладання у 

слововжитку наукових (чи долітературних) і художніх семантичних шарів. 
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1.2. Сутність міфологічного тексту   

 

За словами Н.В. Слухай, таємниця естетичного відображення 

дійсності, ментально-вербального буття художнього концепту сягає 

прадавніх загадок людства і становить осердя сучасної проблематики мови, 

мислення, культури [245, с. 24]. 

Міфологія – доволі архаїчна і водночас дуже живуча форма творчої 

фантазії. Вона виступає домінантою духовної культури первісного й почасти 

давніх суспільств, панівним способом глобального осмислення часу. У 

первісній культурі міфологія скріплює ще слабо диференційовану 

синкретичну єдність несвідомо-поетичної творчості, первісної релігії й 

зародкових форм донаукових уявлень про навколишній світ. Міфологія 

становить ґрунт і арсенал ранніх форм як релігії, так і поезії [151, с. 23]. Як 

найдавніше словотворення багато в чому підпорядковане міфологічній 

логіці, так і міфологічні сюжети, епітети, порівняння, метафори мають у 

своїй основі міфологічні ототожнення [151, с. 28].    

Міф у побутовому значенні – вигадка, протилежність дійсності; інше 

узвичаєне визначення – давня літературна форма, оповідь про богів і героїв; у 

філософії міф – особлива форма світогляду [57, с. 271]. Міфологія виникає як 

індивідуальна свідомість народу, коли вона (свідомість) виділяється з 

універсальної свідомості людства [57, с. 272]. О.В. Гулига вважає цінними 

тези О.М. Фрейденберг про міф як усе – думку, річ, дію, істоту, слово, єдину 

форму світосприйняття, Г.В.Ф. Шеллінга про спільні в міфах різних народів і 

властиві всьому людству форми безсвідомого мислення, які К.Г. Юнг назвав 

архетипами [57, с. 272–273]. Міфомислення не здійснює чіткої диференціації 

суб’єкта й об’єкта, природного і надприродного, міф байдужий до 

суперечності [57, с. 273]. Де розмірковування, там немає міфу. З міфологією 

сполучене мистецтво, що відволікає від роздумів [57, с. 275]. 
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К. Хюбнер підкреслює, що антична філософія починає свою історію з 

дослідження питання про співвідношення раціонального знання і міфології 

[277].  

Міфологічна картина світу є національно маркованою, властивою 

певному етносові й певній добі [258, с. 208]. Міфологічна категоризація 

пов’язана з аспектами власне міфу і вербалізується за допомогою міфологем і 

міфонімів, закріплених у свідомості певного етносу і використовуваних у тих 

або інших ситуаціях [258, с. 209].  

Міф як підґрунтя національної культури і система національної мови, 

як один із засобів її творення й відображення, є генетично спорідненими 

внаслідок своєї знакової природи [112, с. 72]. Міфологічний простір як 

специфічне інформаційне утворення співвідносний з ядром семіосфери 

соціуму і виявляється контейнером аксіом, на основі яких вибудовуються 

історичні варіанти образу світу, творяться моделі культури, здійснюються 

когнітивні й комунікативні практики [112, с. 89].    

Як підкреслює І.М. Дьяконов, міфотворчість належить до 

найважливіших явищ культурної історії людства, вона панувала над його 

духовним життям протягом десятків тисяч років. Міф визначений як спосіб 

масового і стійкого вираження світовідчуття і світорозуміння людини, що не 

створила собі апарату абстрактних узагальнювальних понять і відповідної 

техніки логічних умовиводів. Міф – зв’язна інтерпретація явищ і процесів 

світу, що організує сприйняття їх людиною за умови відсутності абстрактних 

(непредметних) понять. Як організаційне начало, міф аналогічний сюжетові: 

сюжет організує словесний виклад явищ світу в їхньому рухові в перебігу 

вигаданої оповіді, міф організує мисленнєве сприйняття явищ світу в їхньому 

рухові за відсутності засобів абстрактного мислення [70, с. 9, 12]. Свої думки, 

невіддільні від емоцій, давня людина узагальнювала у формі тропів, що 

складались у міфи [Дьяконов 1990, с. 17]. Міф – евентуальне висловлювання 

про осмислення зовнішнього і внутрішнього світу, більш емоційне, ніж 

розсудкове. Міф ґрунтується на практичному спостереженні зв’язку явищ (не 



18 

 

 

завжди правильно оціненому), однак викладений і передається на основі 

довіри до авторитетної традиційної інтерпретації, тобто віри. Через те міф 

перебуває поза обмеженнями, що накладені формальною логікою, оскільки 

він не логічно-раціональний, а образно-емоційний. Для того, хто в нього 

вірить, це правда [70, с. 34]. Міфи можуть суперечити один одному, оскільки 

не є логічними поясненнями [70, с. 47]. Основною вадою 

структуралістичного дослідження міфології є те, що конкретні невизначені, 

емоційні, почасти нелогічні побудови, що своєрідно кодують і за допомогою 

тропів узагальнюють світ за метонімічно-асоціативними рядами, 

структуралізм додатково кодує у властивих йому категоріях, абстрагує їх і 

надміру геометризує та логізує [70, с. 56–57]. 

Цінні спостереження щодо співвідношення міфу, мови й первісного 

мислення зібрані в монографічній статті І.Г. Франк-Каменецького «Первісне 

мислення у світлі яфетичної теорії і філософії», присвяченій зіставленню ідей 

М.Я. Марра й Е. Кассірера у зазначених сферах [269, с. 70-155]. Основні ідеї 

зазначеного дослідження, дотичні до проблематики нашої роботи, зводяться 

до нижче викладених.  

Подібність в основних рисах міфічно-магічного мислення і 

поетичного мовлення така, що тривалий час дискутували, чи є образність 

мови віддзеркаленням фантастичних образів міфології, чи навпаки, міф 

обумовлений мовною метафоричністю. У міфі, як і в поетичній творчості, ми 

начебто маємо справу зі світом уявним і з грою фантазії, колективної або 

індивідуальної. Однак звукове мовлення слугує для орієнтування в наявній 

дійсності. Свідчення мови і міфу, взаємно висвітлюючи одне одного, 

поглиблюють вивчення первісного мислення, що лежить у їх основі, і є 

вихідним пунктом для їхнього розвитку. Коло явищ, визнаваних 

невіддільною частиною особи або речі, для первісної свідомості є істотно 

іншим, ніж для свідомості сучасних людей. Випадкова схожість в ознаках, з 

нашого погляду зовсім неістотних, може слугувати приводом не тільки для 

зіставлення, а й для повного ототожнення образів у міфологічній свідомості. 
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Сказаним позначений синкретизм первісного мислення, що припускає 

тотожність частини і цілого, одиничного і загального, речі і властивості. Без 

проникнення в сутність первісного мислення, скільки б абсурдним його 

підходи не здавалися з погляду мислення сучасного, проблема 

співвідношення мови і міфу залишається нерозв’язаною: міф уявляють 

довільною грою фантазії, а численні мовні факти, що є реліктами первісного 

мислення, не можуть дістати правильного витлумачення. При ближчому 

розгляді ми знаходимо в первісній свідомості істотно інше розуміння речі і 

причиновості, простору і часу. Вивчення цих особливостей може створити 

нову теоретичну основу для дослідження доісторичних станів мови і міфу. 

Наприклад, сучасне розуміння причиновості могло з’явитися тільки шляхом 

тривалої боротьби з уявленнями повсякденного досвіду, що посідає проміжне 

місце між науково-логічним і міфологічним сприйняттям світу. Міф не є 

сферою народної творчості, що існує паралельно з повсякденним 

сприйняттям світу. Спершу міф вичерпує весь зміст досвіду. Мова, порівняно 

з міфом, відіграє активну творчу роль у виробленні уявлень про світ, 

віддзеркалюючи процес розчленування первісного дифузного образу-

сприйняття, що є вихідним пунктом розвитку людської свідомості. За 

уявленнями М. Мюллера, міф є «тінь, що її кидає мова на нашу свідомість», а 

фантастичні співвідношення міфічного мислення виявляються строго 

відповідними до сполучення уявлень, що лежать в основі омонімічних 

висловів. Механізм міфоутворення не роз’яснюється вказівкою на явище, що 

спричинило його виникнення, оскільки явище не могло бути сприйняте поза 

оформлювальною дією свідомості, яка в період зародження міфів була 

істотно відмінною від сучасної. Заслуговує відзначення паралелізм 

словотворчості і міфотворчості. Уявлення про магічну силу слова, що посідає 

таке значне місце в первісних віруваннях, не втратило свого значення і для 

сучасності: у певних випадках і ми не вважаємо за можливе називати речі 

«своїми іменами», начебто вимовлення слова як такого може потягнути за 

собою певні наслідки. Магічна сила слова є живим відгомоном 
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першопочаткової єдності мовної і міфологічної свідомості. Космологічне 

значення слова відображає активну роль мови в процесі вироблення 

світоспоглядання, а магічна сила слова перебуває у зв’язку з первісними 

етапами словотворчості. Й.Г. Гердер уважав, що «найдавніший словник був 

пантеоном, що звучить», а Г.В.Ф. Шеллінг бачив у мові «потьмянілу 

міфологію». У поезії знову зникає різка межа між справжнім і фантастичним, 

уперше встановлена в процесі подолання синкретизму первісного 

сприйняття. Лірика більшою мірою, ніж інші види поезії, закорінена в 

традиціях магічно-міфічного сприйняття світу, тому вона в найяскравіших 

своїх досягненнях виявляє питомий зв’язок мови і міфу. Таким чином, 

І.Г. Франк-Каменецький виклав картину уявлень про міфологічний аспект 

мови, як його моделювали з XVIII по першу третину XX ст.   

Є.М. Мелетинський висвітлює зв’язки «казкової фантастики» з 

міфологією, серед іншого відзначаючи, що в казці й билині фігурують 

різногенетичні міфологічні істоти [151, с. 28-30]. 

У міфологічному світогляді реалізовані архетипи – найбільш 

фундаментальні загальнолюдські міфологічні мотиви, предковічні схеми 

уявлень, що залягають у підґрунті будь-яких художніх структур [245, с. 8]. 

Творчість письменника втілює поетичний канон, пов’язаний з каноном 

міфології народів світу [245, с. 9]. Наприклад, основу образної картини світу 

Тараса Шевченка становлять етноміфологеми – створені розкутою 

свідомістю митця образи, які відбивають загальнолюдську дійсність через 

дзеркало етнічних та індивідуальних уподобань [243, с. 25]. Семантичний 

потенціал етноміфологем найповніше розкривається в художньому тексті, бо 

художнє мовлення вивільнює уявлення з численних пут табу свідомості, 

легко визнаючи існування паралельних світів (виділено нами. – Авт.) зі 

своєрідними характеристиками [245, с. 43]. Характерною рисою 

етноміфологеми є насамперед неактуальність більшості фоново-

енциклопедичних і активізація міфологічних значень, що відзначаються 

панхронічністю, континуальною проникністю, анімізмом, аніматизмом, 
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антропоморфізмом та ін. [245, с. 34]. Для прозового образу порівняно з 

поетичним характерною є зміна співвідношення між міфопоетичними і 

енциклопедичними, ширше – сакральними і профанними ознаками й 

розширення других у позиції суб’єкта осмислення [245, с. 39].   

Можливо, варто запровадити поняття міфологізму мови, що сягає 

ідей О.О. Потебні, М. Мюллера, Е. Тейлора (Тайлора) про закоріненість 

міфологічного сприйняття світу в мові. Так, відзначивши особливу 

народність мови Тараса Шевченка, І.І. Огієнко (митрополит Іларіон) 

підкреслює, що «Шевченкова мова переповнена повір’ями, 

дохристиянськими віруваннями й т. ін., – це істота його мови» [169, с. 297]. 

Міфологічне світосприйняття віддзеркалюється й у граматиці, що в деяких 

мовах відповідає уявленням про суб’єкта як належного певному 

надприродному господареві або суб’єкта як знаряддя здійснюваної ним дії 

[96, с. 87].    

Міф визначають як казку, що передається з доісторичних часів, 

історичну за формою, однак таку, що включає в себе елементи ранніх 

релігійних вірувань щодо походження речей, дії сил природи, становлення 

засад суспільства, історії народів [245, с. 7-8]. Таке визначення може 

викликати численні дискусії, однак у вигляді робочого воно, на наш погляд, 

може бути прийняте. 

У міру створення засобів формальних логічних узагальнень, що 

дозволяють розвинутися неемоційному науковому пізнанню світу, 

асоціативно-метонімічне мислення витісняється до сфери емоційного 

ставлення до світу, художнього мислення, мистецтва [70, с. 39]. З часом 

міфологічні сюжети, викладені в художньому творі, підпорядковані 

завданням художньої творчості [70, с. 44]. Мистецтво – емоційно-образне 

пізнання відношень людини і світу, а міф – спроба пізнання емоційно-

образним шляхом самого світу. Існування мистецтва передбачає паралельне 

існування науки як пізнання світу логікою, а для давньої людини, за 
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висновком М.І. Стеблін-Каменського, немає протиставлення історичної і 

художньої правди [70, с. 66, 68–69]. 

Проблему витоків художньої творчості віддавна пов’язують із міфом, 

адже будь-який митець послуговується – свідомо чи несвідомо – міфами, які 

його твори запозичують, трансформують та передають. Одні письменники 

позначають зв’язок свого твору з міфом за допомогою залучення до його 

назви імен міфологічних героїв, другі покликаються на міфологічний 

контекст, інші вводять у твір міфологічну деталь або ім’я, які містять ключ 

до його розуміння [68, с. 1]. Міф є своєрідним резервом творів, які слід 

виявити й написати. Міф є мисленнєвою схемою, архетипною формою, яка 

наповнюється численними його варіантами. Міф постачає митцеві 

передзнання, яке той кодує у своєму творі [68, с. 10–11]. Сучасні дослідники 

спираються на тезу К.Г. Юнга про те, що архетипи є міфогенними 

структурами несвідомого, і міфотворчість є трансляцією архетипів ув образи 

[112, с. 51].     

О.С. Колесник уважає слушною й важливою для дослідження 

мовного відображення міфологічного простору тезу С.Ю. Неклюдова про те, 

що міфологією просякнута вся культурна, художня й ідеологічна практика, 

що включає галузі, нібито достатньо позитивні, стосовні до політики, 

економіки, медицини та ін. [112, с. 20]. Міф, утілений у знакових формах, 

виявляється основою концептуалізації світу [112, с. 22] (виділено нами. – 

Авт.). 

Усяке висловлювання, що містить матеріал для абстрактних понять, 

на рівні архаїчного суспільства й архаїчної мови неодмінно виражене тільки 

в формі тропу. Подієво розгорнуте висловлювання муситиме набути форми 

міфу, тобто висловлювання, у якому загальна думка передається через 

часткове. Тропи базуються на наявних у психології людини емоційно-

мисленнєвих реакціях на зовнішні дії, тому міфи вражають своєю 

різноманітністю й водночас укладаються в обмежене число типологічних 

рамок [Дьяконов 1990, с. 28–29], у найрізноманітніших народів структура 
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пантеону виявляється найвищою мірою подібною [Дьяконов 1990, с. 84], 

відзначається однаковість основних типових міфологічних фігур незалежно 

від етносу й мови [Дьяконов 1990, с. 175]. 

Міфологічному типові мислення властива своєрідна асоціативно-

образна логіка, зорієнтована не на аналітичне, а на цілісне, синкретичне 

розуміння світу [112, с. 20–21]. Міфологічне мислення є особливим 

світовідчуттям – інтуїтивним баченням асоціацій і зв’язків між 

узаємопов’язаними конституентами буття. У міфі слово дорівнює дії, а 

дискретний предмет є цілим світом, його властивості персоніфіковані й 

позначені власними іменами [112, с. 22], що свідчить про магічність 

міфологічних уявлень про навколишній світ. Вірогідно, синтетичність міфу 

корелює з художнім конструюванням світу в фентезі на противагу науковій 

фантастиці. 

Міфознавчі дослідження ХХ ст. розширили визначення поняття міфу: 

міф є і означенням архаїчного безчасся, і сакральною оповіддю, і 

антропологічною реалією, і ментальною настановою [68, с. 7]. Поряд із 

класичним міфознавством Європи, розробленими у США міфологічним 

літературознавством і міфологічною критикою, французькою міфокритикою 

(про специфіку кожного напрямку див.: [68, с. 8–9]), вірогідно, буде 

сформована і міфолінгвістика. Пор. досліджувану О.С. Колесником 

лінгвосеміотику міфологічного простору [106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 

113; 114; 115; 116; 117].   

У мовознавчих студіях кінця ХХ – початку ХХІ ст., позначених 

міждисциплінарністю, особливу увагу приділяють питанням концептуалізації 

та мовного відображення дійсності. У контексті зазначених досліджень 

вивчення міфу, міфологічного хронотопу, мовних засобів утілення міфу 

залишаються актуальними [112, с. 6].   

Сучасні розвідки у царині міфології, міжпарадигмальність 

мовознавства та інтеграція лінгвосеміотичного й антропоцентричного 

підходів до аналізу явищ мови та мовлення зумовлюють погляд на мовно-
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міфологічне буття людини у світі як системний феномен, основу 

самоорганізації лінгвокультур і семіосфери [110, с. 1]. Міфологічний простір 

як вербально-інформаційний континуум охоплює вербалізовані концепти-

міфологеми, об’єднані у міфологічні сценарії. Міфологічний простір містить 

прецедентні інформаційні структури, опора на які забезпечує цілісність і 

наступність цивілізаційних моделей людства. Міфологічність варіантів 

мовних і концептуальних картин світу розглядають як своєрідну мовно-

концептуальну універсалію [110, с. 27]. 

Визначення міфу як сакральної історії соціуму, запропоноване 

М. Еліаде [284, с. 15], Н.В. Слухай вважає найбільш удалим визначенням 

сутності зазначеного явища [242, с. 22].  

Сакральність протиставляє міф не тільки десакралізованій казці, а й 

несакральному світові фантастики, який, однак, набуває певної сакральності 

в середовищі шанувальників певного автора й створеного ним фантастичного 

світу (пор. долю творчості Дж.Р.Р. Толкієна). 

Самобутність міфу в тому, що він є рівночасно вмістилищем об’єкта 

пізнання і формою пізнання: міф розпитує світ та постає відповіддю на 

запитання. Спільним первнем міфологічного та наукового дискурсів виступає 

їх об’єкт – пізнання світу та людини. І міф, і наука покликані дати відповідь 

на запитання, але тільки міф наділений інтроективною функцією – 

заспокоювати відповіддю, що дозволяє зробити висновок про 

взаємодоповнюваність міфу і науки [68, с. 26]. У цьому також можна вбачати 

взаємозв’язки між міфом, з одного боку, і науковою фантастикою, з другого 

боку. 

Французька міфокритика бере за основу визначення міфу, 

запропоноване Ж. Дюраном: міф є динамічною системою символів, 

архетипів та дієсхем, яка від імпульсу однієї з дієсхем перетворюється на 

оповідь. Символи, дієсхеми та архетипи є головними структурними 

категоріями, які застосовуються в міфокритичному дослідженні художнього 

твору [68, с. 9]. Міфокритичний метод шукає в будь-якому тексті 
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міфологічну основу, а в міфі бачить вираз невпинного процесу символізації 

[68, с. 26]. Див. також: [67].    

Виокремлення міфологічних структур здійснюють не стільки задля 

ілюстрації стійкості функціонування в межах певної культурно-історичної 

доби конкретного міфу або групи міфів, скільки заради віднайдення суті, 

значення, смислу твору шляхом зіставлення міфологічного простору, що бере 

участь у формуванні горизонту очікування читача та його розуміння твору, з 

міфологічним простором, який йому відкривається внаслідок читання цього 

твору. Міфокритика виявляє провідні міфи та їх значеннєві трансформації не 

лише в художньому творі певної епохи та середовища, а й у самій особі 

автора. Вона намагається показати, як та чи інша риса особистості автора 

впливає на трансформацію наявної міфології або, навпаки, акцентує той або 

інший провідний міф у його творчості [68, с. 7–8]. Міфокритичне прочитання 

подібне до пошуків таємниці твору, яка міститься в іншому неназваному 

тексті або міфі [68, с. 17]. Міф виявляється латентним не лише щодо тексту 

художнього твору, а й щодо автора, оскільки цей міф може оприявлюватися 

лише в уяві читача, демонструючи в такий спосіб подібність і навіть 

універсальність міфологічних образів, які функціонують поза твором, поза 

текстом, поза мовою [68, с. 24].   

Таким чином, міфологічне мислення – комплекс світоглядних засад 

не тільки архаїчних фольклорних творів, а й, у модернізованому і 

редукованому вигляді, сучасних літературних текстів – так само, як і 

багатьох інших сфер діяльності людини в наш час.    
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1.3. Сучасна літературна фантастика як неоміфологія 

 

Згідно з твердженням відомого дослідника філософії міфу 

Е. Кассірера, у міфі відсутня межа між сприйняттям уявного і реального, між 

бажанням і його виконанням, між образом і річчю [96, с. 50–51]. Подібна 

межа стирається й в авторських фантастичних текстах, що зближує їх із 

міфологічними й дозволяє розглядати фантастику поряд із політичною та 

іншими видами міфології як один із різновидів сучасної міфології або 

неоміфології.   

Для вивчення мови фантастики як текстового втілення неоміфології 

винятково релевантні дослідження міфопоетичної мови [71; 238; 232; 234; 

230].   

Психологічну основу сучасної міфології моделює І.М. Дьяконов, 

зазначаючи, що неемоційні логічні твердження незначно діють на масову 

свідомість і досі залишаються для фахівців-мислителів. Нові ідеологічні 

побудови можуть бути розповсюджені тільки шляхом емоційного впливу, 

тому вони вбираються в міфологічний одяг і створюють міфологію, вторинну 

щодо архаїчних міфів [70, с. 62].    

Існування етнонаціональних лінгвокультур позначене періодичними 

спробами реінтерпретації змісту міфу [110, с. 19]. Міфологізація історії (пор. 

«римський міф» [68, с. 29] та ін.) у певних проявах наближається до 

фентезійних творів історичного спрямування. Римська міфологія історії 

відображена у творах Цицерона, Вергілія, Тита Лівія та ін. [144, с. 56]. 

Етнонаціональний міфологічний простір постає джерелом образів і 

прототипів, що переосмислені естетично й ідеологічно з метою творення 

нової міфології як основи національного становлення в новий час [112, с. 

144]. У добу інформаційного суспільства і глобалізаційних тенденцій 

витворюється технологічна міфологія [112, с. 150]. 

Міфологія виявляє себе у багатьох проявах сучасної технологічної 

цивілізації, як-от у політиці, рекламі і піарі, засобах масової інформації тощо 
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[29; 61; 100; 105; 143; 202; 205; 209; 211; 223; 222; 235; 241; 265; 266; 273]. 

Детально зазначені питання розглянуті в спеціальному дослідженні 

Н.В. Слухай [242]. Міфологічні механізми впливу на індивідуальну й 

колективну свідомість традиційно і все більш інтенсивно використовувані в 

сучасному інформаційному просторі [110, с. 1]. Механізми міфічних 

стереотипів поширюються на різноманітні аспекти буття соціуму. 

Міфологізується технологія, концепти-міфологеми і сценарії 

використовувані в політичному, рекламному та інших дискурсах. Творення 

новітньої міфології як прояв реміфологізації (виділено нами. – Авт.) 

призводить до розвитку субкультур і зрушень у мовних системах [110, с. 22]. 

У новітній час на зміну тоталітарному міфові приходять мирні форми 

«міфотерористичної» масової свідомості. Руйнування міфу веде не до 

панування раціональності, а до утвердження іншого міфу [57, с. 275].     

Неоміфологічне мислення віддзеркалене в художній літературі, 

серед іншого в творчості поетів-символістів, для яких міф – спосіб мислення 

і мовлення, за якого думка і слово недиференційовані. Символісти вбачають 

у міфові передовсім його художнє начало [224, с. 58-59, 61].   

Міський побутовий фольклор розглядається як міфологія 

повсякденності, що включає міфологізацію предметно-акціонального 

середовища городянина, забобонну регламентацію поведінки на основі 

вірувань, прикмет, приписів і табу, побутова магія та мантика, нетрадиційні 

форми цілительства, ритуалізацію повсякденного життя. Ідеться про 

міфологію міської оселі – міфосемантику меблів, сприйняття кімнатних 

рослин як магічних об’єктів, кухні як сакрального центру оселі, сакралізацію 

процесу приготування їжі, магічні правила застілля, магічні правила 

освоєння квартирного простору, магія прибирання оселі, магічні правила 

особистої гігієни та ін. [136, с. 22-23]. До прикладів сучасної магії належать 

кухонна, застільна, грошова, городницька, екзаменаційна, любовна, тілесна, 

магія квітів [136, с. 30]. 
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О.С. Колесник підкреслює, що відбувається повторюване явище 

реміфологізації, яке виявляється передусім у набутті мовними знаками, що 

репрезентують міфологічний простір, символьного характеру [112, с. 89]. 

Реміфологізація як творення вторинних міфів і символізація первинних 

мовних знаків, окрім ірраціональності та віри, може розглядатись як наслідок 

процесів синестезії, що є станом, у якому відчуття однієї модальності 

викликає відчуття іншої модальності [112, с. 91–92]. Неоміфологізм і 

неоязичництво являють собою переосмислене природоцентричне ставлення 

до світу [112, с. 79]. Явище реміфологізації стимулює породження текстів на 

основі національних міфологічних традицій [112, с. 27]. Специфіка мови як 

знакової системи створює передумови виникнення ефекту реальності 

модельованих її засобами вторинних міфологічних світів. Моделювання 

можливих світів вербальними засобами на основі міфологічної аксіоматики є 

проявом синергетичних взаємодій мови, концептуальних структур, 

міфологічного простору, культуротворчих моделей як систем, здатних до 

самоорганізації [112, с. 98–99]. 

Міф, що за своєю природою породжує комплекси амбівалентних 

асоціацій із ознаками на зразок «казковості», «оманливості», «нереальності», 

знаходить відображення в різних сферах буття й діяльності окремих індивідів 

і цілих лінгвоспільнот – як у мистецтві, так і у сферах побутових відносин і 

навіть науково-пошукової діяльності [112, с. 6]. Концептуальні картини 

альтернативних фентезі-світів, створених на основі національних 

міфологічних систем, становлять підґрунтя для субкультур [112, с. 30] 

(виділено нами. – Авт.). У жанрі фентезі, твори якого побудовані вздовж 

універсальної сюжетної лінії боротьби добра і зла та визначаються навмисне 

ірраціональними засадами буття уявних світів, реалізується потреба 

особистості домалювати свою картину світу [112, с. 79]. Дискурс фентезі 

вторинний і реалізований у контексті концептуальної картини 

альтернативного світу, що вбирає в себе елементи національної міфологічної 

традиції та індивідуальні авторські побудови [112, с. 142]. У фентезі-світі 
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комп’ютерної гри концепти-міфологеми не лише включені до стереотипних 

міфологічних сценаріїв, а й у вербалізованому вигляді перетворюються на 

систему координат, у межах яких індивід-гравець змінює конфігурацію світу 

[112, с. 153]. Міфологічні альтернативні світи відображені й у текстах пісень 

сучасних рок-музикантів [112, с. 156].       

Міру залучення міфологічних структур у процесах культуротворення, 

концептуалізації та омовлення дійсності розглядають як «індекс 

міфологічності». Глибина взаємодії міфологічного простору і концептуальної 

картини світу соціумів є сумірною в лінгвокультурах європейських етносів 

[110, с. 20]. 

Н.В. Слухай вважає слушною тезу про те, що міфологічним є будь-

який дискурс, бо він утілює підсвідоме прагнення людини узагальнити і 

впорядкувати свої уявлення про навколишній світ, зробити його своїм, 

керованим, розумним і членованим [242, с. 22].  

Міф як невіддільна частина культури людства реалізується в 

історичних варіантах мовних і концептуальних картин світу. 

Концептуалізація світу з опорою на національні міфологічні традиції є 

спробою повернення в минуле з метою виправлення майбутнього, згідно з 

визначенням В.М. Манакіна. Міф як прецедентний текст є джерелом 

інформації для коригування змісту окремих блоків національної 

концептуальної картини світу і розв’язання проблем сьогодення, які 

неможливо подолати винятково на раціоналістичній основі [110, с. 1]. 

Близькою є прагматика текстів фантастичної літератури, зокрема наукової 

фантастики і фентезі. 

Отже, відповідно до теорії О.С. Колесника, міф є універсальною 

інформаційною системою, що становить підґрунтя для побудови 

різноманітних історичних варіантів картини світу [112, с. 236]. 

Серед позамовних чинників творення текстів із елементами 

фантастики слід виділити передусім прагнення людини до осмислення 

навколишньої природи, свого місця у світі та до впливу на зовнішній світ. 
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Зокрема, спостерігаючи небо і рух світил, птахів, комах, людина мріяла про 

невластиві їй від природи засоби пересування, що втілено спершу в образах 

крилатих богів (Гермес) і надзвичайних людей (Дедал), ступи Баби-Яги і 

килима-літака східних казок, а згодом у вигаданих і пізніше втілених образах 

засобів пересування людей по небу. Сказане показує прогностичну функцію 

фантастичних текстів. 
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1.4. Фантастичний компонент фольклорних текстів    

 

Якщо література виникла декілька тисяч років тому, то фольклор 

генетично сягає епохи виникнення людської мови; у період виникнення 

літератури відмінності між нею і фольклором ще значною мірою не існували 

[278, с. 28]. 

На певному етапі розвитку художньої літератури, зокрема й 

української, мало не кожен письменник водночас був і фольклористом. 

Звідси потужний міфологічно-фольклорний струмінь в українському 

письменстві ХІХ – початку ХХ ст., репрезентований такими творами, як 

драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня», фантастична драма Гната 

Хоткевича «Непросте»
1
 та ін. Міфологічний фольклоризм виступає помітним 

літературним явищем зазначеного періоду [147, с. 1–2], пор.: [148; 150]. Міф 

проникає у структуру літературного твору через фольклор, створюючи при 

цьому глибинний смисловий підтекст художньої реальності [147, с. 6].  

На основі дослідження способів переосмислення фольклорних явищ і 

ступеню їх формально-змістових перетворень у літературі визначено такі 

види фольклоризму:  

1) імітативний або стилізаційний, для якого властива незначна зміна 

сутності фольклорного елемента;   

2) інтерпретаційний, позначений глибшими процесами значеннєвої 

(філософської, емоційно-психологічної, етико-естетичної) переорієнтації 

уснопоетичних образів, мотивів, сюжетів;   

3) концептуально-інноваційний або трансформаційний, що 

виражається у глибинному переосмисленні фольклорної поетики, ідейно-

конструктивній зміні жанрово-композиційної побудови твору [147, с. 5].   

                                                 
1
 «Фантасмагорично-калейдоскопічна контамінація міфологічно-фольклорних і соціально-

побутових та політичних мотивів у п’єсі творить унікальну іронічну гру-протистояння 

світів, у якій окремі риси стають взаємозамінними в характеристиці людських і 

міфологічних персонажів. … Принадність п’єси саме у довільній грі з фольклорним 

матеріалом, який, проте, зберігає свою значеннєву відповідність першоджерелу…» [147, с. 

12, 14].     
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Відповідно до організації художнього тексту фольклоризм має 

переважно такі формально-змістові рівні: 1) жанрово-композиційний; 

2) фабульно-сюжетний; 3) мотивний; 4) образно-персонажний; 5) архетипно-

знаковий або символічний; 6) мовностилістичний [147, с. 5].     

Міфологічний фольклоризм має такі основні форми вираження:   

1) стилізація літературного тексту на міфологічні теми, сюжети, 

мотиви;   

2) функціональне залучення елементів міфу для формування 

символічного підтексту у художньому творі;   

3) використання міфу як засобу відтворення циклічної концепції 

світу;   

4) компонування художнього твору за принципом відповідності 

архаїчним міфологічним структурам, що виражається в його жанрово-

композиційних особливостях [147, с. 6].   

Р.В. Марків послуговується поняттям міфологеми як генетично або 

типологічно співвідносного з міфом сюжету, мотиву або образу й 

асоційованих із ним уявлень [147, с. 6]. Архаїчний концепт-міфологема є 

квантом інформації, що відображає певний аспект первісного 

природоцентричного варіанту світоустрою [110, с. 15]. Міфологема – 

константа міфологічного мислення і одночасно мінімальна одиниця 

міфологічного дискурсу, яка зберігає якість міфу, стійкий конструкт 

колективної народної фантазії [112, с. 51] (виділено нами. – Авт.). 

Міфологема є не тільки своєрідною матрицею сприйняття світу в усіх його 

вимірах, а й семіотичним засобом установлення зв’язку з універсальними 

цінностями, закодованими у міфотворчих актах [112, с. 51–52]. 

Необхідно визначити співвідношення фантастичної літератури, 

особливо фентезі, і казки, «казкової фантастики» [163, с. 10]
2
.   

                                                 
2
 До середини ХІХ ст. російським словом сказка називали різноманітні документи, 

літературні твори, билини і казки в сучасному значенні слова [165, с. 3].   
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А.С. Слухай підкреслює, що Дж.Р.Р. Толкієн мотивував створення 

неоміфологічного епосу «Володар перснів» бажанням створити або «наново 

відкрити» легендаріум для англійської етноспільноти [230, с. 5]. Зазначимо, 

що Дж. Р. Р. Толкієн як дослідник спеціалізувався на стародавніх мовах 

Британії й давньоанглійській літературі, що зближує його з письменниками і 

фольклористами романтичного напрямку, які водночас записували, 

реконструювали і створювали стародавню міфологію, від «Німецької 

міфології» Я. Грімма до «Калевали» Е. Леннрота, від «Краледворського 

рукопису» В. Ганки до «Веди слов’ян» С. Верковича.   

До сучасної міфологічної прози уналежнюють також демонологічні 

легенди, перекази, бувальщини, оповіді про аномальні явища [136, с. 27]. 

Фантазію визначають як створення емоційних і мисленнєвих 

асоціацій, що викликані імпульсом, але не є прямою реакцією на нього. Вона 

виявляється відносно ефективним способом завершення актів, інше, більш 

пряме завершення яких утруднене. Тому вона здебільшого входить до того 

архаїчного способу світовідчуття людини, який визначений як міф [Дьяконов 

1990, с. 10]. Однак міф не ототожнюють із фантастикою. Міф як судження 

передбачає спробу виявити певну суть явища, він є пошуком певної правди й 

не міг бути довільним, відстороненим від явищ світу [70, с. 31]. Однак навіть 

у розумінні первісної людини, що вірила у справжність описуваних у міфі 

подій, це були події екстраординарні, чудесні, тобто далекі від 

повсякденного людського існування. Міф завжди оповідає про речі небувалі, 

небачені й нечувані [70, с. 186–187]. Є.М. Мелетинський послуговується 

поняттям міфологічної фантазії [152, с. 136].   

Уявний світ визначають як зліпок з інформаційної матриці 

національно-мовної картини світу, пристосований до вигаданих 

географічних, історичних, ритуальних, демонологічних, соціокультурних та 

інших параметрів нереального світу [121, с. 79].   
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У міру вивільнення фантазії оповідачів починається трансформація 

архаїчного міфу в словесне мистецтво, починають виникати літературні 

сюжети [70, с. 72].     

Провідний російський дослідник міфології Є.М. Мелетинський 

називає її фантастикою або поетичною фантастикою [152, с. 93–94]. Саме в 

міфології зустрічаємо численні властиві фантастиці явища.    

Цінним для дослідження сутності фантастичного й диференціації 

фантастики як прийому і фантастики як жанру є відзначене А. С. Слухай 

протиставлення вузького визначення міфу як архаїчної оповіді про діяння 

богів та героїв, за якими стояли фантастичні уявлення про світ, і уявлення 

про міф як про діалог людини з Космосом та засіб космологізації світу, міф 

як виражену в словах особисту чудесну історію, засіб підтримання зв’язку з 

магічним, найбільш інтенсивну і справжню реальність, за О.Ф. Лосєвим 

[230, с. 6–7] (важливі для дослідження мови фантастики поняття виділені 

нами). Вважають слушною думку Ю.М. Лотмана про те, що індивідуальна 

майстерність автора полягає не стільки в утворенні оказіональних символів, 

скільки в актуалізації архаїчного символьного коду [230, с. 32].   

Важливим для розуміння сутності фантастичного тексту і його 

співвідношення з міфологічним текстом є явище казки, особливо чарівної 

казки. Здійснена В.Я. Проппом спроба структурного визначення чарівної 

казки (як твору з певним однотипним алгоритмом, що віддзеркалює архаїчну 

ініціацію) певною мірою суперечить «елементарному» визначенню чарівної 

казки як твору, де наявний чарівний елемент, магічні прийоми – пор. 

диференціацію фантастики як прийому і фантастики як жанру. Чарівна казка 

може бути визначена як чарівна через наявність міфологічної ідеології й 

магічних дій тією самою мірою, як фантастичний твір містить елементи 

незвичайного – які, однак, в іншу епоху можуть уже не здаватися такими.      

Чарівна казка – оповідь із орієнтацією на вигадку, лише з деяким 

міфологічним забарвленням [70, с. 200]. Однак, як підкреслює 

Дж.Дж. Фрезер, незважаючи на уявну волю фантазії, в чарівних казках, як у 
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дзеркалі, відбиваються попередні вірування народу [272, с. 302]. Казки 

народів сибірської півночі водночас є міфами, що типово й для інших 

архаїчних культур [152, с. 96], використовують і поняття міфологічні казки 

[152, с. 113], міфи-казки [152, с. 129]. 

Художньо-образні засоби і жанрові форми фольклору зароджувалися 

ще в первісному суспільстві [285, с. 224]. «Фантастичні казки» слов’янських 

народів відображають надзвичайно ранні ступені розвитку виробництва і 

зберігають сліди родового побуту та ранніх форм землеробства, сімейних 

відносин і форм мислення архаїчного періоду. Найстарішим сюжетним 

пластом таких казок є сюжети про боротьбу людського роду з ворожими 

силами природи або про зустріч людини зі звірами, одруження дівчини з 

володарем стихії, урятування дітей від ворожої сили тощо. В основі такої 

найдавнішої казки лежить уява про працю як боротьбу за існування. 

Подібний конфлікт міг виникнути у творчій уяві народу ще в епоху 

первісного суспільства. Пізнішими за походженням є казки, в яких 

вирішальну роль відіграють хоробрість і сила героя, скеровані на захист роду 

[285, с. 225]. Поряд із поняттям «фантастичні казки» В.А. Юзвенко 

використовує поняття «героїчні казки», що, здається, становлять підвид 

попередніх [285, с. 225]. Міфологія визначається дослідником як домінанта 

духовної культури первісного суспільства. Згідно з висновком дослідника, 

«міфотворчість насамперед втілює несвідомо-поетичне начало», через те 

«стосовно міфа не можна говорити про власне художні прийоми», тоді як у 

фольклорі, зокрема в казці, відбувається трансформація міфологічного 

матеріалу в словесне мистецтво, перетворення міфів у метафори, поетичні 

символи й образи. Дальшим розвитком казки автор уважає деміфологізацію й 

утвердження фантастичного начала. «Поетичні форми й образи казки, 

пов’язані з ранніми етапами розвитку народного мислення і давніми 

віруваннями та звичаями, з часом набували значення незвичайного, 

фантастичного і підлягали специфічно казковій художній обробці» [285, с. 

226]. Однак фантастика, поетичний вимисел не виключають відображення в 
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казці дійсності, нарочита умовна художня ірреальність казки не знімає її 

життєвого начала [285, с. 227].   

Проблемі вигадки, фантазії у фольклорних і давніх літературних 

текстах значну увагу приділяє М.І. Стеблін-Каменський. Він підкреслює, що 

вже чарівна казка являє собою наслідок подолання «синкретичної правди» і 

зародкова форма «художньої правди» (за класифікацією зазначеного 

дослідника)
3
, оскільки чарівна казка, як правило, не претендує на 

достовірність і, таким чином, вигадка (рос. вымысел) в ній усвідомлена саме 

як вигадка, «казкова фантастика», небилиця [247, с. 37], що давнє суспільство 

зневажало [247, с. 215], незважаючи на те, що «наївний слухач казки завжди 

ототожнює себе з її героєм» [247, с. 208]. За існування синкретичної правди 

прихована вигадка не усвідомлювалась як вигадка або авторська творчість 

[247, с. 48–49].    

Вигадка входить до парадигми моральнісних категорій соціуму, серед 

яких виділяються такі аксіологічно опозитивні пари понять, як істина – 

брехня, чесність – нечесність та ін. Вигадка – різновид мовленнєво-

мисленнєвої (рос. речемыслительной) діяльності, пов’язаної з відхиленням 

від істини, в аксіологічному аспекті – це цілеспрямоване викривлення фактів. 

Диференціюють маніпулятивну вигадку як висловлювання або текст, у 

змісті якого виявляється свідоме відхилення від правди з метою 

приховування або викривлення інформації, введення в оману, що у випадку 

викриття засуджується соціумом як неправда, і художню вигадку як 

висловлювання або текст, у якому свідомі відхилення від істини мотивовані 

естетичними причинами й спрямовані на створення несподіваних і нових 

образів, що дістає позитивну оцінку соціуму як плід уяви письменника [84, с. 

36-37]. 

                                                 
3
 Синкретична правда – те, що усвідомлювалось як просто правда, тобто щось дане, а не 

створене. Синкретична правда передбачає недиференціацію історичної і художньої 

правди, неусвідомленість авторства і меж людської особистості [247, с. 44–45].   
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А.С. Слухай, досліджуючи етноміфологію, послуговується поняттями 

сакральної мови [230, с. 9], двох мовних картин світу – профанної, буденної і 

сакральної, міфічної [230, с. 10], метафори та метонімії як маленького міфу 

(Дж. Віко), мови як зблідлої міфології (Ф. Шеллінг), метафори як сполучної 

ланки між мовою і міфом і семантичними чинниками виникнення міфу на 

основі метафори (М. Мюллер) [230, с. 12], мови як активної міфотворчої сили 

[230, с. 13], законів міфологіки [230, с. 18]. Дослідниця звертає увагу на ідею 

про те, що схожі картини світу можуть бути створені лише за умови певної 

подібності мовних систем [230, с. 23]. 

С.К. Росовецький приєднується до погляду петербурзького 

фольклориста Д.М. Балашова про те, що літературна художня проза 

народилася не з епосу, чиї певні функції виконують сучасні романи, а з казки, 

легенди, переказу [216, с. 7]. Формульному, клішованому стилеві чарівної 

казки протистоїть «голий», як правило, безобразний стиль неказкової прози, 

що користується тільки загальнофольклорними постійними епітетами, та й то 

рідко [216, с. 11].  

С.К. Росовецький пропонує класифікацію казкових текстів за ознакою 

міри вигаданості сюжету: 1) чарівні казки; 2) казки про тварин; 3) 

кумулятивні казки; 4) новелістичні казки [216, с. 53].  

Дослідник розглядає чарівну казку як «казку над казками» [216, с. 44], 

слушно підкреслює, що фантастичність змісту казок про тварин випливає з 

послідовно проведеного в них принципу антропоморфізму [216, с. 53].    

Фантастика наповнює і поетику баладного жанру в цілому, а особливо 

найбільш архаїчні його форми – фантастичні балади про чудесні 

перетворення, найархаїчніші тексти в українському баладному репертуарі 

(перетворення відбувається завжди на рослину, що базується на найдавніших 

анімістичних уявленнях). У баладній фантастиці органічно втілене 

міфологічне мислення. Сюжети балад цього типу сягають далеко в докиївські 

часи [216, с. 148–149]. 
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Використовують і поняття соціальної фантастики [216, с. 61], що 

поєднує соцільно-побутові казки з літературними казками й авторськими 

творами соціальної фантастики.  

Важко провести чітку межу між текстами літературної фантастики і 

літературної казки, оскільки казка, особливо чарівна, вже за самим своїм 

визначенням передбачає наявність фантастичного елементу.   

Важливий аспект дослідження фантастичного тексту – інтерпретація 

його онімії, зокрема з метою визначення джерел прецедентних концептів. 

Так, Л. Кушлак дослідила функціонування власних назв у фантастичних 

оповіданнях Олеся Бердника «Поєдинок на астероїді» та Володимира Владка 

«Двійники Стьопи Лознікова». У першому оповіданні 88% посідають 

антропопоетоніми (тут і далі цифри заокруглені нами), 8% – космопоетоніми, 

по 1% – ойкопоетоніми, теопоетоніми і парфумопоетоніми, 0,5% – 

процесопоетоніми. У другому оповіданні 34% антропопоетонімів, 10% 

зоопоетонімів, 0,5% ойкопоетонімів [127, с. 166 – 167].     

В.О. Захаржевська підкреслює важливість твердження болгарської 

дослідниці Е. Константинової, що художня фантастика, яка продовжує 

традиції фольклору і особливо чарівної казки, далі посідає головні позиції в 

модернізмі від ренесансу через псевдокласицизм просвітництва, романтизм, 

символізм, експресіонізм, сюрреалізм, екзистенціоналізм до сучасного 

постмодернізму [81, с. 329]. 

У фантастиці дуже сильна фольклорна традиція [81, с. 330]. 

Дослідниця підкреслює наявність фантастичного компоненту в повісті 

Ю. Покальчука «Озерний вітер», де інтерпретовано дохристиянську 

міфологію України [81, с. 336].    

Провідною рисою жанру фентезі вважають велику міру національної 

специфічності [39; 5].  
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1.5. Лінгвоконцептуальна теорія дослідження фантастики 

 

Українська лінгвоконцептологія репрезентована публікаціями 

І.О. Голубовської, С.С. Єрмоленка, В.В. Жайворонка, В.І. Кононенка, 

Т.Б. Лукінової, О.О. Селіванової, Н.В. Слухай, О.С. Снитко, 

Т.В. Радзієвської, Г.М. Яворської та ін. і є теоретичною базою для 

дослідження ключових концептів мовної картини світу української 

фантастичної літератури. Як підкреслює О.Ю. Карпенко, когніція 

здійснюється не в мові, а в голові, тому її вивчати набагато важче, ніж 

механізм комунікації [90,  с. 5]. Об’єктивне в картині світу – це навколишній 

предметний світ, людина як його центр, а також сприйняття й уявлення цього 

світу людиною, тим часом як суб’єктивна антропологічність сприйняття 

об’єктивного на певному історичному етапі в процесі практичної діяльності. 

Теоретичне відображення і репрезентація картини світу відбивається в 

мовній картині світу, яка теж у свою чергу має об’єктивну (мовну) і 

суб’єктивну (мовленнєву) сторони [258, с. 44].   

Для когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології ключовими є 

поняття концепту і мовної картини світу. Об’єктивне і результативне 

дослідження концептуальних структур можливе тільки на перетині декількох 

наукових дисциплін – історії, філософії, культурології, етнопсихології, 

етнолінгвістики та ін. [271, с. 1, 5]. Виходячи зі сказаного, доцільним 

видається визначення ключових концептів а) фантастичної літератури як 

жанру, б) кожного напрямку літературної фантастики, в) творчості певного 

письменника-фантаста, г) окремого фантастичного твору.    

Згідно з визначенням В.А. Маслової, концепт – це семантичне 

утворення, що має лінгвокультурну специфіку і характеризує носіїв певної 

етнокультури. Концепт, відбиваючи етнічне світобачення, маркує етнічну 

мовну картину світу і водночас становить квант знання, що відбиває зміст 

усієї людської діяльності [150, с. 36]. 
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Концепт уявляють як лінгвоментальне утворення, що поєднує 

поняттєвий (дефініційну й ознакову структури), образний (концептуальні 

моделі на зразок метафор, що вписують концепт у мовну свідомість, мовну 

картину світу) і валоративний (ціннісний і оцінний) компоненти змісту, а 

його етнокультурна специфіка виявляється при функціонуванні мовних 

одиниць, що вербалізують його в різних контекстах і сферах суспільної 

діяльності [112, с. 50–51]. 

Когнітивна лінгвістика піднімає на новий рівень наукового пізнання 

успадковану від логіки, філософії, психології та попередніх етапів розвитку 

мовознавства проблему вивчення людини як Homo loquens – людини-мовця – 

і мови в їх узаємозв’язку [56, с. 14].  

Лінгвокогнітивні дослідження, орієнтовані на пізнання 

універсального досвіду, відбитого в національній культурній пам’яті, є 

важливим знаряддям пізнання національного менталітету, цінностей і 

пріоритетів, закріплених у знаковій системі відповідної мови [254, с. 1]. 

Концепт як лінгвокогнітивне явище – дискретна змістовна одиниця 

колективної свідомості, що відображає предмет реального чи ідеального 

світу і зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербально 

позначеному вигляді [254, с. 4].  

Лінгвокультурний концепт – одиниця колективного 

знання/свідомості, асоціативно-вербальна мережа, жмуток вербалізованих 

смислів, репрезентований у плані вираження низкою мовних реалізацій, що 

утворюють лексико-семантичну парадигму [149, с. 5].     

Ключові слова відзначаються такими ознаками, як відомість, 

репрезентованість у мові й культурі, високе змістове навантаження, здатність 

викликати культурні асоціації в носіїв певної мови, висока частотність і 

можливість переносного використання, контекстуальна залежність та ін. [56, 

с. 20]. Основними властивостями концепту вважають: динамічність, 

універсальність, константність, абстрактність, здатність до взаємодії й 

конвергентності, здатність виступати ретранслятором явищ культури, 
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образність, емоційність, оцінність та ін. [56, с. 29]. Концепт як ментальне 

утворення у свідомості індивіда забезпечує вихід на концептосферу соціуму, 

тобто на культуру; концепт як одиниця культури є фіксацією колективного 

досвіду, що стає доступним індивідові [56, с. 30].  

Сучасні дослідники спираються на диференціацію термінів концепт і 

поняття, яку запропонував В.В. Жайворонок: за поняттям стоїть передусім 

реалія, предметна субстанція, за концептом – не тільки предметна 

віднесеність, предметний зміст, а й слово – ім’я реалії, слово-знак [221, с. 8]. 

Концепт включає поняття, але не вичерпується ним, а охоплює весь зміст 

слова – і денотативний, і конотативний [56, с. 19].  

Згідно з висновками В.А. Маслової, проблема диференціації 

концепту, поняття і значення є однією з найбільш складних і дискусійних у 

сучасному дискусійному мовознавстві [150, с. 26].  

Концепт відмінний від лексеми тим, що лексема є одиницею мови, а 

концепт є одиницею ментального лексикону; концепт ширший за лексему, 

оскільки включає також невербальні компоненти та індивідуальні, 

притаманні тільки певному ментальному лексиконові складники. Концепт – 

одиниця збереження інформації в метальному лексиконі. Завдяки процесам 

концептуалізації й категоризації концепти не тільки творяться зі слів у 

ментальному лексиконі, а й постійно осмислюються, уточнюються, 

збагачуються [90, с. 7]. Активними є концепти протягом їх використання в 

процесі мислення чи комунікації, пасивними – ті, що в певний момент не 

використовувані й перебувають у сховищах пам’яті [90,  с. 9]. 

Визначені три підходи до інтерпретації концепту:  

культурологічний – уся культура виступає як сукупність концептів, 

тобто основних осередків культури в ментальному світі людини і відношень 

між ними; когнітивно-семантичний – семантика мовного знака виступає 

єдиним засобом формування змісту концепту, що є одиницею когнітивної 

семантики; значеннєвий – концепт є результатом перетину значення слова з 

особистим і народним досвідом людини [150, с. 32]. 
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Н.В. Слухай визначає чотири напрямки осмислення концепту: 

системно-мовний, що передбачає дослідження єдності асоціативних, 

парадигматичний і синтагматичних зв’язків із метою відтворення типових 

пропозицій, у центрі яких перебуває концепт; денотативний, що включає 

передусім опис позамовного кореляту пропозиції; сигніфікативний, що 

дозволяє осмислити концепт через поняття сигніфікативного поля; 

функціонально-прагматичний, що поєднує дослідження традиційних і 

нетрадиційних контекстів значення певного концепту [230, с. 291].  

Згідно з висновками Т.С. Толчеєвої, концепт є значно ширшим за 

лексичне значення. Концептами стають лише ті явища дійсності, що 

актуальні та цінні для певної культури як відображення культурної пам’яті 

народу, своєрідні символи, емблеми, які чітко вказують на текст, що їх 

створив, на ситуацію, на знання [258, с. 48]. 

У межах когнітивної ономастики осмислюють вигадані оніми, що 

можуть виникати не тільки з метою онімічної мімікрії, подібності до 

дійсності, а й навпаки, підкресленої несхожості, екзотичності. Найвищий 

ступінь екзотичності онімів характеризується повною відсутністю аналогів у 

національних ономастиконах, що стосується передусім «науково-

фантастичних творів, різного роду фентезі» [90,  с. 52].  

Складним і водночас винятково перспективним напрямком 

дослідження вважаємо етноконцептологію фантастики як ідентифікацію 

концептів, а) пов’язаних із самобутніми рисами етнонаціональної мовної 

картини світу і б) властивих тільки літературній традиції певного етносу. 

«Дослідження елементів національної самобутності, національних оцінок і 

переваг спричинене самим національним характером мови і безпосередньо 

пов’язане з дослідженням феномена мовної категоризації світу» [221, с. 1]. 

Первинний концепт-міфологему визначають як квант інформації, що 

відображає певний аспект первісного природоцентричного варіанту 

світоустрою, тоді як пізніший його варіант на шляху розвитку від міфу до 

фольклору являє собою міфопоетичний концепт [112, с. 52]. Концепти-
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міфологеми – концептуальний каркас національної картини світу [112, с. 54]. 

Згідно з концепцією О.С. Колесника, відбувається зміна типу свідомості від 

міфо-епічної або міфотворчої з дифузним образним асоціативним мисленням 

через етап міфопоетичного відображення світу до раціоналістичного 

інформаційного світогляду з абстрактно-логічним мисленням [112, с. 73].   

Традиційний підхід до міфу як вербалізації сфери нереального, 

фантастичного веде до виділення такої групи концептів, як міфеми – поняття 

з нульовим референтним обсягом або безденотатні реалії, факти уяви, що не 

мають відповідного оригіналу в навколишньому світі [112, с. 53].       

Міфологему як структурне ядро міфу визначають як висловлювання, 

що містить матеріал для мисленнєвого й емоційного узагальнення, у 

сучасних умовах передаваного в абстрактних поняттях і художніх образах 

[Дьяконов 1990, с. 29]. Міфологеми – сюжетотвірні персонажі й ситуації, що 

визначають загальний зміст міфічного сюжету й здатні повторюватися в 

семантично однорідних рядах [70, с. 191].    

Використовують і таке поняття, як міфологічний сценарій – 

конструкт, що є наслідком узаємодії вербалізованих концептів-міфологем і 

контекстуального висунення певного набору узуальних етнонаціональних 

ознак відповідних денотатів, підказаних формою знаконосія – номінативної 

одиниці, яка реалізує концепт-міфологему. Сценарії як форма 

синтагматичних узаємодій у межах національного міфологічного простору 

відображають також типові стратегії навігації індивіда в ньому, сукупність 

яких визначають як квест – певну сюжетну єдність із мотивами пошуку, 

подорожі та подвигу. Квест є універсальним способом існування індивіда в 

міфологічному просторі [112, с. 64]. Зокрема, особливістю українського 

фентезі-героя часто є недостатня для здійснення успішного квесту вихідна 

ресурсна база [112, с. 127]. Закодовані у внутрішній формі номінацій 

фокусних концептів-міфологем згорнуті тексти визначають послідовність і 

закономірність подій у сценарії, а також підпорядковують їх логіці міфу [112, 

с. 133]. 
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Бінарність і дискретність мисленнєвого процесу, очевидно, мають 

фізіологічну основу й автоматичний характер [70, с. 49]. 

Концепти-міфологеми й міфологічні сценарії використовують у 

текстах жанру фентезі, текстах популярних пісень різних жанрів, 

текстовому компоненті комп’ютерних ігор, дискурсі субкультурних 

фентезі-груп та рольових ігор, як-от міфологічно орієнтована толкіністська 

субкультура [112, с. 80].  

Міфологічний дискурс визначають як текст, структурований 

навколо певних елементів міфологічного простору – концептів-міфологем і 

міфологічних сценаріїв, включений до ситуацій, прямо чи опосередковано 

співвіднесених із зазначеними сценаріями, орієнтований на зміну стану речей 

вербальними засобами [112, с. 141].   

У картині світу фантастики яскраво реалізовані бінарні опозиції, 

перш за все СВІЙ – ЧУЖИЙ.   

Сучасна людина, як і давня, поділяє людей на «своїх» і «чужих», це в 

природі людини, однак у сучасному поділі більше за все виявляється 

ірраціональність наших сучасників, можливо, більша, ніж у давніх людей, бо 

сучасна ворожість довільна, тоді як у давнину спостерігалася природна 

реакція самозахисту й ненависть воїнів один до одного [70, с. 15]. Давня 

людина була частиною цілого – великої родини, клану, громади – й тільки в 

середовищі своїх, у колективі, не нав’язаному людині чужою волею або 

вихованими в ній умовностями, а в тому, всередині якого він народився і ріс; 

тільки серед своїх людина була людиною [70, с. 16–17]. Людина не могла 

жити не тільки без своїх, а й без сусідів, із якими іноді билися, однак із 

середовища яких брали собі дружин. А чужого вбивали задля 

самозбереження, а не з ненависті до його мови, віри або зовнішнього вигляду 

[70, с. 17]. 

Таким чином, лінгвоконцептологія виступає теоретичною основою  

дослідження мовної картини світу, зокрема її вираження у фантастичному 

тексті на лексичному рівні.
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Висновки до розділу 1   

 

Фантастика як окремий тип текстів з’явилася досить пізно, через це її 

мова має значно менше унікальних характеристик, на відміну від, наприклад, 

мови фольклору чи мови наукових текстів.  

Визначення категоріальної належності поняття фантастичного так 

само є проблемним, адже його риси можуть слугувати як для створення 

певної картини й відігравати роль другорядну, службову – як будь-який 

інший засіб творення художнього тексту, і на противагу цьому, можуть 

цілком переважати у творі не лише на рівні прийому, а й на вищих змістових 

рівнях. Проте для мовознавчого дослідження однаково релевантними є 

обидва типи фантастичного, адже їхнє мовне втілення майже не 

відрізняється. 

Міфологічне мислення і магія як засіб впливу на людей, тварин та 

всю природу були ідеологією архаїчної людини, інструментами осмислення 

себе у світі. Персоніфікація природних сил, олюднення й обожнення світу 

формували антропоморфно орієнтоване асоціативно-образне мислення. 

Впливово-магічна функція мови репрезентована не тільки в текстах 

міфологічного змісту, а й – тією або іншою мірою експліккована – в будь-

яких текстах.   

Фольклорні тексти як наслідок виокремлення словесного мистецтва з 

синкретичного міфо-обрядового континууму (що включав елементи 

наукових знань, етики, релігії, права, мистецтва та ін.) зберігають у більш або 

менш видозміненому вигляді омовлені результати міфологізації світу. 

Особливо у великій кількості вони наявні в текстах магічного фольклору, як-

от чарівні або героїко-фантастичні казки, замовляння, календарно-обрядова 

поезія та ін.   

Поняття фольклорної фантастики слід уважати не зовсім точним: з 

огляду на міфологізм фольклору, доцільніше говорити про магіко-
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міфологічний – протиставлений буденно-реалістичному – компонент 

фольклорних текстів, пор. відмінності образів, мотивів і сюжетів, мовних 

засобів чарівних казок, з одного боку, і соціально-побутових казок, з другого 

боку.   

Художню літературу зі свідомою орієнтацією на фантазію як вигадку 

слід уважати за відносно пізнє явище, співвідносне з подоланням 

міфологічного мислення як панівної ідеології. Тільки за межами магіко-

міфологічного світогляду стало можливим протиставлення повсякденності, 

буденності і незвичайної вигадки.   

Теорія мовних картин світу з поняттям концепту як однієї з основних 

одиниць мисленнєво-мовленнєвого освоєння дійсності дозволяє 

вибудовувати вірогідні моделі авторського світобачення, диференційовані за 

мовами, епохами, школами й жанрами.      

Сучасна українська фантастика, у відповідності до європейських і 

загальносвітових тенденцій, розвивається в напрямку від переважно науково-

технічної, зосередженої на технічному прогресі, до передусім гуманітарної, 

що в першу чергу висвітлює психологічний світ людини у складному і 

швидкозмінному світі. У цьому можна вбачати не тільки реалізацію 

концепції О. Шпенглера про діалектичне протиставлення цивілізації і 

культури, а й кореляцію з панівним у сучасній лінгвістиці, зокрема 

лінгвокогнітивістиці, принципом антропоцентричності, що дозволяє 

припускати певний ізоморфізм, спільні тенденції у розвиткові мовознавства, 

з одного боку, і художньої літератури, зокрема фантастичної, з другого боку. 

Поява і стрімкий розвиток фантастики з гуманітарним ухилом є відповіддю 

на сучасні цивілізаційні виклики, серед яких – проблематизація стосунків 

індивіда із самим собою та з природним світом (А. Тойнбі). Ці тенденції 

провокують творчі пошуки письменників-фантастів, спрямовані на створення 

психологічних ситуацій, неможливих у повсякденні, та на відображення 

гострих екологічних проблем, які можна вирішити тільки змінивши 

ставлення людини до природи, повернувши природі статус одухотвореного 
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суб’єкта, яким вона поставала у фольклорі (звідси й фентезійне прагнення 

пересотворити фольклорні жанри, повернути слову його магічність і зв’язок 

із природними силами).  

Жанровий синкретизм сучасних українських фантастичних текстів, 

природно, не може не відображатись у їх мовних особливостях, які 

поєднують спеціальну лексику науково-технічної сфери з найменуваннями 

фентезійних образів, які репрезентують сучасний варіант фольклорно-

міфологічного мислення.     

Елемент НЕЗВИЧАЙНОГО, ЧАРІВНОГО є спільним для міфу і казки, 

з одного боку, і фантастичної літератури, з другого боку. Якщо у науково-

технічній фантастиці незвичайне – це передусім протиставлене сучасному 

рівневі знань наукове відкриття або технічний винахід, без прямо 

підкресленого елементу чарівності, то у фентезі магічний компонент наявний 

експліцитно, що дозволяє говорити про такі тексти як про вербалізацію 

псевдоархаїчної магіко-міфологічної свідомості. Аналогічність функцій 

чарівного і наукового відповідно в фентезі та в науковій фантастиці 

зумовлена й історико-типологічними чинниками: саме віра в чарівне 

(магічне) сприяла розвитку експериментальної науки в часи Ренесансу і 

раніше, а зацікавлення алхімією та астрологією сприяли активному 

розвиткові хімії та астрономії. Урешті, витоки сучасного наукового знання  

криються в міфологічній давнині, що й пояснює об’єднання в сучасній 

фантастичній літературі двох зовні відмінних сфер – фентезійного та 

науково-фантастичного.  

І в науково-технічній фантастиці, і у фентезійних текстах 

НЕЗВИЧАЙНЕ протиставлене ПОВСЯКДЕННОМУ, ЗВИЧНОМУ, 

відповідно до архаїчної світоглядної опозиції ПРОФАННОГО і 

САКРАЛЬНОГО. 
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РОЗДІЛ 2   

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ 

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ     

 

2.1. Методичний інструментарій мовознавчого 

дослідження фантастичних текстів   

 

2.1.1. Типологізація та вербалізація ФАНТАСТИЧНОГО     

 

Розуміння ФАНТАСТИЧНОГО може бути окреслене в широкому і 

вузькому значенні. У вузькому значенні ФАНТАСТИЧНЕ стосується лише 

тих текстів, які почали з’являтися в новітній період історії літератури (від 

XVII ст.). У ширшому розумінні ФАНТАСТИЧНЕ інтерпретують не як 

ознаки жанру, а як часткові вияви, тенденції, що притаманні багатьом 

текстам і в домодерну добу, здебільшого для фольклорних творів. 

Фантастичне як прийом існувало в літературі здавна, так само як і 

реалістичне зображення подій, цілком міфологічних за своїм характером. 

Проте реалізм у літературі – це конструкт мистецької і філософської 

свідомості ХІХ ст., продукт мислення доби позитивізму, коли головною 

епістемологічною цінністю проголошувано об’єктивне відображення світу в 

усіх галузях людської культури, і в мистецтві та літературі – так само, як і в 

точних науках. І фантастичне як спосіб художньо-авторського моделювання 

дійсності можна знайти в дуже давніх творах. З сучасного погляду 

фантастичним є все, що кардинально порушує звичний порядок 

світосприйняття реципієнтів. Тому не дивно, що, як і інші поняття естетики, 

ФАНТАСТИЧНЕ матиме різне наповнення в різні епохи, а відповідно буде 

відчутно диференційованим і його вербальне втілення.  
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Для архаїчних літератур, до яких стадіально належать чи не всі 

літератури до кінця середньовіччя, властиве зовсім інше розуміння 

розрізнення правди художньої і правди історичної. Це вже ХХ ст., з його 

загостреною увагою до онтологічного статусу висловлювань у художньому 

тексті, породжує ідею про художній текст як сферу, в якій немає ні логічно 

правильних, ні логічно хибних висловлювань (Р. Інгарден). Для 

середньовічного читача, як свідчить М.І. Стеблін-Каменський, існувало 

широке розуміння «правди», до якої входили як історичні, так і міфологічні 

оповіді [247, с. 20–43]. Це ж стосується і всіх фольклорних творів. Для носія 

традиційної свідомості, в якій ще важливу роль відіграють анімістичні 

уявлення, фантастичні з сучасного погляду події були реальними. Вони 

порушували звичний порядок буденності, але їх мислили як цілком можливі. 

Відповідно, на мовному рівні це відображено цілком у передбачуваний 

спосіб: навіть у таких фантастичних на теперішній погляд творах, як 

«Ікароменіп, або Захмарний політ» Лукіана [Лукиан, с. 332 – 345], в якому 

описано подорож за межі Землі, немає нічого такого, що не було б уже 

раніше відображено в грецькій міфології (наприклад, народження зі стегна у 

творі пародійно змінюється на народження з литки). А тому і словник автора 

нічим істотно не відрізняється від узвичаєного в сучасній йому літературі. 

Суто мовознавчим визначенням таких творів може бути так званий 

«фреймовий» аналіз (пор. вище про міфологічний сценарій). Кожному 

поняттю у свідомості мовця відповідає певний набір усталених ситуацій, а 

ситуації передбачають певну поведінку і сполучуваність актантів. У такій 

умовно фантастичній літературі, як твори Лукіана,  головним прийомом 

творення фантастичного є деформація прийнятих у мовленні фреймів, 

штучна підміна узвичаєних елементів – іншими (народження не з утроби чи 

зі стегна, як у міфі, а з литки; подвійна деформація культурного коду – 

реального і міфологічного). Такий тип фантастичного характерний для 

літератур, які ще безпосередньо пов’язані з ритуально-міфологічними 

джерелами. Визначальним для таких типів літератур є тип авторства: 
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здебільшого автор іще не має того рівня самосвідомості, який у нього 

з’являється в новий і новітній час.  

Фантастика у вужчому розумінні, як жанр, є явищем значно ближчого 

до нас часу. Повноваження автора в тексті до новітніх часів були досить 

вузькими, тому це відображено як у тематиці, у способі конструювання 

художньої реальності, так і в мовних особливостях текстів. Під такою 

фантастичною літературою зазвичай розуміють те, що в англомовній традиції 

окреслено поняттям «science fiction». У цьому випадку знову може з’явитися 

термінологічна плутанина. Так, у «Мандрах Гуллівера» Дж. Свіфта теж 

багато епізодів, які можуть бути сприйняті як цілком фантастичні. Але якщо 

ми проаналізуємо мовний бік цього твору, то переконаємося, що у випадку з 

цим романом маємо справу з першим типом фантастичного – з фантастичним 

не як жанром, а як прийомом. Адже жанр твору Дж. Свіфта – це роман-

памфлет, який у фантастичній формі говорить сучасним йому читачам про 

відомі суспільно-політичні події та явища. Тому в нього, як і в Лукіана, який 

міг йому навіть слугувати за взірець, головним засобом творення 

фантастичних ситуацій є деформація і навіть руйнація мовних фреймів. 

Наявні в тексті новотвори позначають цілком конкретні поняття, які теж 

були добре відомі читачеві.  

Але фантастика як science fiction можлива лише за умови значно 

більшого рівня деформації фреймів на вищих рівнях абстрактності. Ця 

фантастика зображує не лише фантастичне на рівні предметів і подій, а на 

рівні ментальних ситуацій і психологічних колізій, які не були відомі раніше. 

Так, серед новел, що ввійшли до «Марсіанських хронік» Р. Бредбері, є твори, 

які добре ілюструють обидва розуміння фантастики. Ті, у яких фантастичне 

наявне на рівні предметного світу (наприклад, сенсорний замок), із часом 

утратили свою фантастичну суть, і читач сприймає їх уже не так «очуднено». 

Натомість ті, де зображено невідомі психологічні стани свідомості, 

зберігають ефект фантастичності донині (епізод, коли виявляється, що ніхто з 

марсіан не вірить прибульцю з землі, що він справді прибулець, навіть коли 
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він показує їм свій літальний апарат – виявляється, марсіани можуть 

матеріалізувати свої марення).  

На мовному рівні ці типи ФАНТАСТИЧНОГО можуть бути не так 

різко розмежовані, і фантастичний твір із вищим ступенем фантастичного у 

сфері психологізму може містити засоби, притаманні іншим типам. 

 

2.1.2. Класифікація фантастичних текстів 

як прийом дослідження 

Мовознавство як дисципліна гуманітарного кола вивчає не лише 

мовні явища, а й їхню кореляцію з екстралінгвальними чинниками: історією, 

культурою та світоглядом народів. Вивчення мовних особливостей 

художньої літератури цілком відповідає цьому спрямуванню: мовний 

матеріал, яким оперує дослідник, дозволяє робити висновки 

міждисциплінарного значення. Уявлення, що мова художнього твору істотно 

відрізняється від повсякденної мови функціонально і прагматично, 

побутували ще в часи античності, що засвідчують тексти Аристотеля, 

Квінтиліана та ін.; див. також [51, с. 215-226], були ґрунтовно розвинені в 

епоху класицизму [32]. Ці донаукові уявлення були істотно відкориговані й 

узагальнені на початку ХХ ст., коли російський формалізм, а потім 

структуралізм вивів головні відмінності поетичної (і художньої взагалі) мови, 

що передовсім полягає в деавтоматизації мовних навичок, відхід від 

усталеного узусу [286; 263; 283].  

Окремої уваги заслуговують не тільки мова художньої літератури в 

цілому, а й часткові дослідження мовних особливостей літературних творів 

певних епох, стилів чи жанрів. Зокрема, мова художньої фантастики є 

важливим об’єктом дослідження, що дозволяє представити загальну картину 

з більш специфічного боку. Певні аспекти художнього мовлення в 

фантастичних творах вже були досліджені, зокрема, Ц. Тодоровим [257] та 

ін., мова української фантастики вже теж почасти була розглянута в 

українській науці [95].  
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Вивчення мови української фантастики перебуває в контексті 

досліджень мовних особливостей художньої літератури взагалі, тому воно 

невіддільне від вивчення стилістичних особливостей мовлення художніх 

творів певної епохи та авторських ідіолектів як її конкретних утілень.  

Мова фантастики становить значний інтерес з погляду сучасної 

лінгвістики, що спричинено доволі винятковим місцем фантастичних текстів 

у світовій літературі. Головною відмінністю цих текстів, що безпосередньо 

впливає на їхні мовні особливості, є змінена модальність щодо 

емпіричної дійсності. Проте, творячи нібито абсолютно «нові» варіанти 

реальності, фантастична проза тільки ілюструє давно помічену 

закономірність людського пізнання і мислення: неможливо створити в уяві 

концепт чи образ, який би не був зіпертий на певний відсоток уже 

відомої з досвіду інформації [43].  

Більшості прозових творів, що належать до епосу як роду літератури, 

не властиві активні словотворчі процеси та надмірна експресивність, що 

ними досягається. Ці характеристики були віддавна притаманні ліричним 

жанрам, і саме в них найбільш активними завжди були процеси 

словотворення (наприклад, неологізми П. Тичини, М. Старицького та ін.). 

Мова прозових текстів тільки від епохи романтизму почала поступово 

втрачати свій стабільний словник. Тому фантастична література ХХ ст. 

постає як закономірне продовження довготривалих процесів 

реформування і переосмислення ролі мовного компонента в прозових 

творах. Адже якщо в ліричному творі неологізми слугують для відтворення 

індивідуального переживання автора чи ліричного героя, то в 

фантастичному творі неологізми є засобом конструювання 

альтернативної чи «можливої» реальності, що напряму корелює з іншими 

актуальними сферами дослідження сучасних тестів, що побутують не тільки 

в суто художній сфері, а й у сфері ЗМІ.  

Українська фантастична література має багато десятиліть історії і 

налічує тисячі творів, як свідчить найбільш повний зведений каталог 
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книжкових видань та журнальних публікацій. Тому перед дослідником 

постає потреба класифікувати доступний матеріал відповідно до його мовних 

особливостей та проаналізувати під цим кутом зору найбільш показові твори 

з кожної з підгруп, адже мовні особливості фантастичних художніх творів 

безпосередньо корелюють із жанровою належністю тексту.  

Навіть у літературознавстві, що раніше почало наукові рефлексії над 

фантастичними творами, не вироблено чіткого розмежування між жанрами 

фантастичного. Так, російський дослідник К. Мзареулов виокремлює такі 

жанрові різновиди: наукова фантастика; космічна опера; фентезі; роман 

жахів (horror); бойовик і трилер; еротична фантастика; умовна фантастика. 

До останнього жанру дослідник зараховує авторські літературні твори з 

превалюванням фантастичного, але які з’явилися до появи у ХХ ст. 

фантастики як окремого жанру [154].   

У сучасній українській літературі представлені не всі із зазначених 

К. Мзареуловим жанрові різновиди. Найбільш повноцінно наявні в 

літературному процесі наукова фантастика, фентезі та «умовна» фантастика. 

До того ж, українська література ХХ ст. має деякі особливі стильові течії, які 

також можуть бути вписані в цей перелік. Серед творів, що слугуватимуть 

матеріалом для дослідження мовних особливостей української фантастики, 

мають бути рівномірно представлені тексти всіх груп фантастичної 

літератури. Проте для мовознавчого дослідження суто літературознавча 

класифікація творів не є цілком релевантною, бо оперує рівнем значно 

нижчого рівня абстракції, себто змістового. Натомість мовознавча 

класифікація має бути зорієнтована на виявлення того, яким чином 

відбувається конструювання уявних світів чи нових буттєвих станів за 

допомогою суто мовних засобів.  

Якщо фантастика як літературний жанр – це видозміна вже наявних у 

нехудожніх або в долітературних практиках жанрів, то мова фантастики – це 

так само видозміна, стилізація чи взаємодія мови художньої, авторської, із 

науковим чи долітературним ідіолектом.  
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Отож, українська фантастика може бути умовно класифікована на дві 

основні групи: 1) така, що стилізує чи бере за взірець мову наукових текстів 

(наукова фантастика, фентезі); 2) така, що стилізує долітературні практики 

(фольклор). 

Перша група – це зазвичай художні тексти, мова яких наслідує чи 

стилізує тексти наукового типу (наукова фантастика, на яку впливають точні 

науки). В українській літературі ХХ ст. науково-фантастичні твори, зокрема, 

писали А.А. Дімаров («Друга планета», «Три грані часу»), М. та С. Дяченки 

(«Vita Nostra», «Дика енергія Лана»), Н.І. Околітенко («Тутті», «Крок 

вікінга», «Політ на вогненних крилах») та ін. До цього жанру типологічно 

подібне фентезі, що своєю лексикою наслідує словник історичних чи 

етнографічних досліджень. Серед найбільш цікавих фентезійних творів 

останніх десятиліть – книги С.П. Плачинди: «Лебедія. Як і коли виникла 

Україна» та ін. Таким чином, ці твори з мовного погляду типологічно 

ідентичні (спрямовані на стилізацію наукових текстів). Із цієї групи ми 

обираємо для детальнішого аналізу твори А.А. Дімарова як чільного 

представника української наукової фантастики, який багато в чому визначив 

подальший розвиток цієї галузі літератури, а також збагатив її тематично і 

проблемно. Серед фентезійних творів особливої уваги заслуговує «Лебедія» 

С.П. Плачинди як один із найбільш ґрунтовних сучасної української 

літератури, зіпертий не лише на авторську художню творчість, але й на 

широке коло міфологічно осмислених історичних свідчень.   

Друга велика група наслідує мовні особливості переважно 

фольклорних творів. Це українська «химерна» проза, що по-новому 

осмислює словник і стилістичні кліше українського фольклору; у цій 

підгрупі є безпосередньо фольклорно зорієнтована проза, на кшталт 

О. Ільченка («Козацькому роду нема переводу, або Мамай і чужа молодиця»). 

Саме цей текст ми й обираємо для аналізу як найбільш репрезентативний та 

основоположний для всієї «химерної» прози в українській літературі 1960-

80 рр.  
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До попередньої групи типологічно подібна фантастика, що може бути 

схарактеризована як своєрідний «магічний реалізм». Творам цієї групи  

властиве не стільки використання фольклорного словника, скільки смислові 

зсуви, характерні для архаїчного ритуального слововжитку багатьох 

фольклорних жанрів, передовсім загадок, замовлянь і приказок. Чи не 

найвиразнішими зразками такої прози в українській літературі другої 

половини ХХ ст. є твори В.О. Шевчука. Більшість із них написана за 

мотивами барокової української літератури й увиразнює фантастичні 

елементи, наявні вже в автентичних барокових текстах. Фантастичний 

елемент є в романах та збірках оповідань «На полі смиренному» (1983), «Дім 

на горі» (1983), «Три листки за вікном» (1986), «Птахи з невидимого 

острова» (1989), «Дзиґар одвічний» (1990), «У череві апокаліптичного звіра» 

(1995), «Око прірви» (1996), «Жінка-змія» (1998), «Юнаки з вогненної печі» 

(1999), «Біс плоті» (1999) та ін. Із доробку В.О. Шевчука ми обираємо твори, 

які репрезентують різні за джерелами прецедентних концептів романи, 

повісті та оповідання: увиразнена середньовічна фантастика представлена в 

романі в новелах «На полі смиренному», барокові елементи фантастичного 

введені в повісті «Птахи з невидимого острова», а на сучасному мовному і 

тематичному матеріалі фантастичне найповніше втілено в романі «Дім на 

горі». Таким чином, твори В.О. Шевчука репрезентують різні типологічні 

групи, що можуть бути лише умовно зближені з фентезі.  

 

2.1.3. Жанрово-стилістична диференціація 

текстів української фантастики 

Наукова фантастика – популярний серед різних верств сучасного 

суспільства літературний жанр, який є надзвичайно цікавим явищем  із 

лінгвістичного погляду, оскільки поєднує в собі два функціональні стилі 

мови – науковий та художній. Крім того, науково-фантастичні тексти 

надзвичайно насичені термінологічними одиницями та безеквівалентною 

лексикою, зокрема авторськими неологізмами та власними назвами [Глінка]. 
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Наукова фантастика – жанр художньої літератури, який 

характеризується взаємозв’язком двох формально-змістових планів – 

наукового й художнього – та метою якого є художнє зображення вигаданого 

фантастичного світу як реального на підставі чотирьох ознак:  

фантастичності,  науковості, орієнтації на сучасність і спрямованості в 

майбутнє [95, с. 6]. 

В українській літературі фантастичне представлено всіма типами. У 

фольклорних текстах та текстах-стилізаціях, особливо характерних для 

поетів-романтиків, наявні і метаморфози, і чарівні перенесення, і фантастичні 

істоти. У ХХ ст. з’являється дуже багата наукова фантастика, яка різко 

відрізняється від першого типу і тематикою, і складом словника. Проте 

існують тексти, які за статусом складно віднести до якоїсь із двох 

вищезгаданих груп. Передовсім це традиція української химерної прози, що 

особливо була багатою на твори в 1950–1980 рр. У цих романах 

(«Козацькому роду нма переводу, або Мамай і чужа молодиця» О. Ільченка, 

«Дім на горі» Вал. Шевчука) наявна значна кількість фантастичних 

елементів, характерних і для фольклорних текстів. Проте підхід до них має 

істотно відрізнятися від суто фольклористичного, адже це тексти цілком 

іншої епохи. Цілком виправданою паралеллю в українській науці до текстів 

такого типу став «магічний реалізм» латиноамериканських письменників, 

передовсім Г.-Г. Маркеса. Така паралель підкреслює, що фантастичне в 

творах химерної прози присутнє на тому ж рівні, що й у Лукіана: модифікації 

зазнають певні мовні фрейми, усталене слововживання і звична 

сполучуваність ідей. Це й не дивно, бо в українській літературі зв’язок із 

фольклором іще в середині ХХ ст. був значно сильніший, ніж у решти і 

слов’янських, і інших європейських народів, що пояснюється доволі пізньою 

урбанізацією і довшим побутуванням фольклору серед широких кіл 

населення.  

Отож, у другій половині ХХ ст. в українській літературі побутувало 

два головні типи фантастики: наукова фантастика (science fiction), фентезі, а 
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також твори на взір «химерної» прози, які в модифікованій формі 

продовжували традицію фантастичного у фольклорі. Усі течії однаково 

представляють втілення фантастичного, тому їхні мовні особливості 

однаковою мірою мають бути враховані при аналізі мови української 

фантастичної літератури цього періоду.  

Проте зважаючи на значну відмінність у специфіці кожної з 

окреслених груп фантастики, варто виробити спеціальні техніки аналізу 

мовної складової певного типу текстів. Щодо фентезі, то суто мовно, 

напевне, не варто його різко протиставляти науковій фантастиці: адже 

головна відмінність фентезі від наукової фантастики – це регресивна 

темпоральна спрямованість, на відміну від прогресивної, характерної для 

наукової фантастики. Тому обидва типи текстів однаковою мірою 

спираються на наукові джерела, але тільки різних наук, і відповідно 

використовують певне коло понять і назв артефактів, які вже відомі з 

нехудожніх текстів.  

Загальним для всіх груп принципом аналізу може бути визначення 

головних відмінностей мови фантастичного твору чи твору з елементами 

фантастики від тексту реалістичного. Проте кожен із двох найзагальніших 

типів текстів може бути проаналізований щодо того, наскільки видозмінений 

і модифікований мовний рівень текстів, що слугували взірцями стилізації. 

Для наукової фантастики такими текстами можуть бути різноманітні 

дослідження в галузі точних та природничих наук, для фентезі – історичних 

чи антропологічних досліджень. Так само варто проаналізувати дуже часті в 

таких текстах новотвори: наскільки вони зберігають зв’язок зі словотвірними 

моделями, представленими в терміносистемах, що наявні у текстах-узірцях. 

Для текстів химерної прози варто виробити інший спосіб аналізу 

мовного рівня. Зважаючи на те, що у них новотвори не наявні в такій значній 

кількості, треба сконцентрувати увагу на інших прийомах творення 

фантастичного, а саме на модифікації фреймів. Також треба звернути увагу 

на головні шаблони творення художньої дійсності, які химерна проза 
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запозичила безпосередньо з фольклору: наприклад, розглянути варіанти 

«топосу неможливого» у фольклорних текстах та в авторських творах. 

Ці два типи фантастики істотно відрізняються на мовному рівні 

(від рівня словотвору – до складу лексики і лексичної сполучуваності), і 

тому є альтернативними шляхами створення ефекту фантастичного в 

мові художнього тексту. 

 

2.1.4. Прийом ідентифікації концептуальних осей    

у фантастичному тексті     

Нижче запропоновано використання авторського прийому визначення 

концептуальних осей для дослідження системи концептів твору фантастики 

на прикладі повісті-феєрії О. Бердника «Вогняний вершник». 

Концептуальна вісь РАЦІОНАЛЬНЕ (вербалізація: мозок, інтелект) – 

ІРРАЦІОНАЛЬНЕ (вербалізація: серце, душа): Мозок жахається чомусь, а 

серце стискується солодко й радісно. Важко розібратися. Вічний 

антагонізм між інтелектом і серцем. Як його уникнути?  

Розум говорить, що це неможливо, ірраціонально, абсурдно. А серце 

співає пісню радості і лагідно кепкує над тугодумним інтелектом. Коли над 

обрієм сходить сонце — квітка не роздумує, вона в екстазі п’є променистий 

материнський дарунок, щоб зростити плід. Навіщо ж роздумування, 

сумніви? Інерція віків? В’язниця догматів? 

“Будь хоч раз у житті квіткою, котра беззастережно прагне 

сонячного нектару, — шепоче душа. — Будь…” 

— Кидаю тобі нитку мого серця! Іди по ній! 

Вона розірвала платтячко на грудях. Яскраво загорілася квітка серця, 

запульсувала, ніби ранкова зоря. 

— Де ж нитка, Віоло? Я не бачу! 

— Вона незрима, коханий! Іди! Поспішай!..    

— Тільки не дивися вниз, — долинуло з того берега. — Дивися на 

вогник мого серця! 
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Концептуальна вісь КАЗКА (вербалізація: казка, легенда, містерія, 

вигадка, небувале) – РЕАЛЬНІСТЬ (вербалізація: реальність): Хтось 

скептично мовить: казка, легенда, містерія. То й що? Хай буде містерія. 

Зрештою, все життя — велична містерія духу. Комусь вигадка, а мені — 

повсякденна реальність. І не лише мені, а й вірній супутниці, любій дружині 

Наді. Вона теж повірила в небувале і відважилася на мужній вчинок. Хто 

нас осудить? Хто має право?    

Концептуальна вісь ТЕХНІКА (вербалізація: прилад, автомат) – 

ЛЮДИНА (вербалізація: людина, живе, серце, пульсуючий фокус буття, 

душа): — Що ви говорите? Прилади, автомати, фотографія… Та хіба 

можна порівняти автомат з людиною? Що таке Сонце на фотографії? 

Тільки кружало, плоский диск з якимись плямами. А коли дивишся на Сонце в 

телескоп, воно здається живим і близьким… воно, як серце, як пульсуючий 

фокус буття… Та що говорити! Коли в душі відсутнє таке розуміння, хіба 

автомати допоможуть?    

Підійшовши до плакучої верби, торкнулася гладенької кори пальцями. 

— Вітаю тебе, сестро! 

Верба затріпотіла віттям, щось ласкаво прошепотіла. 

— Навчи його коханню, сестрице… Навчи… 

Концептуальна вісь ПОВСЯКДЕННЕ (вербалізація: заскорузлий 

світогляд, звичні, сірі, одшліфовані думки, аксіоми, переконання і традиції, 

нікчемний, порожній, примітивний) – РОМАНТИЧНЕ (вербалізація: 

полум’яний, шукати, новий, таємниця, небувале): Нам треба міняти свій 

заскорузлий світогляд. Треба звільнятися від звичних, сірих, одшліфованих 

думок, аксіом, переконань і традицій. Треба бути полум’яними. Помилятися, 

падати, вставати і шукати, шукати, шукати нових стежок і проходів до 

таємниці буття. Адже ми створили безліч безкрилих, безпомічних, 

школярських гіпотез — нікчемних і порожніх, як горіхова шкаралупа, і 

притягуємо до тих гіпотез усі факти науки та пізнання. Так не можна! Ти 

чуєш? Треба, щоб кожен на своєму місці довбав скелю таємниці, готуючись 
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до небувалого. І я в цьому експерименті, що має здійснитися, хочу довести 

собі й іншим, що космос не такий примітивний, як дехто гадає…    

Концептуальна вісь ЛЮДИНА (вербалізація: ми) – ІНШОПЛАНЕТНІ 

РОЗУМНІ ІСТОТИ (вербалізація: розумні брати) — Я певна, — прошепотіла 

вона, — що поряд з нами живуть і мислять розумні брати. Їх багато. Вони 

скрізь. І не обов’язково на інших твердих тілах — планетах. Вікторе, ми в 

полоні якогось карусельного світогляду, примітивної механістичної 

схематики. Ми цілком ігноруємо той вражаючий факт, що всі небесні тіла, 

наше єство, кожну частку матерії омиває вакуумний океан, ми в ньому 

пливемо, ним насичуємося, ним, зрештою, дихаємо. Те, що вважається 

“нічим”, “порожнечею”, є фундаментом всього сущого і нашого життя 

зокрема. Ти розумієш, до чого я веду? Нам треба трохи абстрагуватися від 

планетної каруселі, ступити крок за межі дитячого риштування. Тоді ми 

побачимо, що простір наповнений великим, всеосяжним життям, що наше 

життя — то лише лялечка, ембріон всеохопного життя космосу, як про те 

казав Вернадський. Треба лише розірвати плівку, що оточує нас, ще раз 

розтрощити кришталеве склепіння, яке колись зруйнував Джордано. О, який 

страшний консерватизм. І все, все ми будуємо за прадавнім взірцем 

антропозакоханості, ігноруючи розмаїтість материнської світобудови…    

Концептуальна вісь НАШ СВІТ (вербалізація: Земля) – 

ІНШОПЛАНЕТНИЙ СВІТ (вербалізація: інший світ, інші закони, інші 

константи, друзі) — Все дуже просто. Ми потрапили в інший світ. Тут все 

не так, як на Землі. Інші закони, інші константи. Твої думки створили 

міраж. Ти гнався за ним. А я була тут. Ходімо зі мною. Нас чекають друзі, 

поглянь…    

Концептуальна вісь ЗЕМНИЙ ЧАС – ПОЗАЗЕМНИЙ ЧАС: — Це ж 

десятки світлових років, — здивувався Віктор. — На Землі, напевне, минула 

ціла епоха. Нас забули… 

— На Землі, — заперечила Людина, — минуло кілька днів. Ми 

користуємося іншими вимірами часу, іншим способом пересування в 
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континуумі, ніж ви. Відстань між системою Сонця і Оріоном, так звана 

комета, — тут Людина всміхнулася, — пройшла за мить. Трансформація 

простору… 

— Комета — це корабель? 

— У вашій мові відсутні слова й поняття, щоб пояснити її 

призначення. Комета — це носій інформації, акумулятор психозерен планет, 

лейкоцит Всесвіту, зв’язок між світами і ще багато такого, про що вам 

рано знати… 

Ваші почуття, розум, пам’ять, все, що складає на Землі мислячу, 

чуттєву істоту, — є високий, тонкий прояв матерії-енергії. Все це 

трансформувалося у світі ультрапроменевих енергій і ввійшло в нові тіла. 

Знаю — для вас це потрясіння, незвичність. Та для розуму, що збагнув 

сутність Надмірності, все просто. Хоч всеосяжної таємниці буття не 

розкриває жоден, навіть найвищий, світ.    

Кожен світ унікальний, неповторний. Хоч і всі вони складають 

одність. Люди Землі ще не засвоїли цю велику істину. Єдність світобудови 

не в одноманітності еволюцій, а в спільній субстанційній основі. Лише 

градації вияву материнської основи незліченні. Розмаїті сфери різних 

ущільнень матерії, різних її станів. Вдосконаленім всього сущого, вічний 

пошук розуму, сходження його по щаблях еволюції, саморозкриття все 

глибше, вище, всебічніше — закон мегабуття. 

Матерія нашого світу тонка й пластична. Вона миттю набуває 

форми нашої думки й відчуття. Ваші думки й відчуття трансформуються в 

реальність. Те, що ви бачили, чули, ті перешкоди, які ви долали, самі ж і 

створили. Вас розділяла прірва страху, ви пливли через ріку відчаю та надії. 

Повзли по скелях сумніву. Переборювали спокусу спокою, мару роздвоєності, 

забуття. І нарешті нитка кохання, любові, нитка вірності й серця проклала 

місток понад прірвою ілюзії. І тоді все зникло, щезла мара відносності, 

накопичена вами в життєвій марноті. І з’явився цей світ. Реальний світ 

нашої сфери. Тепер ви його повноправні жителі.    
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Концептуальна вісь ТЕХНІКА (вербалізація: механічний розвій, 

машина, технічний комплекс) – ДУМКА (вербалізація: творяща думка): —

 Ми давно минули еру механічного розвою. То були перші дитячі кроки. 

Могутність творящої думки хіба можна порівняти з машиною? Лише для 

міжгалактичних мандрівок використовується дещо, віддалено подібне до 

технічного комплексу. Проте принципово відмінне від речовинних машин.    

Концептуальна вісь ЗОВНІШНЄ – ВНУТРІШНЄ: Напруги вашого 

світу мізерні порівняно з напругою тутешньою. У вас вона зовнішня, у нас — 

внутрішня. Ваша творчість і праця трансформуються через багато 

посередників — руки, важелі машин. Наша думка творить безпосередньо, 

тотожно.    

Завдання Людини — грандіозне, прекрасне: з’єднати любов’ю всю 

безмежність у радісну симфонію буття!    

Концептуальна вісь ЄДНІСТЬ – РОЗБРАТ: — Те, що ми побачили, 

легенда, казка, космічна містерія. Це — чудоподібно. Проте на Землі, звідки 

ми прибули, ще панує розбрат і лють, ще ллється кров у війнах, ще кидає на 

квітучі ниви тінь ядерний меч. Поряд з осяяннями і творчою радістю панує 

сум і зневіра, відчай і самота. Не всі люди ще мають можливість творити і 

навіть вгамувати голод шматком хліба. Ради Землі, ради її звільнення ми 

прагнули в простір, щоб осідлати дракона розбрату й зла, щоб принести 

рідній планеті нові сили й можливості. Чи можна нам звідси вернутися 

знову на Землю, щоб допомагати людям дійти до могутніх вершин пізнання? 

Там дуже потрібні ясний розум, віддане серце…    

Концептуальна вісь МИНУЛЕ – МАЙБУТНЄ: Друже, ти, що 

читатимеш оці нотатки, прихили слух до голосу мудрого мовчання. Пора 

нам почути голоси далеких світів понад громохкими, жорстокими голосами 

минулих віків. Пора для любові, котра має осяяти прийдешнє мудрістю ще 

ненароджених дітей, цих чарівних гостей з краю Тайни.    

Концептуальна вісь МАКРОКОСМ (вербалізація: далекі світи) – 

МІКРОКОСМ (вербалізація: космос душі): Вона мріє стати учителькою. Що 
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ж, формування космосу душі в нашу епоху, може, важливіше польоту в 

далекі світи.    

Прийом ідентифікації концептуальних осей був розроблений і в 

застосуванні до роману Г. Сітька «Я – богомол». Роман-фентезі (авторське 

визначення) описує земну цивілізацію комах (НЕЗВИЧАЙНІ ПЕРСОНАЖІ) 

300 млн. р. тому (НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС і подорожі в ньому – НЕЗВИЧАЙНІ 

ДІЇ), базовану на магії й етиці, без матеріальних цінностей і технологій 

(концептуальні осі МАГІЯ–ТЕХНОЛОГІЯ, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ–

МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ). Термін цивілізація (Велика Цивілізація 

Богомолів) ужито нетрадиційно, протиставлено матеріальній культурі й 

технології, однак описаний світ за віссю О. Шпенглера – КУЛЬТУРА, а не 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ. Відповідно до фольклорного світобачення, час роману 

циклічний: Кажуть, колись до нас існувала Велика Імперія Скорпіонів, за 

ними прийшли ми, богомоли, по тому пануватимуть динозаври, потім – ви, 

люди... Брак вербалізації НЕЗВИЧАЙНОГО ПРОСТОРУ компенсований 

акцентуванням інших перелічених концептів. Джерела прецедентних 

концептів – історія Київської Русі (імена персонажів Аскольд, Володимир, 

Святополк, Святослав), козацтва (головний герой Богдан, джура, 

старшина), західноєвропейського лицарства (магістри), наукові 

дослідження «мови» та «соціального життя» комах, містичні візії 

О.П. Блаватської про доісторичні раси, «Едем» Г. Гаррісона про цивілізацію 

динозаврів. 

 

2.1.5. Прийом алгоритмічного моделювання 

системи концептів фантастичного тексту 

на основі концептосфери чарівної казки 

Уже впродовж не одного десятиліття використовують метод 

дослідження зв’язку авторського художнього тексту з фольклорною 

оповіддю, що передбачає порівняння сюжетної структури та функцій 

персонажів літературного твору і народної чарівної казки. Одним із 
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найяскравіших прикладів є елементи казкової структури та функцій 

персонажів у найвидатнішому авторському творі літератури Київської Русі – 

«Слові о полку Ігоревім». 

Нижче здійснено спробу алгоритмічного моделювання 

концептосфери фантастичної подорожі в мові оповідання Р. Росіцького 

«Заповідник», що ґрунтується на робочій гіпотезі про художнє моделювання 

у фантастичному тексті мовного простору чарівної казки. Такий підхід може 

бути використаний для концептуальної інтерпретації фантастичних творів 

різних жанрів, включаючи як науково-фантастичні, так і фетезійні, оскільки і 

ті, і ті базуються на квесті, найповніше реалізованому у фольклорному жанрі 

чарівної казки, яка виступає моделлю для фантастичного тексту.    

Зближення тексту фантастичної оповіді з текстом чарівної казки 

спостерігаємо в автора досліджуваного фантастичного оповідання 

Р. Росіцького «Заповідник» і на рівні парадигматики як набору концептів, 

притаманних організації казкового простору (чарівні помічники, незвичайні 

засоби пересування, магічні засоби подолання межі між повсякденним і 

казковим просторами), і на рівні синтагматики як структурної організації 

розгортання казкової оповіді відповідно до закономірностей, які виявив у 

тексті казки В.Я. Пропп, здійснюючи такі дослідження, як «Морфологія 

казки» й «Історичне коріння чарівної казки». 

Функції зближення авторської оповіді з казкою виконує вже назва 

твору «Заповідник», котра має номінативну роль, подібну до ролі назв казок 

на зразок «Три царства»: назва окреслює незвичайний світ із власними 

фантастичними закономірностями. Необхідно підкреслити, що навіть 

уживання слова заповідник у нейтральних контекстах указує на простір, 

відмінний від повсякденного буденного. Адже заповідник – це своєрідне 

царство недоторканного минулого. В оповіданні заповідник – це простір 

природного стану речей, передусім людини, на противагу неприродним 

ситуаціям. 
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Для надання оповіді втаємниченості автор уже з перших рядків 

уводить до тексту деякі маркери НЕЗВИЧАЙНОГО ПРОСТОРУ, як-от 

субміліціонер – 4 рази на перші 8 речень [Росіцький 2010, с. 3]. Як ознаку 

введення до чарівного простору можна розглядати й ім’я головної героїні 

оповіді – Аквеліна від латинського найменування орла. Слід звернути увагу 

на те, що вона працює в журналі, який відкрив читачам «незвичайні, просто-

таки екзотичні місця зовсім поряд» [Росіцький 2010, с. 4]. Бачимо, що автор 

використовує таку рису архаїчного мислення, як протиставлення 

повсякденного і чарівного простору, причому чим архаїчнішим є світогляд, 

тим ближчою є межа неповсякденного світу – спершу вже за межами 

людського житла, за його порогом та вікнами, пізніше на межі села або поля і 

лісу, а згодом тільки далеко в чужому царстві. Можна припускати більш або 

менш усвідомлену настанову автора розгляданого твору на художню 

реконструкцію архаїчного магіко-міфологічного світогляду, що накладає 

свій відбиток на всі використовувані мовні засоби оповідання. 

Використаний і НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС: далеко не на початку твору 

з’ясовується, що дія відбувається наприкінці ХХІ ст. [Росіцький 2010, с. 33]. 

Головна героїня дістається до чарівної місцевості на такому засобі, як 

«старенький пазик, більше схожий на музейний експонат, а не на засіб 

пересування» [Росіцький 2010, с. 3], це «автомобільна реліквія» [Росіцький 

2010, с. 5]. Природно, що засіб пересування до заповідного простору – так 

само заповідний, архаїчний. Засоби пересування в чарівній казці – це, як 

відомо, вид чарівних засобів, що їх можна віднести до більш або менш 

персоніфікованих предметів-помічників. Згадувані в оповіді посвідчення, 

зважаючи на весь контекст фантастичного оповідання, слід розглядати як вид 

чарівних засобів. 

Чарівний простір відділений від звичайного повсякденного трьома 

лініями постів озброєної охорони [Росіцький 2010, с. 5], що вказує на 

реалізацію ТРОЇСТОСТІ чарівної казки, так званого закону трикратного 

повторення. Окрім того, тут акцентований такий важливий концепт 
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архаїчного магіко-міфологічного мислення чарівної казки, як МЕЖА між 

повсякденним і незвичайним простором. Нарешті, до концептосфери міфу й 

похідної від нього чарівної казви належать ОХОРОНЦІ іншого / чужого 

простору. Винятково важливий концепт оповідання, як і чарівної казки, – 

ДОРОГА як шлях із БУДЕННОГО, ПОВСЯКДЕННОГО в НЕЗВИЧАЙНЕ, 

ЧАРІВНЕ. Без дороги немислима подорож як основа динаміки оповіді 

чарівної казки.                     

Грошові одиниці в суспільстві, де перебуває героїня, – драхми, тобто 

грецькі гроші до запровадження євро. Жодних інших паралелей із грецьким 

суспільством будь-якого періоду його історії ми в оповіданні не виявляємо, 

через те зазначений маркер слід уважати за дуже умовний, такий. що виконує 

суто функцію дистанціювання від повсякденного простору читачів.            

Перед потраплянням до чарівного простору водій, що відповідає 

казковому ЧАРІВНОМУ ПОМІЧНИКОВІ, запрошує героїню заночувати в 

його сусідки, що може відповідати казковій Бабі-Язі, однак героїня 

відмовляється [Росіцький 2010, с. 5-6].  

Героїня шукає собі провідника до чарівної місцевості. У селі вона 

все-таки сподівалася знайти провідника, який би допоміг їй пробратися у 

Заповідник [Росіцький 2010, с. 6]. Зрештою вона знаходить головного 

чарівного помічника, що вказує на ієрархію таких персонажів у творі, 

подібно до чарівної казки.  

Поряд із героїнею головну роль в оповіді відіграє помічник-

провідник, який пізніше виявляється господарем іншого / чужого / 

магічного простору. Він з’являється тоді й так, як і належить героєві чарівної 

казки: У Аквеліниній душі вже почав зароджуватися сумнів, малодушна 

думка кинути все і повернутися додому все частіше протискалася наперед у 

рядах думок оптимістичних, аж тут щаслива доля усміхнулась їй – 

несподівано з’явився провідник. … перед Аквеліною немов з-під землі виріс 

чоловік років семидесяти (так!) п’яти, кремезний і доволі високий [Росіцький 

2010, с. 7]. Як справжній чарівник, він не тільки вгадує ім’я дівчини, а й 
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інтерпретує його значення та походження [Росіцький 2010, с. 13]. 

Походження слова (етимологія) постає як продовження магічних таємничих 

знань: адже знати походження речі та її назви в традиційному світогляді 

означало володіти річчю, тобто фантастичне сучасного автора природно 

інтегрує архаїчні уявлення. Далі в оповіданні показано, що мова виступає чи 

не найголовнішим концептом окресленого в ньому фантастичного світу. 

З часом героїня дає таке визначення своєму співрозмовникові: От 

живе собі у маленькому селі вчений і філософ, здатний змінити світ, а світ 

про це й не здогадується [Росіцький 2010, с. 36]. Образ господаря чарівного 

світу виступає одним із головних компонентів не тільки чарівної казки, а й 

більш архаїчного за неї міфу.               

Дівчина несподівано для себе за допомогою чарівного помічника 

перетинає межу повсякденного і чарівного просторів, яку незадовго до того 

не змогла перетнути за допомогою великого хабаря [Росіцький 2010, с. 8], що 

може вказувати на нерелевантність матеріальних чинників у чарівному 

просторі. Експліцитно вказано на те, що сталося диво, і саме так сприймає 

події головна героїня: Але сталося диво – незнайомця пропустили, не 

мовивши слова, а її немовби й узагалі не помітили [Росіцький 2010, с. 8]. 

Концепт ДИВО – один із найголовніших, якщо не найголовніший, у чарівній 

казці, оскільки саме він за визначенням є найважливішою відмінністю її від 

оповіді про повсякденні побутові події.          

Головний магічний засіб – чарівні букові дощечки зі знаками. У 

відповідь незнайомець дістав із кишені маленьку букову дощечку, загорнуту у 

полотнину. На цій дощечці красувався чудернацький знак, що нагадував чи 

то ієрогліф, чи то якийсь абстрактний візерунок. Аквеліну здивувало, що 

незнайомець прикривав дощечку долонею, немовби не хотів показувати, той 

чудернацький візерунок повністю. – Оце – знак невидимості. Береш дощечку, 

скеровуєш її на людину під прямим кутом – і робишся для тієї людини 

повністю невидимою [Росіцький 2010, с. 8]. Дерев’яні предмети, зокрема 

дощечки зі знаками, виступали, як відомо, магічними засобами у стародавніх 
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слов’ян, германців, угорців та ін. Можливо, автор імпліцитно звертається до 

історії «Велесової книги», переписувач якої повідомляв, що він опрацьовував 

саме букові дощечки.         

Чарівний простір розташований буквально поряд із повсякденним, 

однак він має власні закономірності організації й, як було підкреслено вище, 

відділений від повсякденного важко проникною межею. Офіційна 

інформація про Заповідник була доволі скупою і малозрозумілою. 

Повідомлялося, що два роки тому на місці села Т. утворилася дивна 

природна аномалія. Чим вона характеризувалася, зрозуміти було годі, бо 

канали новин безбожно спотворювали наукову інформацію. Аквеліна, змалку 

привчена батьком читати науково-популярну літературу, здогадувалася, що 

справа тут у якихось невідомих науці енергополях, бо вже через місяць після 

виявлення аномальної зони вільний доступ до неї припинили. За два роки про 

Заповідник склали купу дурних байок і поетичних легенд. <…> Чотири місяці 

тому Заповідник несподівано розширив свої межі. Пропускні пункти і вишки 

спостереження раптом потрапили у зону дії невідомого енергополя. <…> 

Вона ж прекрасно пам’ятала, їдучи сюди, що мобільник у Заповіднику не 

працює. Так само, як нікому тут не потрібні теле- і радіоприймачі 

[Росіцький 2010, с. 9-11].    

У чарівному просторі заповідника розташовані знерухомлені танки, 

які зупиняє чарівна дощечка [Росіцький 2010, с. 10-12], – ще одне свідчення 

слабкості технічної та збройної сили перед магічною. Дід Корній експлікує 

зазначений факт: Коли навесні кордони Заповідника посунулися на сотню 

метрів, дубоголове військове начальство вирішило ввести бронетехніку. Ті, 

що ти бачила, увійшли першими, довелося зупиняти. Знак нерухомості ти 

мала би бачити [Росіцький 2010, с. 14]. Усе це попахувало якщо не 

чаклунством, то геніальним науковим відкриттям [Росіцький 2010, с. 49]. 

Ідея близькості наукового відкриття і чаклунства існувала і в античності, і в 

середньовіччі.             
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Технічні засоби співвідносні з магічними засобами: Для сучасної 

людини телевізор і радіо – містика [Росіцький 2010, с. 14]. Гарантую, що 

навіть академіки не знають, що воно таке оті електромагнітні коливання 

[Росіцький 2010, с. 15] Пор.: …двоє незнайомців чаклували над якоюсь 

апаратурою [Росіцький 2010, с. 19].                     

Одним із ключових концептів оповіді виступає МОВА.   

- Чи ти звернула увагу на мову солдатів, що приходили увечері з тим 

твоїм Едиком? – несподівано запитав дід Корній.     

- Солдати каліченою мовою розмовляли, а Едик – ні. І що з того?       

- А голова у кого боліла?     

- Ви хочете сказати, що це якось між собою пов’язано?             

- Безперечно. <…>  

- Тут і справді заповідна зона, де люди можуть розмовляти не 

каліченою мовою [Росіцький 2010, с. 29-30].       

Автор у формі науково-фантастичного тексту обговорює 

соціолінгвістичну проблему: Причина аномального напруження саме на 

нашій землі була викликана дикою мовною ситуацією [Росіцький 2010, с. 33]. 

Висловлено ідеї теорії мовних картин світу, а також теорії мовної 

відносності або гіпотези Е. Сепіра – Б. Уорфа: Не забувай, що мова – то засіб 

осягнення і пізнання світу. У кожного народу він свій, бо мова програмує 

спосіб мислення [Росіцький 2010, с. 47]. 

Мова описана як найпотужніший інструмент людської діяльності: У 

людей, що не володіють мовою, плутані думки, несформований світогляд, 

примітивні погляди на речі і явища. Така людина не може бути доброю. 

Звідси хаос у суспільстві [Росіцький 2010, с. 47]. Таким чином, наявний і 

підкреслений і етичний компонент мовної ситуації.                          

Урешті, весь текст автора побудований як постмодерна гра з 

перегуками, інтертекстуальністю: слова, ужиті в творі, відсилають до інших 

текстів як джерел прецедентних концептів, таким чином активізуються 
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конотативні можливості лексем. Так, простір вторгнення  фантастичного в 

реальний світ автор називає зоною, що перегукується з такою ж назвою у 

фантастичному творі братів А. і Б. Стругацьких «Пікнік на узбіччі». Однак у 

згаданому романі фантастичний простір характеризується передусім через 

фізичні характеристики: звичні закони фізики там не діють, що докладно 

описано в тексті: кожен звичний предмет має непередбачувані властивості. 

Натомість в українського автора зона схарактеризована передовсім мовними 

засобами, зокрема – стилістичними. Тобто можна підсумувати, що в 

оповіданні Р. Росіцького використані широкі можливості суто мовних засобів 

для створення ефекту фантастичного.   

Поряд зі спільними деталями творів Р. Росіцького, з одного боку, і А. і 

Б. Стругацьких, з другого боку, між ними спостерігаються значні 

відмінності. Основна проблема, розглядана А. і Б. Стругацькими в 

зазначеному й інших творах – узаємовідносини землян із позаземними 

цивілізаціями, адже зони аномальних фізичних законів утворилися, за А. і 

Б. Стругацькими, там, де Землю відвідали інопланетяни, залишивши 

незрозумілі артефакти. Узаємодія людей із місцями колишнього перебування 

інопланетян і залишеними ними речами утворює головну колізію роману А. і 

Б. Стругацьких. Роман переобтяжений багатьма технічними детялями, які 

ускладнюють, на наш поляд, психологічний ефект від тексту. Етичний 

компонент є центральним і в оповіданні Р. Росіцького, однак проблематика 

оповідання суто земна і сконцентрована навколо не стільки технічних 

дивовиж, скільки мовної проблематики.       

Автор підкреслює філософський, етичний, медичний та інші аспекти 

важливості свідомого ставлення до мови й досконалого володіння нею. На 

наш погляд, оповідання може бути визначене як соціально зорієнтована 

літературна казка про виняткову роль мови в житті особистості й 

суспільства.    

Можемо запропонувати використання такого прийому дослідження 

фольклорного або художнього твору, зокрема оповідання Р. Росіцького 
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«Заповідник», як побудова ланцюжка концептів. Такий прийом був раніше 

застосований для дослідження специфіки космогонічних текстів у їх 

порівнянні.       

Отже, в дослідженому оповіданні вербалізовані такі концепти, як: 

ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ – мандрівник, що відлучається з повсякденного 

простору й мандрує до чарівного простору, пор. у моделі чарівної казки 

В.Я. Проппа підкреслення важливості такого поняття, як рос. отлучка;  з 

оповідання неясно, яку роль у розгортанні подій відіграє той факт, що в ролі 

голоного героя виступає саме молода дівчина, до того ж звична для чарівних 

казок тема небезпек для дівчини в чарівному лісі або інших видах 

неосвоєного людиною простору в оповіданні не розроблена;            

ДОРОГА – обставлений перешкодами шлях із повсякденного 

простору в незвичайний; концепт ДОРОГА невіддільний від концепту 

ПОДОРОЖ, винятково важливого як для чарівної казки, так і для творів 

фантастичного спрямування;            

(магічний) ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ, в розгляданому випадку 

архаїчний автомобіль, що везе головну героїню до Заповідника, який 

виявляється архаїчним осередком здорового природного простору;       

ОХОРОНЦІ ЧАРІВНОГО ПРОСТОРУ, поіменовані в оповіданні як 

субміліціонери;       

ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК героя-мандрівника (в оповіданні це 

звичайний водій), який, однак, доправляє дічину до незвичайного простору;      

ЧАРІВНИЙ ПРОСТІР, протиставлений повсякденному просторові й 

відділений від нього МЕЖЕЮ й ОХОРОНЦЯМИ ЧАРІВНОГО ПРОСТОРУ;       

ГОСПОДАР чарівного простору, який виступає в ролі фізика і 

філософа, з одного боку, однак здається чаклуном, з другого боку; ім’я 

головного героя дід Корній не несе, наскільки можно зрозуміти, спеціального 

світоглядного навантаження;       

МАГІЧНІ ЗАСОБИ – в оповіданні букові дощечки зі знаками;      
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ЧУЖІ – персонажі чарівного простору, наділені негативними 

якостями і протиставлені головному героєві; особливістю концептосфери 

розгляданого оповідання є те, що в ньому ЧУЖІ виступають другорядними й 

дрібними за своєю роллю і впливом на головного героя персонажами, тоді як 

ГОСПОДАР чарівного простору наділений максимально можливими 

позитивними якостями і сприяє головному героєві, в чому виявляється 

специфіка індивідуально-авторської картини світу письменника; у народних 

чарівних казках зазвичай головному позитивному героєві протиставлений 

головний негативний герой, які вступають у поєдинок, тоді як помічники, 

хай навіть сильні, не є господарями чарівного простору; у розгляданому 

фантастичному оповіданні функціональні відповідники Кощія або Змія 

зредуковані до ролей дрібних персонажів, тоді як функціональний 

відповідник Баби-Яги виведений у ролі господаря чарівного простору;          

ДИВО – центральний концепт чарівної казки, що визначає її 

належність саме до такого виду фольклорних творів;     

МОВА – концепт, що є центральним ув індивідуально-авторській 

картині світу оповідання Р. Росіцького і визначає соціально-етичне і 

філософське спрямування твору.       

Розглядані концепти уперше з’являються в оповіданні саме в 

переліченому порядку, що дозволяє вибудувати вищезазначений ланцюжок 

концептів як концептуальний каркас оповідання.    

Таким чином, у «Заповіднику» Р. Росіцького  НЕЗВИЧАЙНИЙ 

ПРОСТІР (підкреслений назвою) – поряд зі звичайним, але вони чітко 

розмежовані. Вербалізовані концепти НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС (кін. ХХІ ст.), 

НЕЗВИЧАЙНІ ПЕРСОНАЖІ, серед яких казкові ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК і 

ГОСПОДАР ЧАРІВНОГО ПРОСТОРУ (фізик/маг), НЕЗВИЧАЙНІ ЗАСОБИ 

(букові дощечки зі знаками) та ДІЇ. Ім’я головної героїні Аквеліна вказує на 

міфологічний образ орла (латинськ. aquila) як посередника між рівнями 

світобудови. Центральний концепт – МОВА в соціолінгвістичному вимірі: 

Причина аномального напруження саме на нашій землі була викликана дикою 
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мовною ситуацією. Авторська КС включає лінгвофілософські ідеї 

В. Гумбольдта й О.О. Потебні, гіпотезу Е. Сепіра-Б. Уорфа: …мова – то засіб 

осягнення і пізнання світу. У кожного народу він свій, бо мова програмує 

спосіб мислення. Художньо визначені функції мови, підкреслений етичний 

аспект: У людей, що не володіють мовою, плутані думки, несформований 

світогляд, примітивні погляди на речі і явища. Така людина не може бути 

доброю. Звідси хаос у суспільстві. Система концептів роману відповідає 

чарівній казці та квесту (за винятком концепту МОВА): ЗВИЧАЙНИЙ 

ПРОСТІР–МАНДРІВНИК–ДОРОГА–ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ–ОХОРОНЦІ 

ЧАРІВНОГО ПРОСТОРУ–ПОМІЧНИК–ЧАРІВНИЙ ПРОСТІР–ГОСПОДАР 

ЧАРІВНОГО ПРОСТОРУ–МАГІЧНІ ЗАСОБИ–ЧУЖІ (ворожі персонажі)–

ДИВО–МОВА–ПОВЕРНЕННЯ. У стислому викладі: ЧАРІВНИЙ ПРОСТІР, 

де МАГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ оберігають МОВУ. Джерела прецедентних 

концептів: соціолінгвістичні дослідження, чарівні казки, «Велесова книга», 

«Пікнік на узбіччі» А. і Б.Стругацьких. 

Таким чином, прийом алгоритмічного моделювання системи 

концептів фантастичного тексту на основі концептосфери чарівної казки 

дозволяє співвідносити структуру фантастичноо твору і казки, виявляючи 

послідовність концептів, вербалізованих у тексті.  
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2.2. Критерії відбору матеріалу    

 

Добір текстів для дослідження визначений специфікою його мети і 

завдань, з одного боку, і особливостями комплексу гіпотез дослідження, з 

другого боку. Природно, що в основу добору покладена здійснювана в 

дослідженні авторська класифікація фантастичних текстів на основі 

передовсім їхніх мовних особливостей, однак із урахуванням усього 

комплексу позамовних чинників творення фантастичного тексту. Отже, 

відображувана в тексті дійсність і його літературознавча специфіка взяті до 

уваги, однак не в першу чергу.    

Жанрова специфіка фантастичних творів визначена їхнім відсиланням 

до своїх текстів-прототипів, які слугують об’єктами для стилізації. Попри 

різні взірці стилізацій, жанроутворювальним чинником для фантастики в усіх 

її проявах виступає саме спільна настанова на створення художнього тексту 

зі зміненою модальністю, який би спирався на інший, найчастіше – 

нехудожній чи нелітературний текст (науковий, фольклорний тощо).  

Через це основним принципом добору фантастичних текстів для 

пропонованого дослідження виступав принцип максимальної 

репрезентації кожного мовно-специфічного типу творів відповідно до 

досліджуваної їх класифікації – тексти науково-технічної фантастики, 

соціальної фантастики, літературної казки, фентезі, приклади синтезу 

декількох напрямків фантастики в одному тексті.     

Тексти, аналізовані в досліджені, характеризують із якомога більшою 

повнотою саме мовотворчу настанову автора фантастичного твору: 

показувати ті трансформації, яких зазнають риси текстових узірців у процесі 

художнього синтезу фантастичного твору.  

Саме тому для аналізу в дослідженні були обрані фантастичні тексти 

різних піджанрів (науково-технічна фантастика, соціальна фантастика, 

фентезі, фольклорно зорієнтована химерна проза), аналіз яких має на меті 
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показати існування як спільного (загальнофантастичного), так і відмінного 

(жанрово специфічного) в кожному виді фантастичних текстів.    

Спираючись на названі принципи, а також на хронологічне 

окреслення матеріалу дослідження, були обрані тексти: 

«Аргонавтии всесвіту» В. Владка – як приклад вербалізації в науково-

фантастичному тексті системи базових концептів, метафор та неологічної 

лексики;    

«Загибель Уранії» М. Дашкієва – як репрезентант пріоритетної 

вербалізації концепту НЕЗВИЧАЙНОГО ПРОСТОРУ, що належить до 

першорядних засобів створення ефекту протиставлення науково-

фантастимчного тексту науковому, з одного боку, і нефантастичному 

літературно-художньому, з другого боку;    

«До наступного разу» В. Бабенка – як зразок синтетичного поєднання 

в творі науково-термінологічної лексики, художньої авторської неології та 

елементів жаргонного мовлення;    

«Час збирати каміння» А. Балабухи – як приклад створення в тексті 

діалектичної єдності вербалізацій двох концептів – ТЕХНІКА й ЕТИКА, що 

відображають авторські роздуми над філософськими питаннями розвитку 

цивілізації, які становлять одну з цілей фантастичної літератури в її 

дидактичній та прогностичній функціях;    

«Крок вікінга» Н. Околоітенко – як зразок вербалізації психологічно 

осмисленого концепту часу, що репрезентує орієнтацію фантастичної 

літератури на художню реконструкцію минулого або, частіше, майбутнього;    

«Зоряний корсар» О. Бердника – як репрезентацію міждисципларних 

аспектів мови фантастичного тексту, що включає релігійно-філософську та 

науково-технічну лексику, авторську інтерпретацію міфонімії української та 

інших традицій, підкреслену виховну спрямованість художнього твору;    

«Козацькому роду…» О. Ільченка обрано як приклад сучасного 

літературно-художнього, індивідуально-авторського продовження 

української фольклорної традиції з елементами фантастики, зразок 
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гротескного підкреслення явищ незвичайного в художній реконструкції 

української історії доби Козаччини;    

«На полі смиренному» і «Мисленне древо» В. Шевчука – як 

репрезентант сучасної «химерної прози», що синтезує українську 

фольклорну традицію з елементами наукового осмислення історії народу та 

його фольклорних джерел;    

«Лебедія» та «Київські фрески» С. Плачинди – як приклад художньої 

реконструкції дохристиянського періоду історії стародавньої України з 

елементами створення власного авторського міфу. 

Літературні казки обрані для дослідження з метою висвітлення:    

ролі спеціальної лексики в мові казки («Марсіанські ‘зайці’» 

О. Бердника); 

специфіки семантичних модифікацій лексики в «технізованій» казці 

(«Друга планета» А. Дімарова); 

фантастичного ономастикону («В країні сонячних зайчиків» 

В. Нестайка);          

особливостей синтезу фольклорної і наукової лексики («Як Барвінок і 

Ромашка у вирій літали» Б. Чалого);     

мовної індивідуальності фантастичного персонажа («Пригоди кота 

Лапченка» І. Багмута).      

Таким чином, у дослідженні забезпечена репрезентативна вибірка 

фантастичних текстів із різними мовними засобами, що вербалізують 

специфічні для текстів таких типів концепти.         

Було залучено тексти, що репрезентують різні періоди розвитку мови 

української фантастики впродовж усього дослідженого періоду від середини 

до кінця ХХ ст., а для порівняння й особливо для розроблення теоретико-

методологічного апарату дослідження були використані тексти фантастики 

першої половини ХХ ст. і початку ХХІ ст.    

Досліджуючи фантастичні тексти другої половини ХХ ст., слід 

звернути увагу на попередній період історії української фантастики, що так 
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або інакше справляв вплив на тексти досліджуваного періоду. Ідеться 

передусім про мову соціальної фантастики Юрія Смолича. 

У романі Ю.К. Смолича (1900 – 1974) «Господарство доктора 

Гальванеску» поєднано кілька жанрових і тематичних парадигм, що 

відображається й на мові твору. З одного боку, роман має фантастичну 

тематику (оповідає про створення біороботів-зомбі), що єднає його з 

науково-фантастичними творами ХХ століття. Проте за настроєністю 

(насиченість похмурими сценами, натуралістичними описами операцій) твір 

продовжує традиції, вже достатньо розроблені в європейській літературі ХІХ 

століття – так званий «готичний роман», зокрема один із його найвідоміших 

зразків «Франкенштейн» Мері Шеллі.  

Головний персонаж твору – доктор Гальванеску – на мовному рівні 

характеризується як істота, належна до іншого виміру, виміру 

фантастичного. По-перше, на відміну від українського прізвища героїні – 

Сахно – він має прізвище із характерним румунським елементом –еску 

(напр., Емінеску). Ці конотації відсилають до відомих легенд про 

трансільванського графа Дракулу, які теж вплинули на формування образу 

Гальванеску. Як і в Дракули, у Гальванеску є один сталий конотат, який 

супроводжує його у всьому тексті твору: кров. Наприклад, це яскраво 

помітно в такому фрагменті тексту Ю. Смолича: Відразу яскраве світло 

трохи засліпило Сахно. Вона почула тільки якийсь невгавний металевий звук. 

Наче тоненька цівка води спадала з височини в залізний цебер. Але ось очі 

призвичаїлися, і вона вже могла розглянути в білій-білій кімнаті силуети 

меблів, якихось металевих приладів і людську постать. Людина в білому 

лікарському халаті низько схилилася над високим білим столом. Вона стояла 

спиною до вінка, і не можна було побачити, що вона робить. Тільки 

настирливо дзвеніла вода, дзюркочучи до цебра.  

Сахно глянула в напрямі звуку. З-поза столу, з тоненької трубки, 

збігала темна рідина і лилась у велику миску на підлозі. Яскраве світло 
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електричних прожекторів вигравало гарячими рубіновими іскрами в 

тоненькому струмочку. 

Кров! На столі лежала людина, і з неї багато і довго точилася кров!.. 

Контекстуальними вербалізаторами крові в наведеному фрагменті є 

вода, рідина, також існує опосередкована апеляція до її ознаки – кольору 

(гарячими рубіновими іскрами).  

По-друге, фантастичне у творі має й суто наукову складову, а не лише 

фольклорну (успадковану від літератури епохи романтизму). Особливо 

виразно науковий компонент представлений у наведених нижче фрагментах. 

Вам доводилося колись цікавитися справами переливання крові та 

гальванізації змертвілих м’язів? Ні? Дуже жаль! Я виточую з людини кров і 

лімфу. Її спорожнілі жили я насичую штучною кров’ю, яку виготовляю сам. 

Проти відомих нашій науці інфузійних рідин, що мають властивість 

зберігати життя клітин, поміщених у них, моя штучна кров має той плюс, 

що є досконалим провідником для електричного струму. Отже, постійна 

циркуляція електричної течії створює динамічну гармонію, що її в 

колишньому організмі давала кров, і зберігає рушійну властивість окремих 

органів. Так звані “м’язи” пружать і функціонують. Але не так хаотично й 

самовільно, як це буває в нас з вами через дурні рефлекси, різні думки, 

настрої і “свідоме” життя. Ні, найдосконаліше, найточніше. Інтересна 

деталь- минула професія кладе на людину свій відбиток: звичні професійні 

рефлекси в’їдаються в наш організм. Коли ви були дроворубом, то й тепер 

ваші м’язи найкраще будуть рубати. Коли ви стояли на пароплаві біля 

стерна, то й тепер ви найкраще виконуватимете ці ж функції. Але 

незрівнянно краще й раціональніше, бо вам ніщо не заважає з вашого 

“внутрішнього світу”. Бо ви автомат! Ви скептично посміхаєтеся? Ви не 

можете зрозуміти, як же такий робітник працює без розуму, як ця 

порожньоголова лялька розуміє, що саме треба їй робити? А радіо? Ось мій 

апарат. Мій “кишеньковий” радіотелеграф. Дуже пустенька штучка, ідею 

вкрадено у Морзе. Ви бачите? Кожний клавіш – умовний знак, літера, тут 
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ціла абетка – і все. Правда, просто? Але я можу переказати, що схочу. Ви 

неодноразово мали нагоду переконатися. Правда, винахід ще не 

вдосконалений. Моя людина має ще чимало хиб. Я поки що в силі 

порядкувати тільки найпримітивнішими функціями м’язів колишньої 

людини. Але винахід чимдалі вдосконалюється. Мої люди немов напівпрозорі 

і, треба сказати правду, досить бридкі. Тому для сторонніх мені доводиться 

їх підгримовувати. Я напинаю їм перуку, бридкі очі затуляю темним склом, а 

під шкіру впорскую звичайний кармін. Я, правда, погано розуміюся на фарбах 

і ніяк не доберу такої, щоб була точно така, як звичайний колір тіла. З 

карміну виходять якісь темношкірі. Доводиться мені рекомендувати їх то 

за індійців, То за негрів. Але це вже пусте. Колись на дозвіллі я доберу 

хорошої фарби і тоді хоч пускай моїх людей між справжні люди... Ну от. 

Здається, все. Ви задоволені? <…> 

Тепер можна було розглянути операційний стіл. Все тіло хворого 

було запнуте великим простирадлом. Довгасто витяглися під ним нерівні 

бруси ніг, кволо звисли обабіч стола немічні руки. Тільки голова була 

невкрита і трохи витикалася за білу запону. Наркозна маска лежала знята 

поруч, недбало прим’ята, і проти неї жовтава блідість обличчя 

контрастувала своєю закам’янілістю. Мертві риси, проте, не втратили ще 

своєї колишньої гармонійності, і з них можна було впізнати фізіономійний 

рисунок і вираз, притаманний цій людині за життя. 

Сахно впізнала його. Це був її компатріот, загадковий нічний 

співрозмовець... 

У цей час доктор Гальванеску встав і підійшов до столу. Він одкотив 

простирадло, узяв довгий і гострий стилет і сильно встромив його в тіло. 

Через стилет, очевидно трубкуватий всередині, приснув струмінь крові... 

“Злочин!” - аж похолола Сахно... 

“А може, якась незнана операція?” - виринуло заперечення. 

“Ні! Злочин! Якийсь жахливий злочин!” 
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Науково-фантастичний елемент твору втілюється в медичних та 

фізичних термінах: переливання крові, гальванізація змертвілих м’язів, кров, 

лімфу, штучною кров’ю, клітин; циркуляція електричної течії, 

радіотелеграф, радіо, апарат.  

Насиченість медичними термінами пов’язана з актуальними в 1920-ті 

роки ідеями створення «нової людини», які були поширеними в різних 

країнах Європи. Саме у зв’язку з цим були актуалізовані численні мотиви 

штучно створених людей чи оживлених після смерті. Наприклад, приблизно 

в той же час, що й роман «Господарство доктора Гальванеску», з’явився 

роман австрійського автора Г. Майрінка «Голем». Проте в романі 

австрійського автора об’єктом стилізації виступали кабалістичні містичні 

трактати, і їхній лексикон становив основу для творення словника 

фантастичного. Натомість в автора, що працював у Радянському Союзі, де 

панував матеріалізм як головна доктрина, єдиним джерелом створення 

подібного фантастичного ефекту могло бути використання арсеналу 

природничих наук, що й було сповна використано Ю. Смоличем для 

досягнення подібного художнього, але іншими засобами. 
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2.3. Гіпотези та процедура дослідження   

 

2.3.1. Комплекс гіпотез дослідження 

Розроблено комплекс гіпотез дослідження.   

Фантастичний твір значною мірою становить авторський міф, 

літературну казку. Міфологія наявна в фантастичних текстах так само, як і в 

інших сучасних творах. Літературна фантастика може бути розглядана як 

різновид неоміфології або вторинної / третинної міфології (диференціацію 

вторинної і третинної міфології пропонує І.М. Дьяконов).  

У кожному фантастичному тексті в різних пропорціях  наявні вектори 

тематичної орієнтації, що визначають мовні засоби:   

науково-технічне спрямування;   

історичне, історико-етнографічне спрямування;   

релігійно-філософське спрямування;   

соціально-етичне спрямування;   

казкове спрямування, зорієнтоване на дитячу або підліткову 

аудиторію.   

Мова фантастики базується на стилізації мовних засобів різних 

жанрів, передусім фольклорних текстів художнього стилю і текстів 

наукового стилю. Орієнтація на мовну стилізацію нефантастичних текстів 

виступає спільною рисою багатьох творів фантастичної літератури. 

Незважаючи на належність фантастичних текстів до художніх, 

стилізаційними орієнтирами для літературної фантастики є фольклорно-

міфологічні й наукові тексти, які пояснюють світ, а не тексти художньої 

літератури.    

Авторська неологізація може імітувати фольклорні або наукові 

джерела, соціолекти, а на більш ускладненому рівні творчості моделювати 

інопланетні мови. Стилізація відбувається на всіх мовних рівнях відповідно 

до обґрунтованої І.О. Голубовською тези про репрезентацію мовної картини 
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світу на всіх рівнях мови. Кожне джерело імітації репрезентоване певною 

впорядкованою групою лексики.   

Макроконцепт фантастичної літератури – ЧУЖЕ за тими або тими 

ознаками – віддаленістю в часі, просторі, нерідко розташоване за межами 

Землі (пор. стародавні й середньовічні фантастичні світи, розташовані за 

межами відомої частини планети).     

 

2.3.2. Етапи здійснення процедури дослідження мови 

фантастичних текстів 

Фантастичні тексти є частковим випадком художніх текстів узагалі. 

Досліджуючи їхні мовні особливості, варто відрізняти риси, які властиві усім 

художнім текстам, від ознак, специфічних для текстів із елементами 

фантастичного. Пропонована нами схема дослідження має рухатися від 

з’ясування часткових особливостей кожного з типів фантастичних текстів до 

узагальнення специфіки мови фантастичних творів як таких.  

У фантастичних творах, зіпертих на наукові тексти (наукова 

фантастика і фентезі) мають бути розглянуті особливості засвоєння художнім 

текстом наукових термінів та слововживання, словотвірних типів, властивих 

науковому тексту. Має бути проаналізований відсотковий склад лексики з 

термінологічним значенням, а також визначені її семантичні модифікації.  

У творах «химерної прози» та «магічного» реалізму потребують 

дослідження альтернативні щодо попередньої групи мовні засоби творення 

фантастичного. Зокрема, необхідно визначити, яким чином мова цих текстів 

інкорпорує і модифікує фольклорні стилістичні та семантичні кліше.  

Підсумковий етап дослідження – порівняння специфіки мови обох 

великих груп текстів, виокремлення специфічних семантичних операцій 

перетворення концептів та їх вербального наповнення, як властивих одній із 

груп, так і спільних їм обом. Насамкінець,  узагальнені спільні риси обох 

груп фантастичних творів можуть бути розглянуті як своєрідне «койне», що і 

є мовою фантастики. Його специфіка потребує детального 



83 

 

 

міждисциплінарного розгляду не лише в контексті літератури, але й у 

зіставленні з іншими семіологічними системами, зокрема, з поетикою 

сучасного кінематографу, який багато в чому перебуває в тісній взаємодії із 

фантастичною літературою; із конструюванням уявних світів у ЗМІ, зокрема 

в рекламі; із політологічними аспектами конструювання історичної пам’яті (у 

зв’язку з фентезійними творами) тощо.    

Виходячи з усього вищесказаного, процедура дослідження 

передбачає:    

– розроблення теоретичної бази дослідження на основі вивчення 

основних положень теорії міфу та його мовних репрезентацій, 

функціонування міфу у специфічних текстових формах постміфологічного 

суспільства, уточнення термінологічного апарату з метою максимально 

повної реалізації мети і завдань дослідження;    

– формування методологічного та методичного апарату 

дослідження. Зокрема з залученням текстів першої половини ХХ ст. і початку 

ХХІ ст., які виходять за межі досліджуваного періоду, однак демонструють 

витоки і тенденції розвитку фантастичних текстів досліджуваного періоду;    

– розроблення критеріїв добору досліджуваних фантастичних 

текстів із метою максимальної репрезентації встіх варіантів мовних утілень 

ФАНТАСТИЧНОГО впродовж досліджуваного періоду;   

– лінгвістична інтерпретація парадигматичної і синтагматичної 

специфіки вербалізації ФАНТАСТИЧНОГО в текстах наукової фантастики, 

фентезі та літературної казки.   
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Висновки до розділу 2 

 

Фантастична література являє собою сучасний варіант міфологічного 

тексту, витвір авторської міфології, специфіка якого порівняно з архаїчними 

міфологічними текстами визначена нинішнім рівнем науково-технічного 

прогресу і соціального розвитку. Літературна казка не має принципових 

відмінностей від фантастичного тексту, орієнтуючись на фольклорну казку 

як ослаблений і естетизований, більш насичений художніми засобами варіант 

міфу, з одного боку, і сучасний стан авторської літературно-художньої 

традиції, з другого боку. 

Фантастичне протиставлене повсякденному в текстах сучасної 

літературної фантастики подібно до того, як в архаїчних міфологічних 

текстах протиставляється сакральне і профанне, магічне і буденне.    

Зважаючи на те, що синкретичний міф, у який вірять, відрізняється від 

художньо-естетичної казки, в яку не вірять і вважають вигадкою, сучасний 

художній фантастичний текст співвідносний саме з казкою, ускладненою 

науково-технічною, соціально-політичною або історичною лексикою. 

Дослідження мови фантастичного твору передбачає виявлення 

головної риси його мови – тенденції до стилізації фольклорних і наукових 

текстів – на різних рівнях мовної системи: фонетичному, морфологічному, 

словотвірному, лексичному та синтаксичному, а якщо такі спроби наявні в 

тексті, то й на рівні соціолекту.  

Вивчення вербалізації ФАНТАСТИЧНОГО необхідно здійснювати 

відповідно до головних ознак фантастики як естетичного та літературного 

феномену: як явище естетики воно має змінне в часі наповнення, а 

відповідно, і кожна епоха матиме свої специфічні мовні втілення 

фантастичного, які втілюватимуть, відповідно до рівня розвитку культури і 

науки, уявлення про небуденне і не властиве законам природи. Відповідно, 

межі концептів, їхня вербалізація хоч і буде відображати ту ж змінену 
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модальність, однак конкретизуватися вона буде по-різному в різних авторів 

та в різні епохи. 

Мова української наукової фантастики потребує дослідження 

диференційовано за жанровою ознакою: хоч між різними видами 

фантастичних текстів і не існує кардинальної відмінності, проте їх 

протиставлення між собою дозволяє розмежувати спільне втілення 

фантастичного в усіх типах текстів та специфічне для окремих жанрів.     

Структурна концептуалізація фантастичного твору передбачає 

алгоритмічне моделювання сюжету через ключові концепти (пор. 

структурно-функційну модель чарівної казки В.Я. Проппа, алгоритм 

фантастичного сюжету С. Лема). Реконструйовано концептуальний алгоритм 

фантастичного тексту: ОСВОЄНИЙ ПРОСТІР > ПОДОРОЖ (ШЛЯХОМ із 

ПЕРЕШКОДАМИ, за допомогою НЕЗВИЧАЙНИХ ЗАСОБІВ та ДІЙ, за 

участі НЕЗВИЧАЙНИХ ПОМІЧНИКІВ, проти волі АНТАГОНІСТІВ) > 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР (із НЕЗВИЧАЙНИМИ ЧАСОМ, 

ПЕРСОНАЖАМИ) > ПОВЕРНЕННЯ. 

Центральний макроконцепт фантастичної літератури, передусім 

наукової фантастики, – ЧУЖЕ, вербалізоване в різних формах і деталях. 

Меншою мірою названий макроконцепт властивий літературній казці, тоді як 

фентезі підкреслює в першу чергу міфологічні опозиції МИНУЛЕ – 

СУЧАСНЕ, БУДЕННЕ – САКРАЛЬНЕ.     

Специфіка вербалізації фантастичного в літературному тексті 

визначається переважним спрямуванням його світоглядного та стилістичного 

орієнтування на 1) науково-технічний текст або 2) омовлені соціальні 

конструкції сучасності або майбутнього, або 3) тексти міфологізованої 

історії, фольклорного епосу; деякі фантастичні тексти комбінують риси 

більші ніж одного з названих напрямків. Відтак доцільно диференціювати 

мовні засоби науково-технічної, соціальної та історичної фантастики. У 

першому випадку автор наслідує науково-технічну термінологію, у другому 
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– лексику соціально-політичних текстів, у третьому – засоби фольклорних 

або літературних епічних текстів. 

Аналіз усіх мовних рівнів фантастичного тексту дозволить з’ясувати 

особливості мовотворчості та її кореляції з авторською міфотворчістю.     
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Розділ 3   

 

МАКРОКОНЦЕПТ ФАНТАСТИЧНЕ   

В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ФАНТАСТИЦІ    

 

 

3.1. Мовна картина світу науково-технічної фантастики  

       

3.1.1. Базові концепти, метафоризація та неологія  

(«Аргонавти всесвіту» В. Владка)  

Повість Володимира Владка «Аргонавти всесвіту» (1935-1955) 

створена протягом тривалого часу, має принаймні дві редакції й включає 

часові маркери різних періодів – від Палацу Рад у Москві, що залишився у 

проекті (середина 1930-х) до першої атомної електростанції (1954).    

Система концептів. Помітне місце в повісті посідає концепт ДИВНИЙ 

/ ЧАРІВНИЙ / ЧУДЕСНИЙ як варіанти одного з ключових макроконцептів 

фантастики – НЕЗВИЧАЙНЕ, що водночас дістає оцінку по естимаційній осі 

ХОРОШЕ – ПОГАНЕ.  

ДИВНИЙ: Дивна, незграбна і огидна істота наближалася до нього 

знизу. Геолог мимоволі відсахнувся до кам’яної брили, яка височіла за ним. В 

нього втупилися холодні прозорі очі, наче вдавлені в коричневий панцир 

голови. З обох її боків повільно, вигинаючись у повітрі, рухалися довгі жовті 

щупальці. Величезні, розташовані горизонтально щелепи, схожі на криві 

гострі шаблі, розсувалися дедалі ширше, готові схопити, розсікти надвоє 

свою здобич.     

Поряд із тим вербалізований елемент концептуальної опозиції 

НАУКА –  МАГІЯ, технологія інтерпретована як магія.    

ЧАРІВНИЙ: Атоміт став чарівним ключем до дверей в 

міжпланетний простір (це не я вигадала таке красиве порівняння, так 

сказав Микола Петрович!). 
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ЧУДЕСНИЙ: До циліндра шолома почав поступати кисень з 

резервуарів на спині скафандра, заряджених оксилітом. Так називалася 

чудесна хімічна речовина, розроблена в Індійському інституті підводних 

досліджень. Вона поглинала з повітря в шоломі вуглекислоту і шкідливі 

продукти дихання людини і замість них подавала свіжий кисень.    

В описі інопланетного життя наявні різноманітні приклади 

вербалізації концепту ЧУЖЕ. Підкреслено чужість форм як непривабливість, 

негативність: З-за густого оранжево-червоного листя небачених рослин 

з’явилась голова якоїсь потвори. Наче величезний казковий дракон плазував 

хащею, підводячи над верхівками дерев свою вугласту хижу голову. Круглі і 

застиглі тупі очі вдивлялися чи то в Галю, чи то кудись ще повз неї. 

Гігантські вигнуті щелепи рухалися під цими тьмяними очима, змикалися й 

розмикалися, мов широкі криві шаблі. Потвора наближалась до корабля, 

підминаючи дерева своїм блискучим жовто-коричневим тілом; Дивна, 

незграбна і огидна істота наближалася до нього знизу. Геолог мимоволі 

відсахнувся до кам’яної брили, яка височіла за ним. В нього втупилися холодні 

прозорі очі, наче вдавлені в коричневий панцир голови. З обох її боків повільно, 

вигинаючись у повітрі, рухалися довгі жовті щупальці. Величезні, 

розташовані горизонтально щелепи, схожі на криві гострі шаблі, 

розсувалися дедалі ширше, готові схопити, розсікти надвоє свою здобич; 

Сяючі камінці пробігали повз неї назад, то зливаючись у довгі світлі смужки, 

коли Галя, напружуючи останні сили, прискорювала біг, то блимаючи 

нерухомими світляками, коли вона, знеможена, ледве пересувала ноги. … 

Мінливе, але яскраве блакитнувате світло раптом залляло всю печеру. 

Кожен камінець, який до того вилучав рівне і спокійне слабке сяйво, тепер 

видавав яскраві пульсуючі хвилі блакитнуватого світла. Це світло тремтіло, 

змінювало свою силу, то пригасаючи, то знову спалахуючи, воно наче 

відповідало своїми коливаннями на слова дівчини. Кожне її слово викликало 

нові й нові світлові хвилі. Щойно Галя змовкла — камінці в стінах і склепінні 

печери, незчисленні блакитні ліхтарики, одразу заспокоїлися, пригасли і знову 



89 

 

 

лише м’яко миготіли в темряві, немов крупні світляки; Але тоді цей 

грандіозний, безконечний оранжево-червоний ліс був для нього тільки чимсь 

стороннім, чимсь таким, що Ван Лун лише неуважно спостерігав під собою. 

Зате тепер ліс перетворився на хитрого, підступного ворога, який наступав 

на Ван Луна одразу з усіх сторін. Ліс стежив за ним тисячами очей своїх 

невидимих мешканців, ліс таїв у собі несподіванки й таємниці, які чекали 

людину на кожному кроці, щоб завадити їй, затримати, збити з вірного 

шляху. 

Вербалізація концепту ФАНТАСТИКА експлікує концептуальну 

опозицію РЕАЛЬНІСТЬ – ФАНТАСТИКА, підкреслюючи її когнітивну 

природу, хронологічну динаміку. 

ФАНТАСТИКА: Озброєні автоматикою, електронікою та іншими 

блискучими досягненнями науки, ми можемо тепер здійснити те, що лише 

кілька десятків років тому здавалося красивою, але нездійсненною 

фантастикою; Ось ми з вами летимо в міжпланетному просторі, летимо на 

Венеру. Це безумовний факт — і разом з тим, з погляду людей, які жили ще в 

недалекому минулому, ну, скажімо, у п’ятдесятих роках нашого сторіччя, — 

це така ж безумовна фантастика; Ми з вами летимо на Венеру, це ніяка не 

фантастика, — і ми летимо з певними серйозними завданнями; А доки немає 

умов, — мрія лишається тільки мрією. От тому автори романів, про які ви 

говорили, просто позбавлені були можливості знайти реальні причини для 

своїх фантастичних міжпланетних подорожей, що про них вони мріяли. 

Тепер створені такі умови. І мрія стала реальністю.    

Текстонімна метафора. Базова метафора повісті вербалізована в її 

назві – текстонімі «Аргонавти всесвіту». Сам автор експліцитно інтерпретує 

назву, вказуючи на джерело прецедентних концептів, протиставляючи 

стародавніх аргонавтів аргонавтам космічної епохи. Автор відзначає інші 

джерела прецедентних концептів – поряд із описами наукових досліджень 

також романи Ж. Верна і Г. Уеллса (Веллса) про подорожі на Місяць.      
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Аргонавти Всесвіту: Я думаю: адже й ми, подібно старогрецьким 

аргонавтам, попливемо по невідомому безкрайому океану Всесвіту, долаючи 

його бурхливі ефірні хвилі, можливі, хоча й не знані нами ще бурі й шторми, 

борючися з могутніми силами космічних стихій і намагаючись відшукати 

наше золоте руно… Сучасні аргонавти Всесвіту сподіваються досягти не 

менших успіхів, ніж стародавні аргонавти грецького міфу!    

Текстонім указує на джерело прецедентного концепта – 

давньогрецький міф про подорож мореплавців на кораблі «Арго» (назва 

означає «швидкий») – аргонавтів, що згадана у Гомера й детально висвітлена 

в поемі Аполлонія Родоського «Аргонавтика» й у т. зв. «Орфічній 

Аргонавтиці», переклад якої українською мовою здійснив І. Франко.     

До інших метафор належать: Міжпланетний корабель: Вчені 

стежили з Землі за польотом корабля і вивчали дані, які передавалися з 

міжпланетного корабля автоматично по радіо; Міжпланетний заєць: Але й 

тоді, дозволю собі зауважити, — вів далі він, знову звертаючись до 

дівчини, — мене також не цікавили зайці. Навіть міжпланетні;  Що вона 

з’явиться тут, наче… як це?.. Як міжпланетний заєць?; Ракетний корабель: 

Десятки тисяч людей, що розмістилися по високих схилах на відстані 

кілометра-двох від ракетного корабля, помітили в біноклі сиву голову 

командира астроплана, яка показалася над люком, і дружними оплесками і 

вигуками вітали його; Адже у нас є такий надзвичайний засіб пересування в 

просторі, як ракетні кораблі, створені за геніальною ідеєю великого 

російського вченого і винахідника Костянтина Едуардовича Ціолковського. 

Саме він, наш славетний співвітчизник, протягом всього свого життя 

наполегливо привертав увагу науки до створення проектів міжпланетних 

ракетних кораблів; П’ять років тому ми відрядили перший радянський 

ракетний корабель на Місяць. Певна річ, він летів без пасажирів. 

Неологія. Астроплан: Спираючися руками на краї верхнього люка, 

академік Микола Петрович Риндін ще раз поглянув на гірський пейзаж, що 

розкинувся на сході перед астропланом. Він з насолодою дихав свіжим 
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ароматним повітрям гірської долини, відчував м’яке тепло ранкового сонця, 

лагідний дотик ледве помітного вітерця до його сивого волосся. Із схилів 

долини до Риндіна долітали немов навмисно приглушені звуки, наче там 

глухо рокотав прибій. Микола Петрович обернувся. Неясний шум посилився. 

Десятки тисяч людей, що розмістилися по високих схилах на відстані 

кілометра-двох від ракетного корабля, помітили в біноклі сиву голову 

командира астроплана, яка показалася над люком, і дружними оплесками і 

вигуками вітали його. Певна річ, звідси, з астроплана, не можна було 

розібрати жодного слова, з схилів долинав самий гомін, який то наростав, 

то затихав. 

Атоміт: Спочатку мені, признаюся, було страшно уявити собі, що 

тут-таки, за нашими спинами, за тонкими супертитановими переборками 

астроплана, — лежить багатотонний запас атоміту, нової атомної 

вибухової речовини величезної сили. Динаміт, піроксилін, нітрогліцерин, 

тринітротолуол, — всі ці вибухові речовини не можуть іти в порівняння з 

атомітом. Ця нова речовина була виготовлена тільки два роки тому 

Ленінградським і Київським інститутами фізичної хімії — спеціально для 

нашого астроплана. І, як каже Микола Петрович, тільки це дало 

можливість здійснити міжпланетну подорож на такому порівняно 

маленькому кораблі; Нове дивовижне атомне паливо дало можливість 

сконструювати ракетні двигуни, з яких гази витікали з швидкістю 12 

кілометрів на секунду. Атоміт став чарівним ключем до дверей в 

міжпланетний простір (це не я вигадала таке красиве порівняння, так 

сказав Микола Петрович!).    

Інфрарадій: І він наполегливо доводив, що восьмий період таблиці 

Менделєєва можливий, що не слід спинятися на півдорозі, а треба сміливо 

просувати науку далі й далі. За його гіпотезою виходило, що коли 

припустити існування восьмого періоду таблиці Менделєєва, то існуючий в 

ньому елемент номер сто двадцять може повторити властивості вже 

відомого нам радію, виявитися найближчим його родичем, вже із значно 
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яскравіше виявленими особливостями радіоактивності. Такий новий 

уявлюваний елемент Вадим і його однодумці умовно назвали інфрарадієм. І 

твердили, що цей ще не відкритий елемент, інфрарадій, буде потужним 

джерелом енергії. Інфрарадій, як припускав Вадим, буде випромінювати 

енергію в мільйони разів повільніше, ніж ядра урану чи плутонію, які 

розщеплюються в цепній реакції. Бо там ми маємо справу з вибухом, а не з 

розпадом, який протікає постійно і планомірно. Втім, енергія інфрарадію 

мусить, за ідеєю Сокола, випромінюватися в сотні тисяч разів активніше, 

ніж енергія знайомого нам звичайного радію. Ви розумієте, Галю, яким 

зручним і корисним джерелом енергії міг би бути такий елемент, як 

інфрарадій? 

Оксиліт: До циліндра шолома почав поступати кисень з резервуарів 

на спині скафандра, заряджених оксилітом. Так називалася чудесна хімічна 

речовина, розроблена в Індійському інституті підводних досліджень. Вона 

поглинала з повітря в шоломі вуглекислоту і шкідливі продукти дихання 

людини і замість них подавала свіжий кисень.    

Супертитан: Він перевернув металічний щит з супертитану, який 

стояв біля стіни. На його зворотному боці прикріплена паперова мішень. —

 А я все забував спитати, навіщо тут, у каюті, цей аркуш супертитану! — 

засміявся Риндін. 

Ультразолото: Ми маємо підстави припускати, що елемент номер 

сто одинадцять буде не менш, а ще більш благородним металом, ніж 

золото. Він не тільки сам не буде піддаватися корозії, але зможе 

облагороджувати й інші метали, якщо його додавати до них бодай у 

незначній кількості. Цей невідомий ще метал може стати в наших руках 

чудовою зброєю проти корозії. І ми умовно назвали цей незвичайний за своїми 

властивостями, поки ще існуючий тільки в наших припущеннях, елемент 

номер сто одинадцять — ультразолотом!; Я думаю: адже й ми, подібно 

старогрецьким аргонавтам, попливемо по невідомому безкрайому океану 

Всесвіту, долаючи його бурхливі ефірні хвилі, можливі, хоча й не знані нами 
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ще бурі й шторми, борючися з могутніми силами космічних стихій і 

намагаючись відшукати наше золоте руно …; Розвиток науки про атом 

дозволив нам розширити таблицю Менделєєва — і ми задумалися відносно 

ультразолота. Це примусило нас думати і про шукання його на Венері; 

Ультразолото! Воно знайшлося! Ось воно! Я певен, що це воно! Дивіться!   

Таким чином, повість В. Владка «Аргонавти всесвіту» вербалізує 

концептуальні опозиції ФАНТАСТИКА – РЕАЛЬНІСТЬ, НАУКА – МАГІЯ, 

СВОЄ – ЧУЖЕ, ДОБРО – ЗЛО, репрезентує прогностичну функцію 

фантастики концептуальною неологією (атоміт, оксиліт, супертитан, 

ультразолото та ін.). Базова метафора – назва тексту «Аргонавти всесвіту».    
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3.1.2. Вербалізація НЕЗВИЧАЙНОГО ПРОСТОРУ 

(«Загибель Уранії» М. Дашкієва)     

Роман Миколи Дашкієва опублікований 1960 р., описує атомну 

катастрофу внаслідок війни двох атомних супердержав, метеорологічну 

війну. Жанр можна визначити як антиутопію.    

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР: …Серед Бурхливого океану, осторонь 

головних морських шляхів та ліній повітряного сполучення, лежить 

невеличкий острівець Свята, названий так одним з древніх мореплавців 

Пірейї на честь старовинного свята Двох Сонць. Навряд чи можна знайти 

ще десь на планеті такий неповторний, жорстокий краєвид, як на оцьому 

клаптикові суходолу. Тут немає жодного джерела, ніколи не випадають 

дощі, і тільки вряди-годи спрагле каміння зволожує роса; Куплене містером 

кам'яне громаддя посеред океану було лише воротами в іншу, не знану ніким 

підземну країну. Один з монійських геологів, Стун-Ай, випадково довідався, 

що весь острівець поточений коридорами. Деякі з них похило тяглися аж під 

дно океану на величезну відстань і вели до склепів, де, якщо судити з даних 

мікроскопічного аналізу, колись були величезні запаси їжі, одягу, сировини; 

Вхід до Уранії, як назвав це місто Кейз-Ол на честь всемогутнього атома 

урану, лежав на дні океану, і досягти його можна було тільки спеціальним 

підводним човном; Ніхто, крім Стун-Айя, не знав плану підземного міста; 

Гостре Айтове око вмить помітило: суцільний плексигласовий дах 

оранжереї має еліпсоїдальну форму. Два водограї для симетрії стоять якраз 

у фокусах еліпса. Кожне слово, вимовлене біля одного водограю, відіб'ється 

од стелі і буде чутне біля другого. Звісно, вухо його не схопить, але мікрофон 

зафіксує, треба тільки дати якнайбільше посилення; Завтра, рівно о 

тридцятій, я прийму їх у Залі Рожевих Мрій;       

НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС: Рівно о 16.75 ранку 49 дня 10 місяця 

П’ятнадцятого року Атомної ери перед клінікою професора Лайн-Еу 

знизився вертоліт, і Айт востаннє потис руку своєму названому батькові; 
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Ще якийсь час Айт блукав палацом, вивчаючи те, що мав знати досконало, а 

рівно о тридцять першій годині дев’яносто дев’ять хвилин взяв з рук 

Головного Кухаря запломбовану скриньку з обідом для містера Кейз-Ола і 

прослизнув невеликими дверцятами до височенної зали, оздобленої 

самоцвітами; Вісімнадцять тисяч років тому, перед Великою 

Катастрофою, яка перекраяла заново обличчя планети, острів Свята лежав 

у помірній смузі і був однією з гір велетенського континенту; О 99-й годині 

54 дня 10 місяця 15 року Атомної ери в палаці генерала Крайна був 

підписаний шлюбний контракт, за яким Тессі Торн в день свого повноліття, 

тобто Дев'ятого числа Другого місяця наступаючого року, дістане право 

зватися баронесою Крайн; Завтра, рівно о тридцятій, я прийму їх у Залі 

Рожевих Мрій; Вчора, П'ятдесят третього числа Першого місяця 

Шістнадцятого року Атомної ери, о тридцятій годині за міжнародним 

часом, з території СКД стартував гравітольот «Зоря надії» — літальний 

апарат, побудований на новому, невідомому раніше принципі регулювання 

сили всесвітнього тяжіння;         

НЕЗВИЧАЙНІ ПЕРСОНАЖІ, серед яких АНТАГОНІСТ: Весь рід 

Кейзів, не гребуючи ніякими засобами, тільки те й робив, що накопичував 

скарби. Та Кейз-Ол перевершив усіх своїх предків. Завдяки зухвалим 

фінансовим махінаціям він став найбагатшою людиною Монії ще на початку 

свого панування. Друга всепірейська війна, і особливо монополія на атомну 

зброю, підвищили його статок до астрономічної суми дайлерів… Тепер він 

прагне нової війни!; Кейз-Ол був таки чоловіком сильної волі. Справжній 

вовк. Хижий, огидний. І все ж мимохіть впадали в око виразні, енергійні риси 

обличчя, рішучий і впертий погляд;    

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПЕРСОНАЖ – «ЦАРІВНА»: Неймовірно красива! 

Але в чому полягає принада цієї жінки, важко було сказати. Маленька 

голівка в золотому розмаї пишних кучерів здається вирізьбленою з рожевого 

мармуру. Біле шумовиння легенької сукні набігає на високі груди, як піна 

морського прибою. Невловно течуть лінії оголених плечей, поступово 
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переходячи у форми бездоганних рук. Краплинкою ранкової роси виблискує 

діамант на мініатюрному пальчику; Та ось же вона, поруч Кейз-Ола, — 

тендітна синьоока дівчина, найдосконаліше втілення всього жіночого, що 

тільки може створити природа… Ніхто в світі не сказав би, що це грайливе 

створіння здатне на такі високі поривання;      

НЕЗВИЧАЙНІ ЗАСОБИ: Числа сягали таких величин, що жоден з 

багатіїв, присутніх на нараді, ніколи не мав жалюгідної частки того, що 

витрачалося Кейз-Олом на Уранію; Вчора, П’ятдесят третього числа 

Першого місяця Шістнадцятого року Атомної ери, о тридцятій годині за 

міжнародним часом, з території СКД стартував гравітольот «Зоря 

надії» — літальний апарат, побудований на новому, невідомому раніше 

принципі регулювання сили всесвітнього тяжіння; Підете астронавігатором 

на гравітольот «Зоря надії» 

 

3.1.3. Термінологія, неологія та жаргон («До наступного разу» В. Бабенка) 

Автор
4
 використовує значно ширший діапазон засобів вербалізації 

фантастичного, ніж автори 1960-х рр., зокрема – О.П. Бердник у повісті 

«Марсіанські зайці». Це може бути спричинене тим, що повість адресована 

читачам починаючи із середнього шкільного віку, а також – більшим 

розвитком технічних засобів, що був досягнутий упродовж трьох десятиліть. 

Типологічно в оповіданні В.Т. Бабенка збережені ті самі групи 

вербалізаторів, що їх можна виокремити і у згаданій повісті О.П. Бердника. 

Мова фантастичного твору є комбінацією художнього стилю мовлення з 

науковим, головні лексичні і стилістичні засоби якого наслідувані на 

лексичному та деяких інших рівнях тексту.  

Головним засобом вербалізації ФАНТАСТИЧНОГО є терміни та 

терміноподібні утворення. Головним чином ці терміни запозичені зі сфер 

                                                 
4
 В.Т. Бабенко (1950 р.н.) – письменник-фантаст і кіносценарист. Його фантастичні 

оповідання вийшли окремою збіркою «До наступного разу» («До следующего раза», 1990 

р.), українською головне оповідання збірника з’явилося на два роки раніше, 1988 р. в 

антології фантастичних оповідань екологічної тематики «Дзвони зеленої галактики». 
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астрономії, біології, географії і фізики, що входять до шкільної програми. 

Таким чином автор використовує вже відомий читачеві арсенал мовних 

засобів. Наприклад: гравітаційний показник, Арктур, радіаційні 

характеристики, діапазон радіохвиль, потужне магнітне поле, зондування 

радіотехнікою, експедиція, аеростат, парашут, телеметрист, птерозаври, 

розумні істоти, атмосфера тощо.  

Проте значна частина терміноподібних утворень в оповіданні є 

авторськими новотворами, утвореними на зразок наявних способів 

термінотворення, прийнятих у відповідній галузевій номенклатурі. Серед 

терміноподібних утворень цього типу є й абревіатури, утворені на взірець 

астрономічних скорочених назв небесних об’єктів: ЗЗТ/11/0,8-Арктур-4, ЗЗТ 

— Планета Заселена Земного Типу. Цифра 11 означає, що заселених планет 

досі знайшли рівно десять <…> 0,8 — гравітаційний показник. Арктур, ясна 

річ, це альфа Волопаса, а наша ЗЗТ — четверта планета в системі.  

Особливо важливо наголосити, що в оповіданні В.Т. Бабенка 

стилізовано науковий стиль не лише в його книжному варіанті, а й у 

розмовно-побутовому. Так, важливою ознакою наукового стилю в 

неформальному спілкуванні є галузевий жаргон, лексичні одиниці якого 

мають експресивну форму, поєднану з точним, термінологічним значенням. 

У мовленні персонажів послідовно наведені жаргонні варіанти авторських 

терміноподібних утворень. Таким чином досягнуто ефекту 

правдоподібності фантастичного світу: Посадочна капсула на нашім 

жаргоні зветься «жуком». Планетологи свого часу різні прізвиська давали: і 

«скарабей», і «танк-бігунок», і «іноходець».  

Проте фантастичне має вираження не лише на рівні лексичного 

вираження, а й на рівні концептів, які не мають конкретного вираження в 

мові. Для їх утілення використані складні одиниці вищих рівнів. Так, 

елементом казкового у творі є тварини, що розмовляють. Таким чином 

деформований концепт ТВАРИНА, прийнятий мовцями у повсякденному 

житті, проте цілком прийнятний, якщо йдеться про казковий твір. Але для 
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науково-фантастичного твору притаманні дещо інші форми порушення 

узвичаєних, інституалізованих концептів. Тому залучення казкових 

елементів, у свою чергу, є також  і порушенням вираження концепту 

ФАНТАСТИЧНОГО як такого: — Ну й спека! — сказав бегемот, 

віддихавшись. Голос у нього був тоненький — чисто хлопчаковий дискант.— 

Градусів тридцять за Цельсієм, тридцять вісім за Реомюром, вісімдесят 

шість за Фаренгейтом і понад триста за Кельвіном, який лорд. Так? 

Отож ув оповіданні Т.В. Бабенка, крім лексичних вербалізаторів 

фантастичного, використані й складніші мовні засоби творення художнього 

світу, а саме – модифікації узвичаєного смислового наповнення і лексичної 

вербалізації концептів. 

 

3.1.4. ТЕХНІКА й ЕТИКА («Час збирати каміння» А. Балабухи)      

Оповідання А. Балабухи «Час збирати каміння»
5
 характерне тим, що у 

ньому фантастична тематика, втілена в лексичних маркерах, пов’язаних із 

технологіями і точними науками, поєднана з морально-етичною 

проблематикою, яка існує в симбіозі з попередньою і вербалізована тими 

самими чи подібними засобами. Отже, йдеться про подібність вербалізації 

елементів концептуальної осі ТЕХНІКА – ЕТИКА.    

Пласт суто науково-фантастичної тематики твору пов'язаний із 

термінами та терміноподібними утвореннями, що характерно для всієї 

науково-фантастичної літератури: контейнери, баластний, контрольний, 

пульт, комбінуючи напівфабрикати, люмінесценція, інженерний тощо. Проте 

А.Д. Балабуха значно частіше, ніж інші аналізовані письменники, вводить ще 

й розгалужену систему сленгу, яка має відображати вигадані фантастичні 

реалії художньої дійсності. Проте побудована така система жаргону за 

цілком відомими схемами. Так, у тексті оповідач називає цілу серію умовно 

                                                 
5
 А.Д. Балабуха (1947 р.н.) – письменник-фантаст, автор збірок науково-фантастичних 

оповідань «Предтечі» (1978), «Люди кораблів» (1982), «Диво людини та інші оповідання» 

(1990). Оповідання «Час збирати каміння» ввійшло до української антології наукової 

фантастики «Дзвони зеленої галактики». 
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жаргонних назв житлових будинків, які іронічно апелюють як до художньої 

дійсності, так і до емпіричної (до архітектури конструктивізму, якій були 

властиві прості геометричні форми): сочевиця-карат, «діогенів», «каратів» 

та «хеопсів». Також деякі утворення, що імітують сленгові одиниці, 

притаманні для мовлення окремих професійних груп, наприклад, військових: 

танком класа «тортила».  

Авторським неологізмом є, наприклад, лексема інімобіль. Авторські 

неологізми так само відіграють важливу роль у творенні 

ПРАВДОПОДІБНОСТІ фантастичного художнього світу.  

Але головний концепт оповідання утілений у комплексі 

Тепловідвідного Колеса. Він має дві сфери значень водночас: технічна, адже 

колесо є втіленням технічних засобів, проте водночас – і міфологічна, 

стосовна до давнього (давньоримського за походженням) концепту КОЛЕСО 

ФОРТУНИ, постійно наявного від часів середньовіччя в європейській 

культурі.   

Таким чином, А.Д. Балабуха в оповіданні «Час збирати каміння» 

використовує фантастичне не як самоціль, а як засіб створення проблемної 

етичної ситуації, і тому фантастичне наявне у творі лише як засіб, прийом 

творення художнього світу. Відповідно й лексика залучена не настільки 

маркована, притаманна для наукових текстів. Навпаки, використані 

тематичні групи лексики, близькі й відомі читачеві зі ЗМІ: премія 

Кліматологічного Комітету ООН та Міжнародного інституту охорони 

середовища. Тому світ майбутнього зображений в оповіданні мовними 

засобами, які типологічно дублюють відомі реалії з життя сучасності: 

суспільно-політичні організації, науково-дослідні установи, предмети побуту 

та їхні назви, що фігурують у текстах, дозволяють авторові зосередитися не 

на творенні суто фантастичної картини, а для розгляду загальнолюдських 

етичних проблем.    
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3.2. Психологізований ЧАС у науково-фантастичному 

дискурсі («Крок вікінга» Н. Околітенко)          

 
Тексти фантаста Н. Околітенко

6
 особливо цінні саморефлексією 

авторки над сутністю ФАНТАСТИЧНОГО та його вербалізацією.      

Як підкреслює Н. Околітенко, найперше завдання фантастики — це 

готувати громадську думку до того, що прийде з майбутнього (виділено 

нами. – Авт.), аби воно було зустрінуте не з перелякано заплющеними очима 

і не з бездумним захватом, а тверезо, з гідністю, з розумінням 

неоднозначності всього відкритого й створеного (виділено нами. – Авт.), з 

прагненням повернути його тим боком, що стверджує життя, а не знищує 

його [Околітенко Від автора].    

Потребує уваги передовсім авторське осмислення психологічного 

світу фантастичної літератури та його мовна репрезентація.    

Сама авторка так розуміє мету фантастичного твору: «Фантастика — 

це ж необов’язково відповідь на питання, це може бути й сама постановка 

питання, на яке довго доведеться шукати відповіді. На те вона й фантастика» 

[Околітенко Від автора]. Роздуми авторки над поняттям ноосфери можуть 

бути спроектовані на лінгвістичну теорію мовних і концептуальних картин 

світу. 

Через це особлива увага в творах письменниці приділена 

філігранному створенню мовного колориту (тобто формі художньо 

досліджуваних нею питань і відповідей на них), залученню фольклорних і 

традиційних елементів до тексту: «Нам не можна забувати, що наука — не 

тільки те, що в той чи інший спосіб пов’язане з технічними здобутками, а й 

те, що стосується людини, більше того — насамперед те, що стосується 

                                                 
6
 Наталя Околітенко – українська письменниця і журналістка, а також науковець, у 

доробку якої поряд із працями з біології є фантастичні повісті і оповідання: «Тутті», 

«Крок вікінга» та ін. У цих творах письменниця поєднує наукові теорії (зокрема 

розроблену В.І. Вернадським теорію ноосфери, а також концепцію розвитку природи 

П. Тейяра де Шардена) з художньою фантазією. 
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людини. Це й соціологія, психологія, етика, фольклор…» [Околітенко Від 

автора] (виділено нами – Авт.). 

Таким чином, письменниця наголошує на одному з найважливіших 

принципів лінгвістики кінця ХХ – початку ХХІ ст., на якому базується 

когнітивне мовознавство, теорія мовних картин світу, етнолінгвістика, 

лінгвокультурологія та ін. – антропоцентричному підході до явищ дійсності, 

однак не в сенсі впокорення природи людиною, а навпаки, в сенсі 

гармонізації людини і природи. 

За словами письменниці, панівною темою у фантастиці тривалий час 

були польоти на інші планети, міжзоряні мандрівки. А той «космос», що 

всередині кожного з нас (виділено нами. – Авт.), — хіба менш цікавий? 

[Околітенко Від автора] – ставить питання авторка, і відповідь цілком 

зрозуміла з усього тону роздумів досліджуваної передмови та з прикладів її 

художньої творчості. Тут вербалізована концептуалізована опозиція 

ЗОВНІШНЄ / МАКРОКОСМ (мандрівки у зовнішньому просторі) – 

ВНУТРІШНЄ / МІКРОКОСМ (внутрішній світ людини).          

Утілення ГАРМОНІЇ людини та її мови з усією ПРИРОДОЮ – мета 

фантастики
7
  Концепт ГАРМОНІЯ є базовим і в романі-феєрії О. Бердника 

«Зоряний корсар». За словами письменниці, саме через диктат всемогутньої 

поки що ТЕХНІКИ, через ейфорію від її успіхів майбутнє дихнуло на нас 

холодом космічної зими та змертвілої біосфери. Протистояти цьому може 

тільки «космос» людської душі (виділено нами. – Авт.), що вічно 

лишатиметься для письменника-фантаста цілиною, бо «два рази не ввійдеш в 

ту саму річку», бо ніколи не народяться на планеті дві однакові людини, бо 

людина сьогоднішнього дня ніколи не впишеться в соціальні, етичні та 

                                                 
7
 «Та час уже, мабуть, для рівноваги назвати оповідання, яке автор вважає 

найфантастичнішим, якщо найреалістичнішим є твір «Тутті». Що ж, назву. Це — «Дощ і 

сніг», де герой систематично записує імпульси, що виникають при падінні дощових 

крапель, і з того врешті постає вірш. Такий принцип лежить в основі появи на Землі 

всього сущого: адже літери азбуки, якою написана Книга Життя, — генетичного коду — 

теж є імпульсами, і завдяки певному їхньому поєднанню квітне троянда, горить світлячок, 

співає соловейко й сміється дитина…» [18]. 
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моральні рамки майбутнього (виділено нами. – Авт.), а це робить життя 

прекрасним і драматичним водночас [Околітенко Від автора]. Авторка 

звертає увагу на концептуальні осі ТЕХНІКА – ЛЮДИНА / ДУХОВНІСТЬ, 

СУЧАСНЕ – МАЙБУТНЄ.            

Як підкреслює Н. Околітенко, техніка й справді багато в чому 

випередила письменницьку уяву, але саме тому, що технократичні амбіції 

запанували в суспільстві, поглинаючи основні природні й виробничі ресурси, 

необхідно зупинитися й осмислити поточний момент. Письменниця ставить 

винятково важливе світоглядне питання, яке не має за браком відповіді 

перетворитися на риторичне: чи не забула людина, що найважливіше на 

Землі — все ж таки вона сама, а не породжене її руками; чи не переступила 

тієї межі, коли створене нібито задля кращого життя починає нищити життя 

як таке [Околітенко Від автора]. Тут вербалізована концептуальна опозиція 

ТЕХНІКА (технократія) – ЛЮДИНА / ЖИТТЯ.          

Здійснюване самим автором осмислення власного твору і творчості, 

репрезентованого ним жанру і художньої літератури в цілому завжди містить 

винятково цінні свідчення зі сфери не тільки філології, включаючи її 

нероздільні мовознавчі і літературознавчі аспекти, а й психології, етики, 

естетики, філософії тощо. Дослідниця майже відверто декларує, що художній 

твір здійснює дослідження подібно до наукового – саме так ми вважаємо за 

можливе інтерпретувати її слова: для фантастики не повинно існувати 

«заборонених тем», для науки — також. Згідно з висновками письменниці, от 

у цьому «духовному звільненні особистості», як від ейфоричних захоплень 

творіннями рук своїх, що поставило на межу катастрофи саме життя на нашій 

планеті, так і від страху перед обширом та загадкою власного буття, й 

повинна зіграти особливу роль фантастика [Околітенко Від автора].       

«Крок вікінга» містить мовне віддзеркалення психології сприйняття 

небуденного часу. Оповідання тим і примітне з погляду лінгвіста, що 

мовлення автора і персонажів створює відчуття фантастичного. Через 

специфіку своїх наукових зацікавлень авторка звертається до магістральних 
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на сьогодні ідей фізики, біології, хімії і розвиває їх фантастичний потенціал. 

Так, текст оповідання побудований на теорії відносності А. Ейнштейна. 

Через це особливо важливим є спостереження за способом вибудовування 

лексичних характеристик простору, часу і руху, який у них відбувається.        

Слід передовсім звернути увагу на можливі особливості імпліцитної 

семантичної навантаженості назви оповідання. Вікінг – назва 

ранньосередньовічних скандинавських мореплавців, які поєднували в своїй 

бурхливій діяльності, з одного боку, риси безстрашних лицарів моря, 

невпинних першовідкривачів, які запливли до Америки й заснували там 

постійне поселення за півтисячоліття до Христофора Колумба, і, з другого 

боку, дії розбійників-загарбників, які нападали на різноманітні тогочасні 

держави Європи. Інше слово короткої і, можливо, фоносемантично впливової 

назви, нерідко використовують у різноманітних контекстах на позначення 

певних відповідальних рішень. Таким чином, уже саме прочитання назви 

підготовує читача до опису певних рішучих дій і динамічних подій, 

незважаючи на те, у прямому чи в переносному значенні він, тобто читач, 

очікує вживання слів назви.       

Цитований у тексті вірш демонструє позитивну аксіологію поняття 

вікінга. Безсумнівно, назва оповідання вказує, з одного боку, на образ 

космічного корабля як переосмислення водного корабля, а, з другого боку, на 

середньовічну легенду про уповільнення часу під час плавання вікінга, що 

перегукується з уповільненням часу при пересуванні космічного корабля. 

Таким чином, у назві (текстонімі) вербалізовані дві метафоричні ідеї.         

В оповіданні використані лексичні маркери фантастичного тексту, як-

от міжпланетний корабель, чорна діра та ін., що є метафорами, а деякі з них 

суто індивідуально-авторські, як от біла діра штучного походження.  

Головним напрямком художнього осмислення виступає ЧАС, 

винятково важливий для реконструкції архаїчного світогляду людини, в 

доісторичному контексті якого формувалася людська мова, фольклор, а 

також для осягнення специфіки пізніших, більш раціоналізованих картин 
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світу, зокрема й мовних. У сучасному українському мовознавстві мовні 

аспекти поняття часу в їх лексичному та граматичному втіленні 

досліджували О.І. Бондар, Т.А. Харитонова, Л.Л. Звонська, Н.П. Антоненко, 

М.А. Болобан та ін. Концепт ЧАС належить до базових концептів 

фантастичного тексту як такого – і науково-технічного, і художньої 

реконструкції історії, і орієнтованого на фольклор фентезі.    

І у власному тексті авторки, і в суголосному з її ідеями вірші, який 

зачитує один із героїв, можна виокремити лексичні ряди, які мають утілити в 

художній формі головні постулати теорії відносності. Однак наведена поезія 

віддзеркалює казково-легендарні уявлення, найпоширеніші в давній Ірландії, 

про повільніше протікання часу в пагорбі або в морі – тут стародавні міфи 

мають спільність із науковими теоріями ХХ ст. Однак, на відміну від 

безстороннього наукового викладу, текст насичений емотивними маркерами, 

які характеризують не саме уявлення про час, а відчуття людей, що його 

переживають: Екран, від якого вони відірвалися на хвильку, яскраво 

спалахнув; Від подій тих минуло, може, з тисячу літ. / Рік мандрівки моєї 

промайнув, наче мить!; Місто з схожою назвою в битви годину / Сотні 

років, як знищено, і — назавжди; Доки він в океані дні і ночі стрічав, / На 

Землі промайнуло чотириста років; Як скоро все звершилося! Ми 

перескочили через гору часу, ти чуєш, мій оптимістичний песимісте?; 

Прогулянка тривалою не буде: за годину — перший зв’язок із Землею. — А 

там і справді проминуло кілька віків, а може, й тисячоліть?; Вона була 

схожою на старовинний, трохи збляклий від часу і через те ще прекрасніший 

гобелен; двері останнього відсіку стали тонкими й дірявими, немов 

бляшанка, що хтозна-скільки пролежала на морському дні; шалене полум’я 

сконцентрованого часу.  

Ефект відносності втілений за допомогою вживання в одному реченні 

чи в сусідніх реченнях лексем на позначення відтінків часу чи швидкості дій: 

з тисячу літ, рік, мить; годину, сотні років, назавжди; дні і ночі, чотириста 

років; скоро, гору часу; тривалою, годину, кілька віків, тисячоліть.  
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Нерозривно з часом осмислений і ПРОСТІР, а саме – через РУХ: 

Заспокойся, — сказав Микола. — Здається, ми таки летимо й проходимо 

крізь шварцшільдівську сферу. Заспокойся. Коли це Земля, то ми побачили 

те, що станеться в дуже далекому майбутньому. Власне, нас і посилають, 

щоб ми розвідали, чи матиме людство куди переселитися. В разі потреби… 

Узаємозв’язок ЧАСУ, ПРОСТОРУ та РУХУ та їх вербалізацій детально 

досліджений у дисертації М.А. Болобан.      

Опис часу в оповіданні можна спроектувати на винятково архаїчне й 

добре відоме в міфології та похідній від неї чарівній казці протиставлення 

ПОВСЯКДЕННОГО і НЕЗВИЧАЙНОГО ЧАСУ. 

Таким чином, в оповіданні Н. Околітенко використаний виражальний 

потенціал лексем на позначення часу та його суб’єктивного сприйняття 

(швидко / повільно). Головний ефект, досягнутий зіставленням різних лексем 

на позначення темпоральності, полягає в створенні відчуття відносності 

перебігу часу, тобто поняття фізики в художньому тексті описані за 

допомогою суб’єктивізованих виражальних засобів. Є підстави зробити 

висновок про те, що оповідання присвячене психологічній проблемі 

переживання часу, яка втілена в художньому мовленні авторки, і ЧАС є 

центральним концептом оповідання. Міфологічний і науковий часопростір у 

тексті оповідання синтезовані.    
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3.3. Наджанрова мова філософської  

фантастики («Зоряний корсар» Олеся Бердника) 

 

3.3.1. Релігійно-філософський дискурс твору: 

загальні закономірності 

Фантастичний роман О. Бердника
8
 «Зоряний корсар» (1971) 

примітний особливостями мовного втілення фантастичного, яке в цьому 

творі поєднує в собі різностильові і різножанрові риси. Більшість 

фантастичних творів мають один стильовий узірець для наслідування мови: 

наукові тексти певного типу і тематики. Наукова фантастика зорієнтована 

більше на стиль точних наук та їхню термінологію, а фентезійні твори – на 

історичні, етнографічні і под. дослідження.  

У тексті О.П. Бердника здійснений синтез обох лексичних, а 

відповідно – і тематичних пластів. Таке поєднання зумовлене ідейним 

спрямуванням твору українського фантаста: базуючись на ідеї метемпсихозу, 

він витворює художній світ, у якому намагається узгодити містичний та 

науково-технічний світи. Через це лексика відповідних тематичних груп не 

протиставлена, а навпаки – існує в гармонійному симбіозі, утілюючи різні 

аспекти людського досвіду. Примітно, що вже назва твору – «Зоряний 

корсар» – поєднує лексему зоряний, яка може бути прочитана як у 

традиційному фольклорному розумінні, так і стосовно до високих технологій 

(космонавтики), із історизмом корсар (який набуває то негативної, то 

романтично-позитивної конотації).  

У першому розділі, вибраному для докладнішого аналізу різних 

аспектів ФАНТАСТИЧНОГО, теж наявні перелічені пласти вербалізаторів. З 

одного боку, це лексеми зі сфери точних наук: енергії, коливання хвиль, 

                                                 
8
 О.П. Бердник (1927–2003) – один із чільних українських письменників-фантастів, у його 

доробку романи, повісті і збірки оповідань: «Шляхи титанів» (1958), «Сини Світовида» 

(1960), «Хто ти?» (1961), «Стріла часу» (1962), «Діти безмежжя» (1963), «Чаша Амріти» 

(1968), «Зоряний корсар» (1971), «Золоті ворота» (1975), «Камертон Дажбога» (1997), 

«Покривало Ізиди» (2000) та ін. Серед цих творів були й написані для дітей. 
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наукові експерименти, перспективи досліджень, субстанції тощо. Сферу 

більш фентезійну представляють лексеми історично чи етнографічно 

забарвлені: леза мечів, вістря списів, джура, татарва, гречкосіям, ясир, 

попівна, кобзі. Проте на цьому особливості мовного втілення 

ФАНТАСТИЧНОГО у творі О.П. Бердника не завершуються. На відміну від 

більшості українських та іноземних фантастів, О.П. Бердник використовує 

шар лексики, властивий філософським та теологічним текстам, таким чином 

розширюючи смисловий спектр ФАНТАСТИЧНОГО. Із філософських 

текстів запозичено широкий спектр лексем і вербалізованих ними концептів, 

що стосуються мисленнєвої, пізнавальної діяльності людини: свідомість, 

матерія, алогічний, форма, явище, релятивізм. Із суто теологічних та 

міфологічних текстів запозичено назви понять та їхніх персоніфікованих 

утілень на кшталт: Хронос, Гаутама, деміург, месія, аватара, кшатрія, 

асура, еон, Вішну, Шеша, метемпсихоз.  

Отож, мова науково-фантастичного роману О.П. Бердника «Зоряний 

корсар» поєднує риси, притаманні кільком жанрам водночас (науковій 

фантастиці і фентезі), а також має специфічну рису – близькість із 

філософськими та теологічними трактатами у певних шарах слововжитку та 

ідей. Це спричинено тим, що проблематика, яку намагається вирішити 

О.П. Бердник у творі, є значно абстрактнішою, ніж суто побудова 

фантастичного світу. Завдання автора – створити експериментальну 

ситуацію, яка б ілюструвала суть людини як духовної істоти, і саме тому 

філософські поняття, які описують мисленнєву діяльність людини, посідають 

у мові твору чільне місце і створюють місток між науково-фантастичним та 

фентезійним пластами лексики. 

 

3.3.2. Реконцептуалізація міфології    

Художнє моделювання давньоукраїнського язичництва. Вогневик – у 

романі козак-характерник, образ якого пов’язаний із давньоукраїнською 

язичницькою міфологією, зокрема з культом вогню. Вогневик — це я. Мене 
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поважають і трохи побоюються. Вважають чаклуном, характерником. Бо 

я знаю таємниці трав і звірів, мови інших народів і чарівні слова, які 

зупиняють кров, одвертають очі ворогів і ще багато-багато іншого. 

Персонажі з сучасного світу мають своїх прототипів – унаслідок переселення 

душ – у далекому минулому. Так, Вогневик перевтілився в Сергія Гореницю, 

на що вказує і близькість внутрішньої форми онімів. Вогневик! Чи говорить 

тобі щось це ім’я? – Знаю. Це я. Це мій далекий вияв.   

Ворон – у романі космонавт, у язичницькій міфології й чарівних 

казках – міфологічний персонаж, помічник героя або персоніфікація іншого 

світу. От хоч би космонавт Ворон. Нестримний, палкий, шалений в задумах і 

здійсненні їх. Соратник, помічник, боєць. Як він схопився за Сергієву ідею! Як 

одгризався від навали ортодоксів!  

Горениця Сергій – один із персонажів роману, фізик, який досліджує 

проблему часу. Його ім’я, з одного боку, єднає його зі світом 

давньоукраїнського язичництва, а з другого боку, — вербалізує концепт 

ВОГОНЬ, вербалізований також іншими онімами роману. Ляж і заглибся в 

себе. Спробуй відсторонитися від сучасності. Ти не Горениця. Ти не вчений, 

не фізик. Ти — безіменний. Ніби хмаринка в небі. Ніби подих вітру. Ніби 

промінь світла… Горениця пропонує подолання проблем часу за допомогою, 

зокрема, почуття, протиставляючи ЧУТТЄВЕ і РАЦІОНАЛЬНЕ. Це правда, 

— кивнув Горениця. — Нам ніде спочити. Ми — вічні птахи! Нам ніде 

прихилити голови, бо буття — то нескінченний політ. Проте ви 

помиляєтесь. Завдання, про яке я сказав, не можна здійснити без любові. 

Треба дуже любити людей, світ, кожну квіточку, щоб піти на такий 

божевільний крок. Божевільний з точки зору “нормального” глузду. Але 

треба йти! І ми підемо! Нова людина повинна народитися від нас, як ми 

народилися із тваринного світу! Горениця очолює мандрівку в часі. Енергія, 

— лаконічно пояснив Горениця. — Мільярди ергів… На жаль, ми ще не вміємо 

економно пробивати стіну часу. Щось схоже на перші ракети. Тисячі тонн 

пального, щоб піднятися на кілька тисяч кілометрів. Може, те буде й з 



109 

 

 

трансформатором часу. Спочатку — лавина енергії, а пізніше — легка 

прогулянка. 

Горикорінь – у романі командир загону космічних розвідників, 

повстанців проти панування Арімана. Ім’я і нестримний норов героя явно 

відсилають до образу вогню як культового об’єкта стародавніх слов’ян та 

інших індоєвропейських народів. Вона ввійшла до групи Космократорів 

Багатомірності, очоленої Горикоренем — молодим, полум’яним ученим, 

прихильником найнебезпечніших експериментів у безмірі. Група Горикореня 

іноді зникала з системи Ари на десятки циклів, а коли поверталася, Аріман 

давав їй нове завдання. І так багато разів. Тут підкреслено мінливість і 

водночас вічність вогню.    

Громовиця – жіночий образ роману, смілива дівчина з дуже сильним 

характером. Пор. у дохристиянській Русі Перун – бог грому і блискавок, 

покровитель воїнів, головне божество в Київському пантеоні від язичницької 

реформи 980 р. до прийняття християнства 988 р. – згідно з «Повістю 

временних літ». Семеро Космократорів, а серед них його перше кохання — 

Громовиця! Буряна дівчина, яка не раз бентежила Координаційний центр 

химерними планами перебудови суспільства, системи, людського єства. Її 

завжди відсилали на периферійні сектори, давали найважчі завдання — 

майже на межі допустимого. Та Громовиця неодмінно виконувала програму 

Координаційного центру, поверталася в систему і знову хвилювала життя 

бурею парадоксальних ідей.   

Вербалізуючи цілісний образ космічних розвідників-бунтарів, автор 

змальовує по суті давньоукраїнську молодь язичницьких часів, що 

підкреслено іменами, зачісками, прикрасами. Попереду Горикорінь і 

Громовиця. За ними — Владисвіт, Сократ, Чайка, Юліана, Інеса. Чотири 

юнки і троє юнаків. Блакитна тканина щільно облягає прекрасні тіла, на 

грудях золотіють спіралі — символи Безміру, волосся юнаків хвилями 

спадають на плечі, у дівчат зав’язане тугими вузлами; Галю, Громовице моя! 

Горикорінь, Сократ, Юліана, Інеса, Владисвіт, Чайка! Де ви, міфічні друзі, 
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брати з казки? Де шукати вас? Чуєш, кохання моє? Чи знайду я тебе в 

буряному океані життя? Іскра серед безмежності — ось твій орієнтир. І 

нема іншого.     

Художнє осмислення давньогрецької міфології. Аер – у 

давньогрецькій космології нижній шар повітря, між землею й ефіром. Аерас у 

романі – фізик і чарівник, що вміє проходити крізь стіни. Одного разу 

сталося дивне. З протилежної стіни виникла постать людини. Це був 

високий літній чоловік у халаті. Ясні тривожні очі, синє волосся. Він 

усміхнувся мені, зробив знак мовчати. Підійшов до дверей, прислухався. 

Потім повернувся до мене, привітно кивнув: — Познайомимося, — сказав, 

сідаючи поруч. — Я Аерас, учитель, фізик.    

Аргус – у давньогрецькій міфології багатоокий велетень, що сторожив 

Іо за наказом Гери. У романі – особиста варта Арімана. Система нічого не 

знала про конгрес, Головний Координатор розпорядився вимкнути навколо 

Тартара всі канали зв’язку, оточив місце конгресу сторукими аргусами — 

біослугами, настроєними на психіку Арімана.   

Селена – у давньогрецькій міфології богиня Місяця, у романі – 

епізодичний персонаж, учасник дискусії про реформу життя на планеті Ара. 

Я, — мовила Селена, вчителька Вищого Циклу Головного Сектора. — Треба 

шукати вихід у глибших вимірах. 

Сторукі (гекатонхейри) – у давньогрецькій міфології породження 

Землі, що допомогли Зевсові подолати титанів і сторожать останніх у їх 

підземному ув’язненні. У романі – охоронці Арімана і його Тартару. 

Система нічого не знала про конгрес, Головний Координатор розпорядився 

вимкнути навколо Тартара всі канали зв’язку, оточив місце конгресу 

сторукими аргусами — біослугами, настроєними на психіку Арімана; 

Вражені члени конгресу не встигли вимовити й слова, як розсунулися стіни 

Тартара і до амфітеатру вдерлися колони сторуких; Сторукі обплутали 

Космократорів щупальцями, понесли у повітрі.     
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Тартар – у давньогрецькій міфології найвіддаленіша від землі й 

найтемніша частина підземного простору, куди боги скидають своїх 

найнебезпечніших противників. У романі це – особистий простір одного з 

ключових негативних персонажів, Арімана. На негативну роль останнього 

спершу експліцитно не вказано – на це натякають його ім’я і назва його 

місцеперебування. Так наступила для Ари криза буття. Тоді вирішено було 

скликати Вселенський Конгрес Мислителів. Він збирався на Головному 

Секторі, в особистому Тартарі Арімана. Система нічого не знала про 

конгрес, Головний Координатор розпорядився вимкнути навколо Тартара всі 

канали зв’язку, оточив місце конгресу сторукими аргусами — біослугами, 

настроєними на психіку Арімана; Меркурій сидів у першому ряду 

амфітеатру в Тартарі Арімана — Головного Координатора… 

Окрім того, у романі Тартар – також місце ув’язнення. З дітьми було 

легше — мислячі біоінструктори отримували програму ліквідувати по-

шкодження, а винуватців певний час тримали в мікро-Тартарі, де ними 

займалися спеціальні вчителі. А в мікро-Тартарі були рослини, тварини, 

будівлі, літаючі апарати, школи, але вийти за обмежене гравітаційне коло 

юні правопорушники не могли. Минав недовгий час, злочинці затямлювали 

науку гармонійного життя і знову виходили з Тартара, щоб продовжувати 

своє безсмертне життя під променями світила; Патологічна розбещеність, 

— пробурмотів біоревізор. — У Тартар їх. Там отямляться; Ми можемо вас 

ізолювати в Тартарі, — миролюбно сказав Меркурій; Симпатизуючи  

Тигриці, космослідчий велів біоревізорам поселити порушників у 

десятикілометровому Тартарі. Там були гори, озера й ріки, буйні джунглі та 

оптичний ефект неба.        

Як і в давньогрецькій міфології, Тартар у романі протиставлений 

світлу. Аріман розімкнув поле Тартара. Світоносне безмежжя охопило його 

сріблястою спіраллю. Він простяг руки до далеких світил, ніби жадаючи 

почути якусь відповідь.    
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Хронос у давньогрецькій міфології – персоніфікація часу. У романі це 

втілення одного з центральних концептів роману – ЧАС. «Хронос» – 

найменування першої частини першої книги роману. А так — полонив сам 

себе пасткою часу, древньою павутиною Хроноса, і борсаєшся в ній, паче 

барвистий метелик-ефемера; А якщо йдеться про голий інтелект? Тоді 

проблема Хроноса — не в наших руках. Час не може бути подоланий. Ми — 

в’язні; Вже тисячоліття тому мудреці Індії відчули невичерпну і безжальну 

суть Хроноса — часу. Доки ти в його потоці — нічого будувати химери. Ти 

— лише частка на його хвилях, клітина вселенського організму.   

Може виявитися, що проблема часу дуже просто вирішиться, коли 

сягнути нового ступеня світобудови. Не абсолютний же він — Хронос? 

Абсолютне не міняється, воно всеосяжне, а час — сутність, калейдоскоп 

явищ. Отже, породжений якимось пахтанням, роздрібненням більш значних 

основ, ніж він сам. Подорож у часі — ось що необхідно насамперед. Науко-

вий експеримент. Не теоретизування, не суб’єктивні відчуття, а мандрівка 

в минуле чи в майбутнє. Ну, в майбутнє — це проблематично. А в минуле — 

ймовірно. Перший крок. А потім тисячі дослідників кинуться на допомогу.   

Художнє осмислення давньоримської міфології. Меркурій у 

давньогрецькій міфології – божественний посланець, посередник між 

світами, відповідник давньогрецького Гермеса, іменем якого була названа 

планета, що рухається по небу найшвидше. У романій Меркурій спочатку 

виступає помічником правителя, що втілює зло, однак потім пориває з ним і 

приєднується до сил добра. Меркурій був наближений до Арімана і мав 

звання космослідчого, функції якого полягали у виявленні порушень 

злагодженого, гармонійного життя системи. Як тільки десь в одній з ланок 

Ари виникала суперечність, протиріччя або незадоволення, Меркурій брав 

повноваження від Арімана, сідав на магнетон — корабель з позачасовою 

функцією дії, і прямував до потрібного пункту. Перетворення Меркурія 

спричинила любов, що підкреслює Аріман. Ти зрадив мене! Я вірив тобі. 

Знаю, тебе повела любов. Проте це не виправдовує твого злочину!    
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Художня інтерпретація давньоіранської міфології. Аріман – художня 

інтерпретація негативного персонажа дуалістичного давньоіранського міфу, 

де Ахура-Мазда (Ормузд) – утілення добра, Ангро-Манью (Ахріман, Аріман, 

давньоперс. Ahriya mainyus «злий розум») – утілення зла. У давньоіранських 

зороастрійських уявленнях про майбутнє добро переможе Арімана. Аріман 

створив рабський світ для визиску; Тартар Арімана виявився безсилим. 

Тепер Меркурій збагнув, про які можливості казав на конгресі Горикорінь. 

Шлях співтворчості індивіда з неосяжністю. Практично новий безмір 

буття! Аріман не захотів. Заздрість, честолюбство, ревність. Навіть на 

такому високому щаблі існування вони даються взнаки; Так, — підхопив 

Аріман і ласкаво поклав руку на плече Ягу. — Щиро скажу: мені набридла ця 

планета, їхні боріння. Тепер все наближається до кінця. Як казали їхні 

латиняни, фініта ля комедіа! Завіса опускається. Замкнемо головних 

Космократорів у пастку часу. Вони звідти не виберуться. Горикорінь поки 

що залишається в цій фазі. Його доведеться знищити. Минуть віки, доки 

знову вступить у дію магніт їхньої єдності. Ми старанно переплутаємо 

ниті причинності. Аріман протиставляє СИЛУ – ПРАВУ, СВАВІЛЛЯ – 

ГАРМОНІЇ. Геть всілякі хартії! — крикнув Аріман. — Про що ти мовиш? 

Давно перекреслені закони згоди. Ми можемо тепер покладатися тільки на 

силу. І ненависть — найстрашніша сила. Знаю, що вона поза істиною. 

Проте я тепер сумніваюся і в істині.   

Аріман вербалізує свою негативну програму. Де вам тягатися зі 

мною, який тримає в руках усі ниті причинності? Гляньте, як легко я ро-

зірвав ваші зв’язки! Горикорінь там, у майбутньому, ви — в лабетах 

минулого. Голе знання духу — і ні атома можливостей! Розпач! Розумію і 

співчуваю! Я не церковний диявол! Я — дитя високої людської еволюції, тієї, 

що рідна й вам! Меркурію! Не метушися, не шукай виходу! Його нема! 

Хроно-станція на Місяці зруйнована. <…> Я не мщу! Я лише меч 

справедливості. Вам доведеться визнати мою всесильність. Один із 
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головних героїв показує місце Арімана на осі ДОБРО–ЗЛО: Ти сієш лише 

руйнацію і горе, Арімане!    

У романі Аріман і втілюване ним зло зрештою подолані. А ти, 

Арімане, розірвав свій зв’язок з живим потоком людського Розуму. Ти і твої 

многоликі слуги. Міг би відмовитися від шляху руйнації, та не захотів. Ти 

уже не людина. ТИ — АНТИЛЮДИНА! ГОМО САТАНІС! Щезни геть із 

Землі, вона тобі вже не підвладна! Брама тримірності впаде — і все-

осяжність ноосфери чекає Птахів Свободи!.. Розтанули постаті Арімана 

та його супутників.    

Використання образу Арімана як негативного персонажа в романі про 

час можна пояснити тим, що в давньоіранській міфології Ормузд і Аріман – 

діти бога часу Зервана, спорідненого з давньогрецьким Хроносом.  

Художня інтерпретація давньоіндійської міфології. Автор залучає ідеї 

й образи давньоіндійської міфології для художнього осмислення 

центрального концепту роману – ЧАС. В океані вічності пливе 

тисячоголовий Змій Шеша — Час. На ньому дрімає Вішну — сукупність і 

суть життя. Інколи — суворо періодично — з його лона виростає, розквітає 

чарівний Лотос Буття, а на ньому сидить творець світу — Брама. Мина-

ють нескінченні кальпи — більйони років космічного розвою. Зароджуються 

і вмирають зоряні скупчення, спалахують і згасають планети, з’являються і 

безслідно щезають живі істоти, люди, боги, асури, цивілізації, царства, 

месії, аватари, кшатрії, парії, раби і володарі, кохані і бездомні, мудрі і 

безумні. Все, все, все гине в нескінченних спіралях еонів, і навіть верховний 

Брама вмирає, коли кінчається його сто років, — невимірний для земних 

обчислень вік, і тоді в’яне небесний Лотос, поринає в лоно Вішну. Знову — 

невимірний океан вічності, а серед нього — безсмертний Шеша з дрімаючим 

богом на спині…    

Вперше повстав проти деспотії Хроноса мужній Гаутама. Він 

проголосив ідею свободи. Не боротися зі світом Брами, а вийти з нього. 

Куди? У невідомість! Як відчайдушний мандрівник на благенькому човникові 
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в море. Що там, за обрієм? Може, чарівний острів? Може, небачені ліси і 

казкові жар-птахи? Може, ураган і загибель у бездонній прірві океану? Хай! 

Аби не тут, де все так остогиділо, де все вивірено, як ритміка піщаного 

годинника, що його раз у раз перевертає досвідчена рука космічного велетня 

Шеші. 

Художнє осмислення давньоєгипетської міфології. Горіор – головний 

персонаж роману, Зоряний Корсар, прізвиськом якого, даним його ворогами, 

названий весь роман. Ім’я героя вказує водночас на давньоєгипетського бога 

Сонця, безсмертя, символа відродження фараона в його нащадкові Гора 

(Горіор відроджує Гледіс до життя) і на слово горіти (Горіор і Гледіс 

перероджується у вогні). Обгоряло тіло, сипалося багряними іскрами донизу, 

а натомість тугі струмені блакитного вогню малювали нові обриси 

космічної істоти. Ніжним спалахом оновилися чола закоханих, зорями 

заясніли серця і об’єдналися в єдине блакитне багаття. Гігантська 

промениста куля почала танути, а з неї почувся такий знайомий усім, такий 

болісно-рідний голос Горіора… Опозиція Гора і Кареоса ізофункціональна 

давньоєгипетській опозиції Гора і втілення зла Сета. Чому серце 

розривається? А навіщо вибір? Хіба не можна об’єднати їх — Кареоса і 

Горіора? Таких могутніх, таких прекрасних? Сталося жахливе 

непорозуміння. Дві космічні сили зійшлися в двобої, замість того щоб 

спільним зусиллям творити гармонію світу!   

Горіор! — радісно закричав Григір, не вірячи своїм очам. — Горіор! 

Володар казки!.. Сталося! — сказав Горіор, піднімаючи руку вгору. — Зми-

каються потоки часу. Було, є й буде — стало єдиним ТЕПЕР. Люди Землі й 

мислячі істоти ноосфери об’єднуються безсмертним вогнем Подвигу. Чуєш, 

Арімане? Ти безсилий віднині! 

Переосмислення образів західноєвропейської літератури. Григір Бова 

– один із головних героїв, чий зв’язок із образом Бови Королевича прямо 

висловлений у продовженні роману «Зоряний Корсар» – «Камертоні 

Дажбога». Бова – богатир-переможець і захисник нареченої зі 
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старофранцузького роману, відомого в італійських, російських та 

білоруських переробленнях.  

Ягу – новий космослідчий, помічник Арімана, котрий прийшов на 

зміну Меркурієві, коли той приєднався до сил добра, зрадивши свого 

начальника. У Шекспіра Яго – головний негативний персонаж трагедії 

«Отелло», утілення задрості й підступності. З отвору вийшов юнак з 

вогняною гривою волосся і холодними стальними очима. Це був новий 

космослідчий — Ягу. Він поволі наблизився до Арімана; А Ягу й Аріман 

мають страшну силу. Однак Ягу, уже з перших рядків його появи в романі, 

сумнівається в силі зла, отже, його інтерпретація не є однозначною на 

концептуальних осях ДОБРО – ЗЛО, СПРАВЕДЛИВІСТЬ – 

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, СВАВІЛЛЯ – ПРАВО. Арімане! Ненависть ніколи 

не будувала. Вона поза істиною. Ти ж знаєш Хартію. 

 

3.3.3. Модель системи концептів і неологія роману      

Ключовий концепт роману «Зоряний корсар» – ЧАС, однак художнє 

моделювання різних епох не є самоціллю – автор зосереджений на релігійно-

філософських, історіософських та соціально-етичних питаннях буття 

людства. Цілі еволюції описані в концептах ГАРМОНІЯ, РАДІСТЬ, 

ДУХОВНІСТЬ, СВОБОДА (на противагу СИЛІ, НЕНАВИСТІ, 

ТЕХНІЦИЗМУ, ДЕСПОТІЇ). ЛЮБОВ перетворює робота на людину, 

відроджує людину до життя; назва космокрейсера «Любов» підкреслює 

космологічну роль цього почуття (як у давньоіндійській міфології й 

давньогрецькому орфізмі, богів яких неодноразово згадує автор). Віддано 

перевагу ПОЧУТТЮ перед РАЦІОНАЛЬНІСТЮ, особливу роль відіграють 

ЩАСТЯ, ТВОРЧІСТЬ, ПОДВИГ. Наполягаючи на гармонії мікрокосму і 

макрокосму, автор особливу увагу приділяє космічному праву. В описі 

космічних подорожей архаїчна біологічна опозиція СВОЇ – ЧУЖІ 

поступається естимаційній етичній опозиції ДОБРО – ЗЛО: інопланетні 

персонажі можуть виступати чужими фізично, однак своїми етично. Система 
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концептів твору має потужний навчально-виховний потенціал, розвиває 

філософське, історіософське, морально-етичне мислення і рефлексування.   

Детальне дослідження вербалізації системи концептів роману див. у 

Додатку 2. 

Авторська неологія роману-феєрії О. Бердника «Зоряний корсар» 

дозволяє доповнити й уточнити модель системи концептів індивідуальних 

концептуальної й мовної картин світу письменника. Використані неологізми 

підтверджують висновок про ЧАС як центральний концепт роману (пор. 

метачасовий канал, мільйонноспіральний цикл, мільйоноліття, 

трансформатор часу, хроноенергія, хрономандрівка, хроностанція, 

хронотрансформатор). ПРОСТІР також потребує особливих засобів 

вербалізації своєї незвичайності (гіперпростір, гіперпросторовий). Детально 

вербалізовані уявлення про модифікації людської ПСИХІКИ в період 

міжзоряних подорожей (гіпнорадіація, психоадаптація, психобіотип, 

психогенетика, психогенокод, психогеноцентр, психоенергія, психоканал, 

психокапсула, психокод, психосиноптик, психосторож, психоструктура); 

люди мають можливість безпосереднього психічного контакту без 

посередництва знакових систем. Неологічна лексика вербалізує також ідею 

поєднання особливостей живого організму і робота (біовартовий, 

біоінструктор, біоревізор, біослуга, квантомозок, кристалічний мозок, 

мегантроп, мислячі машини, робот-антропоїд, штучна біолюдина), синтезу 

біологічних і технічних видів зв’язку (біоприймач енергії). Неологічної 

вербалізації потребують нові засоби пересування (електроліт, космоліт, 

магноліт, магнетон, плазмокрейсер) та механізми (інверсійний космодвигун, 

планетарний двигун), втілено ідею подолання людиною гравітації 

(гравіольот-левітатор, гравіопромінь, гравітаційний промінь, гравітаційна 

шкаралупа). З’являються нові посади і професії (космолінгвіст, 

космольотчик, космопілот, космослідчий, міжзоряні піонери), нові речовини 

(субатомна речовина). Вербалізована ідея існування розумних істот поза 

межами Землі й навіть Сонячної системи (інакобутній, інопланетна 
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еволюція, інопланетний розум, іншосонячна еволюція). Словник лексичних 

неологізмів роману з текстовими прикладами поданий у Додатку 2. 
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Висновки до розділу 3    

 

Прагматика фантастичних текстів визначає мовні засоби. Більшість 

текстів фантастики зорієнтовані передовсім на естетичне сприйняття. 

В. Бабенко, А. Балабуха дають художнє розв’язання морально-етичних 

проблем, реалізоване поєднанням науково-технічної й етико-філософської 

лексики (пор. дидактичну притчу Ю. Смолича з поєднанням лексем, що 

створюють ефект фантастичності, з лексемами, що слугують для творення 

соціальної антиутопії).    

Текст В. Бабенка відзначається синтезом засобів вербалізації 

концептосфери – властивої науковій мові і художньо модельованої 

термінології, авторської неології та художньо відтвореного наукового 

жаргону. Мова А. Балабухи позначена передусім вербалізацією опозиції 

ТЕХНІКА – ЕТИКА (одна з органічних концептуальних властивостей саме 

науково-технічного тексту на противагу іншим типам фантастики), що 

забезпечує концептуальне структурування тексту.    

У текстах В. Владка вербілізовані передовсім концептуальні опозиції 

СВІЙ – ЧУЖИЙ (сягає до людських біологічних витоків людської природи), 

ПОВСЯКДЕННЕ – НЕЗВИЧАЙНЕ (сягає архаїчного магіко-міфологічного 

мислення), ФАНТАСТИКА – РЕАЛЬНІСТЬ (відносно пізне протиставлення 

періоду вторинної міфологізації світобачення в індивідуально-авторському 

художньому світосприйнятті), НАУКА – МАГІЯ (опозиція епохи наукової 

картини світу, що приходить на зміну двом попереднім – синкретично-

міфологічній і синкретично-філософській), ДОБРО – ЗЛО (постміфологічна 

опозиція естимаційної природи, що сформувалася після епохи синкретичного 

міфологічного мислення) та ін. Основними виражальними засобами 

виступають метафори й індивідуально-авторська неологія, передусім 

орієнтована на художнє моделювання термінології.    
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Центральний концепт фантастичного тексту М. Дашкієва – 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР, тоді як інші тісно пов’язані з ним концепти, як-

от НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС, НЕЗВИЧАЙНІ ЗАСОБИ та НЕЗВИЧАЙНІ 

ПЕРСОНАЖІ, відіграють порівняно другорядну роль. Акцентуювання 

простору об’єднує тексти наукової фантастики з текстами чарівних казок, і в 

основі структурування сюжету обох названих типів текстів – 

ПОДОРОЖ/КВЕСТ.    

У тексті Н. Околітенко центральними концептами є ЧАС, 

осмислюваний з погляду осей СУЧАСНЕ – МАЙБУТНЄ та 

ПОВСЯКДЕННИЙ ЧАС – НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС, І ГАРМОНІЯ, 

осмислювана за віссю ТЕХНІКА – ДУХОВНІСТЬ. ПРОСТІР 

концептуалізований не стільки як опозиція, скільки як гармонія ЗОВНІШНЄ / 

МАКРОКОСМ – ВНУТРІШНЄ / МІКРОКОСМ. Власні коментарі авторки 

експлікують і уточнюють її бачення специфіки концептосфери 

фантастичного тексту як такого.    

Тексти О. Бердника, серед яких найбільш детально і різнобічно 

досліджений «Зоряний корсар», можуть бути визначені як найбільш глибокі 

за концептуальним змістом і найбільш деталізовані за способами і засобами 

вербалізації концептів серед усіх українських текстів науково-технічної 

фантастики досліджуваного періоду. Текст має міфіологічний, філософський, 

релігійний, науково-технічний, етичний та численні інші виміри. Зокрема, 

виявлено художнє моделювання переосмислених образів давньоукраїнського 

язичництва (що зближує досліджуваний текст із текстами передусім 

С. Плачинди, а частково й О. Ільченка, В. Шевчука), давньогрецької, 

давньоримської, давньоіранської, давньоіндійської, давньоєгипетської 

міфології. Винятково важливим в тексті етичний вимір, співвідносний із 

концептуальною віссю ДОБРО – ЗЛО й антропоморфізований в опозиції 

двох головних персонажів (один із яких запозичений саме з дуалістичної 

давньоіранської міфології). Широко використаний засіб творення авторської 

неології. У ролі центрального концепту може бути визначений, незважаючи 
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на підкреслене акцентування естимаційних опозицій, ГАРМОНІЯ / ЛЮБОВ, 

що особливо чітко вербалізовано в мотиві перетворення робота на людину 

через кохання. Текст має імпліцитне, однак відчутне дидактичне 

навантаження.       
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Розділ 4    

ФАНТАСТИЧНЕ В ХУДОЖНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ    

ТА ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ    

 

4.1. Елементи фантастики у «химерній прозі» 

(«Козацькому роду…» О. Ільченка)    

 

Автор наслідує то оповідь-легенду, то приказки, то елементи 

ритмізованого сакрального тексту
9
. До наслідування сакральних текстів 

уподібнена імітація фольклорної чарівної казки
10

.    

Образ головного героя – фантастично-панхронічний, вербалізує 

концепти НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС і НЕЗВИЧАЙНИЙ ПЕРСОНАЖ: Веселий 

образ Козака Мамая живе в народі вже не сотню літ. / I не дві. / I не три. / 

Якісь його сучасники свідкують про зустрічі з тим характерником-

запорожцем у зовсім давні часи, десь при початку існування Січі. / Інші — з 

ним пліч-о-пліч воювались у війську славного Зіновія-Богдана Хмеля. / Ще 

                                                 
9
 Та як же було й не скам'яніти від подиву перед таким химерним, небезпечним і аж 

моторошно прецікавим чоловіком: / бо ж він прожив на світі, кажуть люди, не одну 

таки сотеньку літ; / бо ж обставав Козак за бідних і простих людей, що їм так тяжко 

та гірко жилося; / бо ж не терпів Мамай солодкого панського духу; / бо ж не боявся він 

ні шляхти, ні татар, ні турків, ні своїх панів, бо ж був собі чаклун і характерник, чаклун 

над чаклунами запорозькими, сміливий чортолуп, способний, як кажуть, кішці вузлом 

хвоста зав'язати чи впіймати вовка за вуха, чи навіть шкуру спустити з чорта живого, 

бо подейкували ж, буцім жупан у нього зісподу хвацько підбитий самими чортовими 

спинками, сіренькими, тонісінькими, власноручно здертими, бач, з якихось там 

стонадцяти кіп дрібних чортів, чортиць і чортенят, бо ж полюбляв Козак поглядом 

колючим чортів сліпити, тобто всякого врага і супостата; / бо ж, люди кажуть, п'яніли 

дівчата, на нього поглянувши, хоч він і не дивився на них;  / бо ж любив Козак Мамай 

дітей, і матері їх приводили до нього, щоб руку на голову поклав, — та й вагітні жінки за 

щастя мали зустріти його, бувши при надії сповити синка; / бо ж воював Козак Мамай 

супроти горя людського, і в найскрутніші для простого люду українського хвилини завше 

з'являвся саме там, де були потрібні його любов чи ненависть, його дотепність або 

мудрість, його відвага чи його доброта, де були потрібні його рада чи помога, — отож і 

поява Козака Мамая йшла завжди опліч із лихом, або перестерігала про близьку біду… 
10

 I от летять дванадцять лебединів, одинадцятеро білих, а дванадцятий — чорний, 

найменший, і кинула їм сестра по сорочці — першому і другому, і всім дванадцятьом, і 

стали вони, тії лебеді, знов богатирями-велетами, тільки дванадцятий, чорний, надів без 

рукава сорочку, і лишилося йому, замість правої руки, лебедине крило… 
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інші стрівали його на шляхах України вже після того, як народився на світ 

Тарас Григорович Шевченко. Був серед них і мій прапрадід. / Але чували люди, 

як і в першій імперіалістичній війні року 1914 бився Козак Мамай з ворогами 

отчизни, — все такий же галабурдний і вічно молодий, — та й хтозна — чи 

не він ото бувало і в війні Вітчизняній виникав зненацька в найскрутнішій 

сутузі — в тому чи тому партизанському загоні й допомагав громити 

фашистів на українській чи на білоруській землях, чи не він, колишній 

запорожець, допомагає й нині будувати електростанції на Дніпрі, на Волзі 

чи на Ангарі, а то, може, десь і кордони нашої радянської Батьківщини 

береже, а то, може, книги пише чи кінокартини ставить, а то, гляди, садки 

розводить, сіє хліб чи варить сталь, цей майстер на всі руки й митець на всі 

штуки?    

Тісно взаємопов’язані концепти ЧАРІВНЕ, ФАНТАСТИЧНЕ і 

ПАРОДІЙНЕ: I Козак Мамай скочив охляп на свого шпаркого воронька 

Добряна-Білогривця. / Вдарив кінь некованим копитом, аж іскри засліпили 

очі всім, хто був на ту хвилину в цюпі. / Молоденький хорунжий устиг 

схопити Мамая за ногу. / Але гривань уже рвонувся, і чобіт лишився в руках у 

хорунжого. / А запорожця не стало. / Не стало й щойно домальованого коня. 

/ Тільки старий і стоптаний червоний чобіт лишився в руках V 

гетьманського посіпаки. / Тільки чобіт червоний. / Та ще долі — калинова 

квітка. / — Проклятий чаклун! — тихо сказав Однокрил і, схопивши 

чоботище, брязнув ним об землю. / А на ранок той самий чобіт, з гетьмана-

зрадника глузуючи, хтось нишком повісив на новій шибениці — замість 

Козака Мамая, химородника, чаклуна й чарівника.       

Деякі оніми роману включені до процесу метафоризації і співвідносні 

з міфологічними персоніфікаціями, як-от: Тисячі людей зареготали, аж 

раптом пані Тиша пройшла по базару з кінця майдану в кінець. Детальніше 

про мовну картину світу твору див. Додаток 3.       
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4.2. Єдність історіософського і фентезійного 

(мовна картина світу В. Шевчука) 

 

4.2.1. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного 

в романі «На полі смиренному» 

Нами обрано для аналізу один із розділів роману В. Шевчука «На полі 

смиренному» (1982)
11

. Роман складається з низки відносно самостійних 

новел, які базуються на оповідках із пам’ятки української пребарокової 

літератури, «Києво-Печерського патерика». Автентичний твір 

староукраїнської літератури є яскравим утіленням середньовічних і 

ранньомодерних уявлень про «чудо», яке в тексті виражається засобами 

фантастичного. У тексті В.О. Шевчука середньовічні мотиви переосмислені і 

модифіковані відповідно до сучасного розуміння фантастичного.  

Художні твори письменника завжди є підсумком ґрунтовних наукових 

та культурологічних розвідок, тому мають багато семантичних шарів, їх 

дослідження вимагає комплексного підходу. Докорінно відмінні від науково-

фантастичних текстів засоби творення ефекту фантастичного застосовані у 

творах В.О. Шевчука, зокрема в романі в новелах «На полі смиренному».  

Словниковий склад мови аналізованого твору з елементами 

фантастичного значно гомогенніший, він не розділений так чітко на окремі 

страти. Це свідчить про те, що засоби творення ефекту фантастичного у 

тексті В.О. Шевчука принципово відрізняються від властивих творам 

А.А. Дімарова, а ширше – всій науково-фантастичній літературі. 

                                                 
11

 В.О. Шевчук (нар. 1939 р.) належить до найбільш плідних і інтелектуальних прозаїків 

української літератури другої половини ХХ ст. Його доробок налічує десятки книг прози, 

перекладів, літературознавчих та історичних студій, науково-популярних книг. Серед 

прозових книг варто назвати такі: «Вечір святої осені», «Крик півня на світанку», «Дім на 

горі», «Маленьке вечірнє інтермецо», «Три листки за вікном», «Мисленне древо», «Птахи 

з невидимого острова», «Дорога в тисячу років», «У череві апокаліптичного звіра», «Ока 

прірви», «Біс плоті». Зважаючи на те, що В.О. Шевчук часто стилізує твори 

середньовічної чи барокової літератури, йому притаманні фантастичні мотиви у багатьох 

романах і повістях, хоча цілковито фантастичними їх складно назвати. 
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Характерно, що в аналізованих розділах твору «На полі смиренному» 

ФАНТАСТИЧНЕ наявне в тексті не рівномірно, а сконцентроване лише в 

окремих ділянках тексту. При цьому в читача ніколи немає достатніх підстав 

робити висновок щодо того, як сам автор ставиться до висловлених у тексті  

фантастичних припущень чи описів подій. Натомість завжди залишається 

можливість вибору і рівноправного потрактування ситуації на користь 

фантастичного чи «реалістичного» варіанту мотивації.  

У дослідженнях такого типу текстів найбільш релевантним методом, 

на нашу думку, є метод «можливих світів», що в засадах базується на 

дослідженні модальності висловлювання
12

.  

Художній текст, як і будь-який інший тип письмових чи усних 

текстів, є гетерогенним за своїми модальностями. Адже якщо алетична 

модальність базується на двох головних засадах очевидної обґрунтованості – 

фізичному та логічному принципах, то аксіологічні модальності можуть 

творити безліч паралельних інтерпретацій однієї ситуації в тому ж тексті, що 

створює ефект багатосвіття, паралельні чи рівноправні інтерпретації події і 

створюють своєрідні точки невизначеності, які можна розглядати як 

фрагменти «можливого» світу чи світів у тексті. Зазвичай маркерами таких 

фрагментів можуть слугувати умовний спосіб дієслова, вставні слова з 

модальним значенням і подібні їм функціонально вставні вислови. Проте 

іноді, якщо йдеться про діалогічне мовлення чи його художнє відтворення, на 

модальність можуть вказувати позамовні чинники, що набувають ролі 

індексного знака: інтонації, жести, міміка. Також варто мати на увазі, що 

будь-яка метафора чи порівняння є потенційними маркерами можливого 

світу в художньому тексті.  

                                                 
12

 Модальність – це запозичене з логіки поняття, що виражає співвідносність твердження з 

емпіричною дійсністю чи об’єктивними відомостями щодо неї. Уперше термін було вжито 

Г.В. Ляйбніцем як одне з допоміжних припущень у доведенні істинності тверджень. 

Виокремлюють кілька типів модальностей, зокрема – алетичну (близьку до об’єктивної 

картини, від гр. aletheia «істина, правда») і аксіологічну (суб’єктивізовану, від гр. aksizo 

«оцінюю») [15, с. 11–18]. На думку А.П. Бабушкіна, модальність можливого світу 

належить до класу, типологічно близького до аксіологічної модальності. 
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В аналізованому розділі з твору В.О. Шевчука модальність можливих 

світів виявлена з різною інтенсивністю: від уживання лексем у переносному 

значенні до використання розгорнутих метафор. На початку твору наявний 

фрагмент, який перебуває на межі істини і вигадки: а позаду важко дихав 

Нестор, той, котрий літописа написав (історична вигадка). Далі автор 

поступово вводить фрагменти ірреального світу лише в метафоричних 

порівняннях із дійсними, емпірично обґрунтованими подіями: здавалося, 

блукав церковний продув, обвіював нас, залазячи під одежу, й обмацував тіла, 

наче ходило по церкві десятки невидимих рук і кожного обшуковували. І все-

таки я напружував усю силу, щоб не задрімати, повіки мені клеїло з 

непереборною силою, немов сидів у мене на плечах важкий і теплий сон і 

заліплював очі рученятами (метафора, що передає реальний 

психофізіологічний стан героїв); сидів теплий кошлатий хлопець, що 

розтоплював нас і заліплював повіки (персоніфікація, що передає стан 

сонливості). Ці фрагменти ще не створюють повноцінної альтернативної 

реальності, а лише натякають на її можливість. Проте далі, вводячи в 

репліках персонажа Єремії описи ірреальної для решти персонажів 

реальності, автор створює ефект переходу в можливий світ:  

— Велике диво сьогодні побачив! — сказав Єремія. 

— Завжди бачиш дива. — Ігумен поставив супроти Єремії маленькі 

чорні очка. — Самі дива, отче, бачиш, чи не забагато їх? 

— Це диво особливе, — звів кошлату бороду Єремія. — Біс був 

сьогодні поміж нас. 

— Біс? — перелякано згукнув ігумен. 

— Бачив його в образі купця, — сказав Єремія, і очі його погасли: 

прикрив він їх повіками…(фантастичне). 

За А.П. Бабушкіним, у тексті наявні своєрідні «вікна» в можливий 

світ, у ролі яких виступають дієслова з відтінком модальності або 

суб’єктивності, а також вставні слова. У наведеному фрагменті якраз різко 

протиставлені дві модальності: алетична і модальність можливого світу. 
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Слова Єремії репрезентують другу, а ігумена – першу. Проте наприкінці 

діалогу алетична модальність висловів ігумена зрівняна у статусі з 

модальністю можливого світу. Відповідно до цього змінюється й 

аксіологічне наповнення слів бачити та диво. У багатьох подальших 

фрагментах можливого світу в тексті аналізованого розділу помічаємо, що 

їхнім маркером є ці слова: і побачив сьогодні метеликів, які раптом покрили 

храм. Тріпотіли сріблястими крильцями — білий сон ламав старця, адже 

ніхто не знав, скільки він прожив. Казали, що йому триста літ 

(фантастичне); сьогодні побачив рій білих і зелених метеликів, які довго 

кружляли довкола нього (фантастичне); …Ходив купець у білому плащі, 

виймав квіти і кидав на спини, співців, і прилипали ті квіти й п'янили, а 

купець тихенько сміявся, прикладаючи до рота долоню; бачив це лишень 

Прозорливий Єремія, такий старий, що йому ніхто й літ не міг перелічити, а 

ті, котрі зараз спали в келії, снили гріховні сни, бо росли їм із заплющених 

очей і з рота ті ж таки ліпки, можливо, вони дарували ті квіти пишнокосим 

красуням, хоч були самі ченцями… (фантастичне). 

У решті фрагментів можливого світу, уже наприкінці розділу, відсутні 

будь-які спеціальні маркери. Єдиною вказівкою на відмінну від алетичної 

модальність є семантичний ореол, який було створено довкола постаті Єремії 

в попередніх епізодах тексту, та здоровий глузд читача. З іншого боку, саме 

мовлення Єремії й постає як зона зустрічі кількох модальностей водночас: 

— Купець той був у білому плащі, — сказав Єремія, — і ніс під полою 

букет квітів. Він ішов крадьки, ледве торкаючись носками черевиків підлоги. 

Відривав квітку від букета і кидав на спини братії, особливо тих, хто не 

співав заутреню, а тільки для показу розкривав рота. Ті квіти і звуться так, 

як треба: ліпки. Відривав квітку від букета і кидав. І кому прилипала квітка 

до одежі, похитувався такий і ледве не падав. Позіхав, тоді вигадував 

причину, йшов до вашої милості і тікав із церкви (фантастичне); 

знову бачив ті білі й зелені метелики, що вилітали з його очей, чи 

купця в білому плащі і з квітами під полою (фантастичне); 
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Можливо, був це той-таки купець, що про нього стільки сьогодні 

говорено, а може, десь поруч виклюнулося з землі безліч білих квітів. З них 

спурхнули мільйони сніжно-білих метеликів і раптом полинули в небо, в 

якому почали розчинятися й розтавати, перетворюючись у ефірне, 

трепетне світло, що ним густо наповнилися хмари. (фантастичне); 

— Там до тебе ззаду квітка причепилася, — сказав він, і на вуста його 

лягла та ж таки, якою він і в церкві всміхався, усмішка. — Це вона, та ж 

таки — ліпка! (фантастичне). 

У наведених фрагментах усі дієслова вжиті в дійсному способі, попри 

теорію вже цитованого А.П. Бабушкіна, який вважає за головну ознаку 

можливого світу в тексті умовний спосіб дієслова. Проте саме через 

відчутність спеціального маркера фантастичне у тексті має амбівалентний 

статус: воно існує лише як одне з можливих потрактувань ситуації. Згідно з 

рецепціоністською теорією такий статус можна описати як «місце 

невизначеності» тексту, яке уможливлює надання рівноправ’я як 

авторському голосу, так і читацькому сприйняттю. Тобто фантастичне в 

тексті «Дому на горі» наявне не так виразно й однозначно, як, наприклад, у 

творах А.А. Дімарова. Імовірно, це зумовлено, зокрема, й різною цільовою 

аудиторією: підлітковою – в повісті А.А. Дімарова, і дорослою – у романі 

В.О. Шевчука. Тому значно більша кількість місць невизначеності є рисою 

інтелектуальної філософської прози, яка апелює до форм середньовічної і 

барокової літератури (притча, алегорія, парабола).       

 

4.2.2. Вербалізація фентезійної картини світу 

в романі-есе «Мисленне древо» 

Усій творчості В.О. Шевчука притаманне поєднання наукового 

письма з художнім, і більшість творів постали на основі ґрунтовних наукових 

(історичних, фольклористичних, літературознавчих) зацікавлень автора. 

Особливо тісно переплетені ці два начала в романі-есе «Мисленне древо» 

[Шевчук 1989]: кожен із розділів твору має крім фактологічної частини 
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художній фрагмент, який розвиває наукові ідеї, викладені раніше. Якщо у 

жанрі фентезі науковий прототип художнього тексту часто винесений за межі 

власне твору, і витоки словника, стилю й образності лише можна 

реконструювати на основі дослідження, то в романі В.О. Шевчука обидва 

компоненти фентезійного письма подані паралельно, що полегшує 

дослідження їхнього мовного втілення. Типологічно ці вставні моменти 

оповіді можуть бути класифіковані відповідно до того, як вони співвідносні з 

науковою частиною: 

- розвивають у художній формі наукові концепції автора, 

підтверджені історичним фактажем; 

- художньо увиразнюють уже відомі з історичних джерел 

свідчення; 

- є авторськими варіаціями на міфологічні чи історичні теми, які 

відтворюють лише настрій, світогляд епохи, але не використовують прямих 

посилань на історичні джерела.  

Розглянемо приклади кожного типу.  

До першого типу вставних фрагментів належать «Дими вогнищ» 

[Шевчук 1989, с. 11]. Концепція автора-історика полягає в тому, що поляни 

прийшли з південних степів, а Київ було засновано уже поєднаними в єдине 

ціле племенами, що раніше окремо мешкали в степах і лісах: полянами і 

деревлянами. Для відтворення ситуації діалогу двох доти майже не знайомих 

спільнот автор використовує специфічні мовні засоби з метою номінації 

простору. Як відомо, простір в уявленні носія традиційної свідомості 

поділявся на обмежений, домашній, захищений – і відкритий, небезпечний, 

агресивний, інакшими словами (використовуючи давньоскандинавську 

міфологічну лексику) – інгард і утгард [261, с. 340-342]. Із комплексом 

уявлень, пов’язаних із домашнім простором, пов’язані поняття, що в тексті 

реалізуються з допомогою лексем домівка, земля деревлянська, своя земля, 

люди лісу, а з поняттям ворожого простору – змій страшний, посланець, люди 
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степу. Форпостом своєї землі є вали, зведення яких і об’єднує дві племінні 

групи.  

Прикладом іншого типу вставного фрагменту є документальна 

оповідь арабського середньовічного мандрівника Ахмеда ібн-Фадлана, яку 

В.О. Шевчук белетризує, доповнює художніми деталями, і, створивши з неї 

оповідання, подає в тексті роману як ілюстрацію до звичаїв давніх слов’ян 

[Шевчук 1989, с. 35–42]. Базуючись на фактажі історичного джерела, автор 

низкою мовних засобів створює ілюзію безпосередньої присутності. 

Передовсім такими засобами є діалогічне мовлення і взагалі вживання прямої 

мови, деталізована характеристика дій персонажів, яка в історичному 

джерелі могла бути й пропущена, а також емоційно забарвлені вислови й 

інтонації, які на письмі передані знаками оклику: – Заступіться за мене, 

жінки й дочки володаря нашого! – при цьому кланялися низько, обходячи всі 

стовпи менші. Приходили й такі, у кого торг ішов легко. Такий казав: – 

Володарю, ти вчинив мені волю, дякую тобі й приношу дари! [Шевчук 1989, 

с. 36–37]. Чоловік налив нареченій другу чару, вона взяла і знову заспівала. 

Але цього разу співала довше і ще  смутніше, аж прикрикнула на неї стара 

[Шевчук 1989, с. 40].  

До третього типу художніх вставок у романі можна віднести епізод зі 

сном Трояна, який ілюструє світосприйняття давніх слов’ян [Шевчук 1989, с. 

65–67]. Крім відтворення міфологічного світогляду головного героя епізоду, 

що втілений у персоніфікованих назвах природних стихій (напр., Змій про 

степову пожежу), важливу роль у фрагменті відіграє стилізований синтаксис. 

Головною особливістю синтаксичного членування цього художнього 

фрагмента є періоди. Із понад десяти абзаців чотири початі з перифрази 

речення І снився Трояну сон каламутний, яке далі набуває форми Смутен сон 

снився Трояну і Каламутен сон снився Троянові. Можна вважати ці речення 

анафорою, яка створює циклізацію оповіді і стилізує текст під старовинний 

епос, адже недарма і на лексичному рівні слововживанням підкреслено 

паралель зі «Словом о полку Ігоревім» («мутен сон в Києві на горах», який 
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бачить Святослав). Проте й у межах одного абзацу створено ритмізацію 

прози шляхом закінчення кожного сурядного компоненту в межах складного 

речення дієсловом у тій самій граматичній формі, і єдинопочатком усіх 

сурядних частин: Снилося йому, що його з вечора на ніч у темну одежу 

вбирають, що його отрутним вином напувають, снилося йому, що його 

самого перлами-сльозами обсипають, снилися йому ворони Бусові, ті, що 

з’їдали в дебрі самого Буса і його найліпших мужів, розіпнутих на хрестах, 

снилося, що не хочуть ті ворони летіти до синього моря [Шевчук 1989, с. 

65].  

Белетризовані фрагменти роману-есе В.О. Шевчука «Мислення 

древо» мають різну типологію, що виявляється і в арсеналі мовних засобів, 

використаних у кожному з трьох типів конструювання художньої дійсності. 

У фрагментах, де зв'язок із науковою частиною твору тісніший, головне 

навантаження припадає на слововживання і деталізацію описів предметів і 

дій, тоді як у фрагментах, що мало пов’язані з науковим компонентом книги, 

особливу роль відіграє і стиль оповіді, що на мовному рівні втілено в 

посиленій увазі до синтаксичних засобів творення настрою.   
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4.3. Мова авторського міфу 

(інтерпретація минулого С. Плачиндою)    

 

4.3.1. Фентезійні мовні засоби нефантастичного 

художного тексту («Лебедія») 

Вербалізація міфологічної картини світу С. Плачинди
13

 становить 

інтерес не тільки для лінгвістики, а й для моделювання процесів художньої 

реконструкції історії.    

Дослідження показує, що фентезійні твори мають змістові й 

формальні відмінності від звичних текстів фантастики. Особливості 

створення художньої дійсності у фентезійному творі здійснюють шляхом, 

подібним до створення науково-фантастичних текстів, а саме через 

використання термінологічного слововживання, особливостей наукового 

письма (посилання, цитати, числові показники). Проте якщо наукова 

фантастика оперує здебільшого матеріалами точних і природничих наук 

(фізики, астрономії, біології – Г. Уеллс (Веллс), А. Азімов, Р. Бредбері, серед 

українських – А.А. Дімаров), то фентезі спирається на стиль історичних чи 

інших досліджень у галузі гуманітарних наук (наприклад, Дж. Толкієн)
14

. 

                                                 
13

 С.П. Плачинда належить до чільних українських письменників ХХ ст., у його доробку є 

твори різних жанрів: художні пригодницькі повісті та нариси («Кам’яна веселка», «Таня 

Соломаха», «Синьоока сестра», «Взяти на себе», «Де лани широкополі»), белетризовані 

біографії видатних українців («Брати місяця», «Неопалима купина», «Олександр 

Довженко», «Юрій Яновський»), а також літературознавчі розвідки про двох останніх 

письменників. Серед його творів, що з’явилися в 1980 – 1990-их рр. особливо важливими 

є «Київські фрески» (1982) та «Лебедія» (2-ге вид. 2005). В українській літературі ці книги 

належать до жанру, що дуже близький за своїми мовними засобами до мало розробленого 

на момент їхньої появи жанру фентезі. 
14

 Слід підкреслити, що Дж. Р. Р. Толкієн як професійний дослідник давніх мов 

Британських островів і автор узірцевих і надзвичайно популярних у світі фентезійних 

творів на історико-міфологічну тематику широко використовував у своїх текстах наукову 

інформацію про особливості мов і писемностей, етнографії й міфології стародавніх 

народів Європи, і його тексти являють собою синтез 1) наукового дослідження 

(результати якого, включаючи і власні авторські, становлять базу для художнього 

осмислення фактів), 2) художньої реконструкції дійсності на зразок історичного роману та 

3) авторських фантастичних компонентів твору, і все це спільно дає фентезійний твір. Такі 

твори близькі до текстів, які можуть бути інтерпретовані як «авторський міф» або 
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В українській літературі до синтезу мовних засобів науково-

популярного і фентезійного текстів удаються передусім Валерій Шевчук 

(«Мислене дерево») і Сергій Плачинда.       

Книга С.П. Плачинди «Лебедія» за формальними ознаками нагадує 

науково-популярний нарис із елементами публіцистики, себто не належить 

безпосередньо до творів фантастичного кола, проте при більш прискіпливому 

аналізі нескладно виявити в ній ознаки фентезійної літератури: події 

розгортаються в далеку давнину, персонажі наділені винятковими фізичними 

і розумовими якостями, їхні дії сповнені героїки, а авторські ремарки – 

пафосу (незалежно від того, яким його вважати – патріотичним, 

філософським і т. д.). Іншими словами, автор удається до героїзації 

персонажів і привабливої для романтизму ХІХ ст. проблематики, що 

споріднює його тексти скоріше не з творами авторської фантастичної 

літератури, а з народними фольклорно-міфологічними текстовими 

джерелами.   

Для аналізу обрані фрагменти, які ілюструють поєднання наукових та 

художніх рис у тексті твору, а також роботу із джерелами прецедентних 

концептів чи, інакше кажучи, – зразками для наслідування.  

Письменник намагається слідувати головним вимогам наукового 

дискурсу і подає посилання. Але з-поміж посилань на книги, позиціоновані 

їхніми авторами як наукові, наявні самореферентні посилання: наприклад, на 

легенду, яку оповідав нараторові його дід [Лебедія, с. 52-55]. Проте одразу 

наведене й інше альтернативне джерело цієї інформації: «Історії» Геродота. 

                                                                                                                                                             

авторська інтерпретація міфологічної традиції (пор. різні спроби художньої інтерпретації 

міфології, фольклорної за своїм походженням, у греко-римських авторів), і водночас до 

художніх викладів історії й міфології (мало не всі наукові дослідження з гуманітарних 

сфер знань, особливо з історії, літературознавства, міфології, філософії, написані до 

початку ХІХ ст., є значною мірою авторськими художніми творами, а в часи від греко-

римської античності до періоду Відродження таку форму нерідко мали і природничі 

дослідження, від Платона і Лукреція до Галілея і Кеплера). Яскравий приклад може 

становити і тритомове наукове дослідженння О. М. Афанасьєва «Поетичні погляди 

слов’ян на природу» – науково-художнє дослідження давньосхіднослов’янської міфології 

та її мовного вираження, продовженням і розвитком традицій якого виступають мовно-

міфологічні публікації О. О. Потебні. 
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Таке наведення двох паралельних джерел інформації – спершу діда, а потім 

Геродота – має істотне значення для художньої реконструкції світу 

історичної давнини, що де в чому подібна до конструювання фентезійного 

світу та особливостей фентезі як жанру. Адже фентезі є втіленням 

індивідуалізованого переживання наукових фактів, у випадку з аналізованим 

текстом – історичних. Тому для офіційного наукового джерела у фентезі має 

існувати індивідуалізований супровід, «усна» історія, яка і дозволяє надати 

історичним фактам індивідуального звучання. Ця ж тенденція до 

врівноваження справжніх наукових фактів чи способів викладу матеріалу з 

емоційним світом переживань автора постійно існує на всіх рівнях тексту.  

Аналіз словника обраних фрагментів показує, що всі терміни та 

справжні географічні назви врівноважені вживанням або вигаданих чи 

переосмислених автором назв, або емоційно забарвленою лексикою. 

Наприклад (наукова лексика підкреслена, художня виділена прямим 

шрифтом): Мотиви орної землі провідні. Се — майже реалістичні смуги 

ріллі, борозни, яким... немає кінця-краю! Як — і життю. Щось величне, 

радісне, життєствердне бринить в «земляних» орнаментах Трипільського 

«глиняного» мистецтва [Лебедія, с. 49]. До слів із науковим стилістичним 

забарвленням належать зокрема й такі: високій медичній культурі, народної 

гігієни, культури харчування, народжуваність, демографічний вибух.  

Проте інші фрагменти тексту побудовані як художній твір, і в ньому 

використані дещо інакші засоби відтворення історичної дійсності (напр., 

[Лебедія, с. 27-43]).  

На мовному рівні в тексті застосовано кілька головних мовних технік 

для створення ефекту історичної достовірності. Одним із таких засобів є 

способи номінації героїв та наявні в тексті власні назви героїв, богів та 

міфологічних місцевостей. Імена людей мають виразно екзотизоване 

забарвлення, що підкреслено на фонетичному рівні: Петрь (від Петро), Родь 

(імовірно, від рід, родити). Теж використано рідковживані скорочені 

варіанти імен – Дара, Дан – або імена, що звучать таємниче через затемнену 
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словотвірну мотивацію: Кош (пор. Запорозький Кіш). До того ж, низка онімів 

має додаткові культурологічні конотації (Родь, Дан).  

Окремою групою є імена божеств язичницького пантеону слов’ян: 

Сварог, Мара, Перун, Берегині, Чорнобог. Теоніми входять до складу 

перифразів, що нагадують ідіоматичні вислови, «авторські» прислів’я, а 

також використані як еквіваленти слів на позначення позитивної чи 

негативної оцінки
15

.   

Особливо необхідно підкреслити, що створення авторських прислів’їв 

виступає чіткою ознакою намагання автора наслідувати фольклорне 

мовлення, що корелює зі змістовою настановою на художню реконструкцію 

міфології. Художня реконструкція давньоукраїнської міфології належить до 

пріоритетних сфер письменницької уваги, що віддзеркалена в інших 

авторських публікаціях, як-от «Київські фрески» і «Давньоукраїнська 

міфологія».    

Окрему групу творять назви міфологічних локусів: Білий світ, Чорний 

світ, Царство білих тіней: Але прибігла Дара. Вона владно повеліла синам 

повернутися до своїх родин, бо Мара і їх знищить, бо Чорнобог і весь Чорний 

Світ не хочуть, аби люди їздили на дерев’яних сонцях [Лебедія, с. 30]. У 

назвах використано лише три головні кольори: білий і чорний (як позначення 

протилежних, але ідентичних за відсутністю власного місця у видимому 

спектрі кольорів), а також зелений (у вислові зелений світ, тобто схід). 

Авторський міфологічний простір корелює з подібними спробами К. Льюїса, 

Дж. Р. Р. Толкієна, серії книг Р. Говарда про лицаря Конана.   

До класу власних назв автор шляхом написання з великої літери 

перевів і низку географічних чи топографічних найменувань, зокрема 

                                                 
15

 А юнаком він, Дан, уже найдосконаліше оволодів Свароговою наукою ставити кутини. І 

він ставить ті хати людям усе життя – ставить швидко й красиво. Кажуть. Ніби сам 

Сварог йому допомагає. … Невже Мара прокралася в душу мою і дмухнула трунком 

заздрощів? [Лебедія, с. 27]. Над вікнами і дверима – рушники з вишитими на них 

«стрілами Перуна», що також не пускали чорні сили в дім. Відчувалося, що й дружина 

Дана – чарівна Дара добре перейняла вміння Берегині ткати, вишивати, розмальовувати. 

… Лише Дан і його кінь Любко в хмарі пилюги, серед завивання бурі стійко боролися зі 

смертельним подихом духів Чорнобога [Лебедія, с. 28]. 
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Дворище. У цьому випадку автор таким чином підкреслює винятковість 

певного «дворища» як території обгородженої, захищеної, яка є моделлю і 

репрезентантом «цього» світу згідно з архаїчним поділом світового простору 

на інгард (захищений, обгроджений) та утгард (зовнішній світ, де людина 

підвладна стихійним силам) – використовуємо паралелі з 

давньоскандинавської міфології.  

Проте найменування осіб є лише одним із засобів лінгвістичного 

відтворення історичної дійсності, а передовсім – концептуальної картини 

світу. Темою одного з аналізованих фрагментів є створення колеса, проте сам 

артефакт майже ніколи не називається прямо, а шляхом перифразу. Саме ці 

перифрази й слугують засобом створення ілюзії присутності в магічному 

світі давнини, і звичайний артефакт культури – колесо – постає у центрі 

складної сітки міфологічних  і ритуальних уявлень, що в художній формі 

відтворені С.П. Плачиндою: Тоді ж Дан і задумав творити те незвичайне й 

велике диво, що дозволить людям не ходити, а їздити; не носити на спині 

своїй, а возити збіжжя; і долати відстані великі, і мандрувати, в гості 

їздити до далеких сусідів. «Я зроблю з дерева маленькі сонця, на яких будемо 

іздити», – казав Дан [Лебедія, с. 29]. У цій фразі водночас утілені всі головні 

вектори асоціативної думки, які могли бути притаманними людині 

«міфологічної» епохи: уподібнення колеса до сонця за формою, а відповідно, 

і за статусом; увага до матеріалу виробництва – дерева – як репрезентанта 

живої природи й концепту СВІТОВОГО ДЕРЕВА, і відповідне ставлення до 

самого виробу, зумовлене цим.  

Таким чином, одним із засобів творення концептуального світу 

«старовини» є змінена номінація, здійснювана або шляхом переосмислення 

вже наявних номінацій, або витворенням авторських назв, або ж шляхом 

непрямої апеляції, що несе міфологічні підтексти.  

На прикладі твору С.П. Плачинди «Лебедія», що не є власне 

фентезійним текстом, можемо простежити найважливіші риси мовних 

засобів, використовуваних для художньої реконструкції історичної дійсності: 
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адаптація ознак наукових текстів (переважно гуманітарного спрямування) до 

потреб художнього і публіцистичного стилів, що на рівні лексики 

виявляється у поєднанні термінологічних, нейтрально забарвлених одиниць, 

наукових покликань та елементів доказовості з емоційно маркованими 

лексемами, риторичними періодами та пафосною настроєвістю всього тексту 

загалом. У цілому такий стильовий синтез нагадує особливості фентезійних 

текстів, хоч має й ознаки інших груп текстів. Твір С. Плачинди дає приклад 

створеної мовними засобами наукової та науково-популярної літератури, з 

одного боку, і фентезійної літератури, з другого боку, художньої 

реконструкції минулого за зразками фольклорно-міфологічних текстів.    

 

4.3.2. Вербалізація міфологізованої історії («Київські фрески»)       

Історичні повісті й оповідання С.П. Плачинди, що ввійшли до збірки 

«Київські фрески», містять елементи фентезі. Одним із головних засобів 

художньої реконструкції історії із залученням фентезійних елементів є 

особливості номінації. Проаналізуємо особливості номінації в одному 

цілісному тексті – оповіданні С.П. Плачинди «Кий» [Плачинда Київські, с. 

256-266].  

Стилістично маркованими є власні назви, що апелюють до богів 

язичницького пантеону, географічних назв із історичним колоритом та імена 

людей; історизми для найменування культурних артефактів у тексті 

засвідчено лише поодинокі, і їхнє значення менш важливе для створення 

художньої картини далекого минулого. Усі категорії слів можуть бути 

названі «легітимізаторами» оповіді: вони створюють на різних рівнях 

враження безпосередньої присутності, історичної достовірності в різних 

сферах життя.  

Імена богів виступають підсилювачами авторитету оповіді на 

ідеологічному рівні: їх уживання має показати, що персонажі справді є 

носіями язичницького світогляду. Тому вони говорять про явища природи, 

персоніфіковані певними божествами: Он бач… Стрибог тягне сюди 
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Перуна… [Плачинда, с. 256] (тобто «вітер жене грозові хмари»), 

використовують вигуки, що походять від імен богів (пор. лат. me hercule): 

Дід-Ладо, може, до берега повернемо? [Плачинда, с. 257]. Ту ж функцію 

виконують імена богів і в словах автора: Русь буяла, розросталася, гриміла 

весіллями та піснями на свята Лади і Ярила, Купайла і Овсеня, Коляди і Чура 

[Плачинда, с. 259].   

Проте головним чином у функції надавання правдоподібності оповіді 

використані географічні назви з історично зорієнтованим колоритом. Серед 

географічних назв можна виокремити групи з різною мірою маркованості. 

Відносно нейтральну маркованість мають назви, що стосуються античного 

пласту культури або широке побутування в грецькій та латинській літературі, 

а також прийняті в українській національній традиції назви іноземних 

населених пунктів та об’єктів ландшафту
16

. Ці ойконіми та гідроніми 

створюють історично достовірне тло, що дозволяє персонажам перебувати у 

творі на правах «історичних», а не вигаданих осіб, адже довкола них 

ретельно створено відповідний епосі антураж за допомогою релевантних 

географічних найменувань.  

Інший тип маркованості мають назви античних поселень, що 

нагадують сучасні назви міст України. Вони в тексті супроводжені 

авторськими примітками: А ти царю, пильнуй за берегом – скоро Одесс 

(примітка автора: Фракійське місто у візантійській провінції Нижня Мезія 

на західному березі Руського (Чорного) моря) [Плачинда, с. 257]; а київські 

купці таке саме мали в Констанції, Царгороді, Севастополісі (примітка 

                                                 
16

 Уранці він провів вітрильне військо попід самими стінами Томи – єдиного міста 

роменської провінції Скіфії [Плачинда, с. 257]; Най брати твої і воєводи йдуть на 

Царгород [Плачинда, с. 258]; Бо тих слов’ян, що рушили з-над Прип’яті, Десни і Сожу на 

нові землі і розселилися по Старій Полонині, ромеї хочуть зробити рабами своїми 

[Плачинда, с. 258];  І вже Київ, Щекавиця, Хоревиця … обкидалися посадами та 

робітнями [Плачинда, с. 259]; А коли повертався з далеких доріг і походів, то передусім 

поспішав не на високу свою Гору, до терема рідного, а в широку гавань на тихій Почайні, 

де щороку ставало дедалі тісніше від лодій, галер, вітрильників, що прибували сюди з 

Царгорода, Боспору, … Фессалоніків, Триполіса і навіть з Кіпру, Фів та Александрії 

[Плачинда, с. 260]; посприяв розвиткові церкви на чолі з патріархами у Царгороді, 

Антіохії, Александрії та Єрусалимі [Плачинда, с. 260]. 



139 

 

 

автора: Лазійське місто на східному узбережжі Руського (Чорного) моря) 

[Плачинда, с. 260]; ставало дедалі тісніше від лодій, галер, вітрильників, що 

прибували сюди з Царгорода, Боспору, Херсона (примітка автора: 

Візантійське місто на південно-західному березі Криму IV-V століть), 

Фессалоніків, Триполіса і навіть з Кіпру, Фів та Александрії [Плачинда, с. 

260].  

Географічні назви Одесс, Севастополіс, Херсон виконують дещо 

відмінну від попередньої групи функцію: вони є вже не просто засобом 

надавання переконливості оповіді, а засобом легітимації авторської позиції 

щодо безперервності культурної традиції. Асоціативний ореол, що створений 

довкола цих оригінальних назв, має на меті ствердити думку про історичну 

спадкоємність сучасної авторові епохи щодо епохи попередньої, 

середньовічної, а глибше – античної. Інакше кажучи, географічні назви 

першої групи створюють безперервний географічний континуум 

середньовічної ойкумени, куди вписують українські (руські) топоніми на 

рівноправних засадах, чим постулюють належність Кия і його воїнів до 

«великої» греко-римської культури (на рівні дій у тексті ця ж думка 

підкреслена в епізоді, коли Кий читає Всегордові книги римського історика). 

Друга група топонімів створює континуум часовий, надаючи сучасним 

назвам українських міст античних підтекстів і таким чином створюючи разом 

із попередньою групою вертикаль і горизонталь культурних алюзій як 

координат для конструювання художнього світу, який відтворює історичну 

дійсність.    

Власні імена людей теж виконують подібну функцію, хоч їхнє 

використання менш марковане: Кий повернув голову туди, куди вдивлявся 

Улій [Плачинда, с. 256]. Чи пройдуть полки Щека?.. [Плачинда, с. 257]; А 

тебе, Всегорде, залишимо ми в Царгороді [Плачинда, с. 262]; Позаду нього 

спішуються син Яробуд та воєводи Радовлад і Всегорж [Плачинда, с. 265]. 

Імена, що засвідчені літописною традицією чи є більш відомими для 

масового читача (Кий, Щек), є запорукою правдоподібного звучання решти 
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імен, менш відомих або утворених автором за зразками інших відомих науці 

давньослов’янських імен (Улій, Всегорд тощо). Найменше семантичне 

навантаження мають історизми на позначення реалій, наприклад: Частував 

їх зрання до вечора, водив на лови, обдаровував кунами й золотом [Плачинда, 

с. 259].  

У підсумку варто зазначити, що оповідання С.П. Плачинди «Кий», 

як і «Кивські фрески» в цілому, відтворює в художній формі історичну 

дійсність за законами жанру фентезі: автор використовує лексичний фонд, 

властивий науковим текстам (історичним дослідженням) та текстам, що 

подають історично достовірну інформацію (літописи), на основі цього фонду 

створює власний варіант історії. Головним засобом історичної легітимізації 

оповіді є географічні та інші власні назви (імена богів язичницького пантеону 

та людей).   
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4.4. МАГІЧНЕ й ІСТОРИЧНЕ у фентезі 

(«Пекельний звіздар» Л. Кононовича) 

    

У повісті Л. Кононовича
17

 «Пекельний звіздар» здійснена фентезійна 

реконструкція історії України доби козаччини. Твір уже привертав увагу 

дослідників міфологічних та фантастичних елементів у сучасних творах 

[112]. Один із найбільших майстрів фентезійної літератури ХХ ст. 

Дж. Толкієн уважав, що для того, щоб фентезійний художній твір 

функціонував повноцінно, у народів, що в ньому описані, мають бути не 

лише власні мови, а історія, оповіді – тобто фольклор [306]. Цілком у дусі 

цієї засади і творить фентезійний світ Л. Кононович, забарвлюючи його 

національним українським колоритом: українська історія й український 

фольклор (і збережена в ньому старовинна міфологія) є головними 

джерелами для стилістичних схем і шаблонів побудови тексту. Тобто в 

мовних засобах творення фентезійного світу доцільно виокремити два 

компоненти: магічний та історичний.  

Магічний компонент фентезійного світу створений на мовному рівні 

шляхом стилізації мови українського фольклору. Проте наслідувані не 

окремі жанри та їхні мовні особливості, а вся система фольклору як 

цілість. Тому в повісті представлені еквіваленти найдавніших фольклорних 

жанрів – легенд, обрядових пісень і замовлянь. Звісно, наявні у творі тексти є 

стилізаціями фольклорних автентичних текстів, тому необхідно з’ясувати,  

які саме мовні риси автентичних фольклорних текстів зберігаються у 

стилізаціях, а які – модифіковані відповідно до фентезійної, авторської 

концепції історії, втіленій у творі.  
                                                 
17

 Леонід Кононович (нар. 1958 р.) в українській літературі відомий як письменник і 

перекладач, він є членом Національної спілки письменників України й Асоціації 

українських письменників. Більшість його прозових творів належать до детективного 

жанру («Я – зомбі», «Тема для медитації»), проте дитяча повість «Пекельний звіздар» 

побудована на творчій рецепції українського фольклорного світу, чим спричинений 

магічний характер багатьох персонажів і героїв твору, казковий характер подій і 

мотивацій учинків. 
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У тексті повісті широко представлені легенди і міфи, художньо 

реконструйовані письменником. Згідно з прийнятим у науці визначенням, 

легендою є «усне народне оповідання про подію, що сприймається як 

достовірна» [ЛСД, с. 386], а міф є «розповіддю про богів, духів, героїв, 

надприродні сили тощо, що брали участь у створенні світу» [ЛСД, с. 451]. 

Хоча стадійно міф давніший, проте з легендою на мовному рівні його 

поєднує усність побутування, що передбачає спільні оповідні риси. Такий 

тип усної оповіді Б.М. Ейхенбаум назвав «оповіддю» (рос. сказом), її 

маркерами є просторічність, простий синтаксис, повтори опорних слів, що 

створює відповідний ритм усної оповіді [283]. Отож Л. Кононович 

реконструює міф не лише на змістовому рівні, а й на стилістичному, що 

втілено у відповідних мовних засобах, властивих фольклорній оповіді:  

Давним-давно, із нащада світа, не було ні неба, ні землі. Було тільки 

синє море, а над тим морем повівав дух Господній. Було тоді на світі лише 

матір Лада, пречиста Панна, одним-одна, як палець. От народила вона од 

духа Божого братів-двійнят – Дажбога і Чорнобога. Як уродилися вони на 

світ, то були геть однакові, й не знав ніхто, що один добро чинитиме, а 

другий лихо коїти буде… [Кононович 2008, с. 83].  

– А хто такі кийви, що ти про них ото балакав? – То за давньої 

України прозивалися так вільні люде, що носили оружжя, – як зараз оцсе 

козаки чи шляхта у ляхів. І Київ звався тоді Кийвів, себто козацька столиця. 

Та то такі давні діла, що ніхто зараз про них і не пам’ятає [Кононович 

2008, с. 82–83]. 

Враження живомовної фольклорної оповіді створене шляхом 

використання синонімічних чи близьких за значенням виразів (ампліфікація): 

давним-давно, із нащада світа; одним-одна, як палець. Автентичного 

звучання міфові надає відтворення просторічних народних форм: уродилися, 

люде, оцсе, оружжя, діла, уживання часток, що реконструюють ритм та 

інтонації живої фрази: то, от, і (у модальному, а не сполучниковому 

значенні).  
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Календарно-обрядовий фольклор найближчий до ритуальних практик, 

тобто до символічних дій, спрямованих на зміну довколишнього середовища, 

урегулювання стосунків людини з явищами природи. Тому тексти обрядових 

пісень на рівні вербального оформлення найбільш споріднені з ритуальними 

діями – танцями, хороводами: «Календарні пісні разом з основними 

обрядовими діями ввійшли до фольклорно-етнографічного комплексу 

певного свята… В ігрових та хороводних піснях слово, мелодія, міміка, 

танцювальні рухи і драматична дія не розмежовані, а гармонійно 

поєднуються, створюючи художню цілісність» [277, с. 6]. Цей зв'язок 

відображений у повторах-приспівах, у силабічних і тонічних віршових 

розмірах, які пристосовують словесний рівень до ритуальних рухів. Саме 

цими рисами Л. Кононовичу вдається відтворити відчуття автентичності 

фольклорного тексту: Ой рано-рано сонечко грало / Батьку Дажбоже, 

славен Трояне! / В зеленім Ирі да на білім камені / Батьку Дажбоже, славен 

Трояне! / Там Матер Божа, пречиста Лада, / Батьку Дажбоже, славен 

Трояне! / У сурму грала, військо скликала / Батьку Дажбоже, славен Трояне! 

/ Військо скликала та й загадала… [Кононович 2008, с. 19]. 

Найширше у творі представлені художньо реконструйовані автором 

замовляння. Саме замовляння створюють ефект магічності, який є головним 

репрезентантом узагалі фантастичного начала в повісті Л. Кононовича. Якщо 

міфи створюють загальне ідеологічне тло, «теорію» магії у творі, то 

замовляння є безпосереднім виявом концепту МАГІЯ
18

.  

                                                 
18

 Виняткове значення замовлянь для язичницької свідомості підкреслює дослідниця 

М.О. Новикова: «Замовляння й були протягом багатьох століть серцевинною святинею 

язичницького світогляду та життєвого укладу» [164, с. 8]. Свідченням архаїчності 

замовлянь на рівні вербалізації картини світу є частіше звертання до ночі, ніж до дня, до 

звіра, ніж до людини, і до жіночого, ніж до чоловічого [164, с. 10]. Замовляння 

репрезентують світогляд, у якому протиставлення МАГІЧНЕ – БУДЕННЕ ще не існувало: 

«релікти нормального священного ставлення до світу – замовляння не здатні ще 

припускати існування в світі профанних, безчудесних зон, речей, станів, слів. Диво для 

них – норма, а не ексцес [164, с. 16]. Тому арсенал мовних засобів, використаних у 

замовляннях, становить серцевину взагалі фольклорних уявлень про дієве слово, тому 

композиція і послідовність мовних актів замовляння є спільним для багатьох традицій, 

навіть віддалених у часі і просторі [218]. Замовляння зазвичай починаються з номінації 
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Художньо реконструйовані замовляння в романі Л. Кононовича 

цілком відтворюють головні вербальні ознаки фольклорних замовлянь. 

Джерелом стилізації слугували українські замовляння, опубліковані в 

збірнику [Українські 1993]. Посестри-літавиці, пекельні дівиці! В чистому 

полі огонь горить, на той огонь вам трьом летіть! Паном нашим Триглавом 

вас заклинаю – прибувайте до мене! [Кононович 2008, с. 21]. За лісом за 

пралісом два кийви на мечах б’ються. Вони б’ються-рубаються, мертвою 

кривлею обливаються. Піду я, відун-бісуркан, до тих кийвів, стану їм такеє 

речення казати: «Ой ви кийви, княжії вої, білеє тіло ви не затинайте, 

мертвої крови дарма не проливайте! Підіть ви, кийви, на гору Заруб, 

принесіть живої води, що з Велесової криниці біжить, - щоб Івася, внука 

Троянового, воя Дажбожого, уздоровити, білеє тіло його зцілити». Місяць у 

небі, мрець у землі, дуб у діброві. Як у того мерця рани не болять, так щоб і 

в Івася, внука Велесового, воя Троянового, рани не боліли да не щеміли. Слово 

моє тверде як камінь. Амінь [Кононович 2008, с. 81]. Місяць у небі, камінь у 

воді, дуб у діброві! Матір’ю сирою землею заклинаю: хто в ній лежить, 

нехай просинається! [Кононович 2008, с. 135]. Над городом над Київом (sic!) 

золота стріла летіла. Перо в неї з пави-птиці, вістря в неї з білої криці. У 

синій Дніпро вона впала, бистра вода її забрала. Несла вона її, несла та й до 

кремінної гори принесла. А я, бісуркан-характерник, до рук її прибираю, 

Божим словом її заклинаю, у неї питаю: звідки ти, золота стріло? Чи ти з 

сього світа чи з того? Чи ти людська чи ти навська? В поміч мені Господь і 

пречиста Лада! Слово моє камінь. Амінь [Кононович 2008, с. 146]. 

Через віру в магічну дію слова навіть синтаксис набуває додаткових 

магічних конотацій: паралелізм не є простою стилістичною фігурою, він 

відображає пов’язаність явищ, закріплює за одним із них ознаку іншого, є 

засобом метафоричного перенесення ознаки: Як у того мерця рани не 

                                                                                                                                                             

адресата (звертання до духа, бога), далі йде прохання (у формі імперативу дієслова), 

урешті дія замовляння закріплюється магічним іменем – іменем божества-покровителя. 

Існують також і епічні замовляння, які подають не лише прохання, а й самостійну 

міфологічну оповідь. 
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болять, так щоб і в Івася, внука Велесового, воя Троянового, рани не боліли 

да не щеміли. Особливого значення набувають і граматичні форми. Так, 

кличний відмінок слугує для актуалізації магічних смислів явищ природи, він 

включає до кола магічних дій осіб та предмети: посестри-літавиці; ой ви 

кийви, княжії вої; золота стріло. У замовляннях актуалізоване й символічне 

членування світу, його аксіологічний бінарний поділ: Чи ти з сього світа чи 

з того? Чи ти людська чи ти навська? 

Магічні підтексти наявні не лише в суто обрядових жанрах (обрядова 

пісня, замовляння), а й у розмовах героїв. Так, часто вживане лихослів’я 

можна класифікувати як магічний засіб: вовча потраво, мугиряко репаний 

[Кононович 2008, с. 70], адже грубість цих висловів надає мові додаткової 

експресії, яка й є головним виразником «магічності» в текстах, на чому 

акцентував увагу М.М. Бахтін [18].   

У повісті Л. Кононовича «Пекельний звіздар» уявлення про сферу 

магічного на мовному рівні відтворене шляхом ретельної і послідовної 

стилізації мови українського фольклору. Збережені передовсім ознаки усної 

фольклорної оповіді, стилістичні кліше (послідовність вербальних операцій у 

замовляннях, кличний відмінок іменника та імператив дієслова як засоби 

залучення осіб і речей до сфери магічного), магічні уявлення про дію слова. 

Проте зміненим є фактичне наповнення замовлянь: зберігаючи ті ж концепти 

і стосунки між ними, що й у фольклорі, Л. Кононович змінює їхню вербальну 

конкретизацію: в автентичних збережених замовляннях часто трапляються 

звертання до сил природи поряд зі згадуванням християнських святих, цей 

синкретизм народної релігійності в сучасного письменника загострено й 

увиразнено: на місці безособових звертань до природних явищ виступають 

імена язичницьких богів, які справді могли там фігурувати за часів 

синкретичної релігії, на відтворення якої й зорієнтований автор. На рівні 

словника синкретизм виявляється в поєднанні різних стилістичних і 

культурних лексичних діапазонів: християнського  (народного і книжного – 

біблійного, барокового) із язичницьким, який автор художньо реконструює.  
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На відміну від вербалізаторів сфери магічного, лексичне втілення 

історичного компонента має не так багато культурних підтекстів. Історичний 

план створений уживанням історизмів – передовсім назв зброї та обладунку: 

Розкладені були на продаж ґанджари і кинджали з добрячої криці, келепи і 

шестопери на дубових держаках, буздигани, списи та сулиці, луки з 

пряженого дерева і з турового рогу, мисюрки, панцирі, кольчуги [Кононович 

2008, с. 60]. Не менш важливими є назви історичних подій та історично 

зорієнтований антропонімікон, представлений не лише власними назвами 

(Барило, Козуб тощо), а й назвами посад: Як ото погромили нас біля Кумейок, 

відтоді й завелося сеє лихо на Запорожжі… Попереду їхав ротмістр… За 

ним сунули по двоє жовніри… А сії ж суціль із городового козацтва! 

[Кононович 2008, с. 60].  

Здійснивши аналіз мовних пластів фентезійної повісті Л. Кононовича 

«Пекельний звіздар», ми виокремили два головні мовні компоненти: 

магічний та історичний . Відповідно до особливостей фентезійного тексту, 

кожна з цих страт повинна мати об’єкт для стилізації, корпус текстів, що 

слугує джерельною базою для створення колориту автентичності епохи та її 

світогляду. Для сфери магічного використані мовні засоби українського 

фольклору, вони наявні в повісті на всіх рівнях – від інтонаційних 

особливостей фрази до специфічної номінації та магічних функцій певних 

граматичних категорій. Фольклорна мова зберігає й архаїчну картину світу, 

підкреслене в повісті двосвіття на лексичному рівні відображене 

протиставленням сього/того світу,  хати/поля-печери-Січі, дня/ночі, 

чоловічого/жіночого тощо. Історично зорієнтований вербальний пласт не є 

суто фентезійною ознакою: він єднає фентезі з історичними романами, 

науковими та науково-популярними творами про історію. Тільки у поєднанні 

з вербалізаторами сфери магічного він здатен створити фентезійний текст.   
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4.5. ФАНТАСТИЧНЕ в мові української літературної казки 

 

4.5.1. Спеціальна лексика в мові казки  

(«Марсіанські ‘зайці’» О. Бердника)       

Повість О. Бердника «Марсіанські ‘зайці’» [Бердник Е] була 

надрукована 1962 р., незабаром після першого польоту людини в космос, і 

тому наповнена відповідним оптимістичним пафосом, у ній переплітаються 

фантастичні, казкові елементи з повсякденним життям цільової аудиторії 

твору (виданого у Видавництві дитячої літератури УРСР) – дітей шкільного 

віку. Специфіка творення фантастичного у повісті О.П. Бердника відповідно 

визначена кількома аспектами: науковим контекстом часу написання і 

знаннями та кругозором читацької аудиторії, на яку був розрахований твір.  

Уже в назві намічено головний мовний засіб творення фантастичного 

світу: у тексті твору поєднані найменування предметів і явищ рустикального 

світу з технічними поняттями. Відбувається одночасне протиставлення та 

комбінація цих лексичних шарів, що втілюють притаманний мові 

фантастичної і фентезійної літератури дуалістичний поділ світу на СВОЄ-

ЧУЖЕ, ПРИРОДНЕ-ТЕХНІЧНЕ тощо.  

Так, означниками технізованого чи фантастичного простору у творі 

виступають такі лексеми: космодром, бетоновані плити, металеві східці, 

каюта, кулясте приміщення. Окремі групи також складають назви на 

позначення пристроїв і апаратів: космічний корабель, ракета, лампочка, 

вишка, машини, ліхтарі, прожектори, дубляжні автомати, панелі, дивні 

прилади, кнопки, важелі, прилади, двигун, автоматизація; небесних об’єктів: 

Сонце, Земля, Марс, супутник, Фобос, Деймос; найменування людей: 

космонавт, учений, науковець; абстрактні поняття, пов’язані зі сферою 

культури: наука; інші терміноподібні лексеми: інструкція.   

Варто звернути увагу, що в цих лексичних групах відсутні надто 

специфікалізовані і вузькофахові терміни, які б утруднили сприйняття тексту 

серед дитячої аудиторії. Натомість усі найменування можуть бути 
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розподілені на тематичні групи, які мають бути відомі школярам із 

навчальної програми з фізики (вага, прискорюватися), хімії (повітря), 

біології (рослина, гербарій), астрономії (Земля, супутник, сонячна система), 

географії (глобус), а також із пригодницької літератури (каюта, ілюмінатор, 

курс, перископ тощо). Окрема група – це назви побутових пристроїв, які в 

1960-і рр. символізували досягнення науки  (наприклад, телевізор, радіо).  

Сфера фантастичного сконструйована в О.П. Бердника шляхом 

комбінації звичних для читача елементів
19

. Оригінальність творення 

компоненту фантастичного в О.П. Бердника передовсім полягає в тому, що 

письменник, використовуючи дуже обмежені мовні засоби, які мінімально 

«очуднюють» дійсність, створює картину технічно розвиненого світу, який 

би не викликав у читача відчуття дискомфорту (як у Г. Веллса чи 

Р. Бредбері), а навпаки, приваблював би його уже засвоюєною з інших 

джерел інформацією.    

 

4.5.2. Семантичні модифікації лексики в «технізованій» казці 

(«Друга планета» А. Дімарова)    

«Друга планета» А. Дімарова
20

 стоїть біля витоків багатьох подальших 

явищ української фантастичної літератури. Лексичний склад обраного для 

                                                 
19

 Це цілком протилежна стратегія у порівнянні зі схемами, що стали класичними в 

зображенні «марсіанського» світу з часів його втілення у творі Г. Уеллса (Веллса) «Війна 

світів» [Уеллс 1977]. У фантастичному романі англійського письменника на мовному рівні 

«марсіанський» (тобто фантастичний, високотехнологічний) світ представлений низкою 

новотворів, численними назвами зброї – як вигаданої, так і вже відомої. Процесуальними 

маркерами фантастичного компоненту є дієслова на позначення агресії, нападу. Стратегія 

творення фантастичного світу О.П. Бердника різко протиставлена стратегії не лише 

Г. Уеллса, а й іншого письменника-фантаста, що належав до англо-американської 

традиції, – Р. Бредбері. У його збірці фантастичних новел «Марсіанська хроніка» 

[Бредбері 1963] головними виразниками фантастичного були не протиставлювані лексичні 

пласти, які б представляли двосвіття дійсного й вигадного вимірів, а незвичне лексичне 

наповнення вже наявних у ментальності читачів концептів. 
20

 Доробок українського письменника А.А. Дімарова (1922-2014) налічує багато знакових 

для української літератури другої половин ХХ ст. творів. Серед них варто назвати книги 

пригодницько-героїчної та соціально-побутової прози «На поруки», «На коні і під конем», 

«Біль і гнів», «Постріли Уляни Кащук», «Три наречені для нашого тата», «Містечкові 

історії», «Сільські історії», «Боги на продаж» та ін. Хоча фантастичні твори чисельно і не 

посідають першого місця у письменника, проте дві повісті, видані однією книгою «Друга 
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аналізу фрагмента тексту (три цілісні початкові розділи, кожен із яких має 

свою окрему композиційну завершеність і може бути розглянутий як 

мікроновела) можна розчленувати на кілька страт. До першої належатимуть 

слова, уживання яких є звичним для всіх типів художніх оповідних текстів 

(загальновживані лексеми і вислови, розмовно-побутові фрази та вигуки). 

Друга лексична страта складається з наукових термінів, запозичених із 

наукових чи науково-популярних джерел. До третьої страти належать 

авторські новотвори.  

Зважаючи на таку стратифікацію, варто розглянути особливості 

кожної зі страт окремо і простежити, яким чином досягнутий ефект 

фантастичного для кожної з них, чи існує істотна відмінність між способами 

творення цього ефекту і наскільки лексичні страти є взаємопроникними.  

Для характеристики першої лексичної групи, яку можна 

схарактеризувати як нейтральну щодо стильового тла сучасної оповідної 

літератури українською мовою, звернімося до обраного тексту: Що, коли б 

потрапили в сад, де груші чи яблуні самі обережно струшують дозрілі плоди 

в підставлені кошики? Або побачили сучасну пшеницю, яка не боїться ні бурі, 

ні зливи: одразу ж лягає на землю, а розпогодиться — зводиться, мовби 

нічого й не сталося. І сіють її раз на десять років. А тітка Павлина каже, 

що її колеги хочуть сконструювати пшеницю столітню: посіяли… і сто 

років знай тільки збирай! 

У наведеному фрагменті можна помітити кілька головних засобів 

досягнення ефекту фантастичного. Наприклад, смислова модифікація 

концептів, позначуваних словами груші, яблуні, пшениця, відбувається за 

кількома напрямками, зберігаючи основну спільну тенденцію: гіперболізацію 

                                                                                                                                                             

планета» («Друга планета», «Три грані часу», 1980, перевид. 2006), належать до одних із 

перших і чільних здобутків української наукової фантастики радянського часу. Головна 

особливість цих творів – поєднання вже властивих А.А. Дімарову й раніше героїчно-

патрітичних мотивів із фантастичною тематикою. Саме тому мовні особливості 

зазначених творів письменника є важливою віхою у формуванні мови української 

науково-фантастичної літератури загалом і потребують докладнішого розгляду. 

А.А. Дімарову належать одні з перших науково-фантастичних творів в українській 

літературі другої половини ХХ ст. 



150 

 

 

вже властивих концепту атрибутів. Персоніфікація, яка периферійно наявна 

щодо рослин і в побутовому мовленні в тому разі, якщо назва рослини 

виступає підметом (яблуня хитається, пшениця вродила і под.), у наведених 

фрагментах значно гіперболізована: рослина постає вже не лише умовним 

суб’єктом дії, але й самостійним діячем: одразу ж лягає на землю, а 

розпогодиться — зводиться.  

Так само відбувається гіперболізація й інших, уже відомих із 

попереднього читацького чи життєвого досвіду читача, знань: Ми живемо на 

двісті сорок другому поверсі, а місяць тому жили на двадцять першому. Але 

мама вважає, що час од часу ми повинні дихати висотним повітрям, і тоді 

прилітає гелікоптер і піднімає нашу п’ятикімнатну квартиру під самісінькі 

хмари. Поняттю «поверх» надано незвичний атрибут двісті сорок другий, що 

одразу деавтоматизує сприйняття цього концепту. Для контрасту поряд у 

тексті представлений і звичний, усталений атрибут цього поняття: двадцять 

перший.  

Наведені приклади свідчать про внутрішню модифікацію структури 

значень певного концепту. Іншим мовним засобом творення ефекту 

фантастичного є кардинальна зміна валентності концептів: У Цезаря морда, 

як у тигра, тулуб, мов у лева, лапи, як у мавпи, а хвіст, наче в бобра. Він 

спритно лазить по деревах, перестрибуючи з гілки на гілку, бігає по землі і 

плаває у воді. Я й то не можу пірнути так глибоко, як Цезар. До того ж він 

нявчить, наче кіт, і гавкає, мов собака. А коли розсердиться, то вигинає 

спину і шипить, наче в нього вкачано сто атмосфер. Якщо схарактеризувати 

з погляду риторичних фігур словесний портрет істоти, що названа в тексті 

Цезарем, то найближчим за типом семантичних деформацій буде оксиморон, 

поєднання в одному образі непоєднуваних концептів. Зумисна 

сконструйованість образу унеможливлює його чітку візуалізацію, що теж 

важливо для створення «точок невизначеності» в конкретизації концептів 

науково-фантастичного тексту.  
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Головними мовними засобами досягнення фантастичного ефекту 

щодо стильово нейтральної лексичної страти є оксиморон та гіпербола як 

основні моделі семантичних модифікацій смислового наповнення усталених 

концептів. Ці ж засоби наявні у фольклорі, оксиморон представлений у так 

званому «топосі неможливого», а гіперболізація – в надмірній увазі до 

вимірів, підрахунків обсягів та кількісних вимірів предметного світу, як це 

представлено в романі «Життя Гаргантюа та Пантагрюеля» Ф. Рабле та в усій 

героїко-комічній літературі часів бароко, включно з «Енеїдою» 

І.П. Котляревського. Цей лексичний шар повертається від літературних 

зразків до фольклорних, запозичуючи у фольклору головні поетикальні 

шаблони і смислові топоси.   

Другий лексичний шар, який можна виділити в тексті, складається з 

наукових термінів (атмосфера, акумулятор тощо) та слів із науково-

технічної сфери, що не мають чіткої термінологічної семантики (кнопка). 

Терміни та термінологічні утворення, ужиті в науково-фантастичному тексті, 

на відміну від лексем попередньої групи, мають відносно незмінне значення 

в порівнянні з властивим їм контекстами вживання. Натомість істотних змін 

зазнає сполучуваність, що дозволяє термінам набувати емотивно забарвлених 

атрибутів, а також виражати суб’єктивне ставлення оповідача до 

відповідного явища. Наприклад:  змішала одні гени з іншими (вживане в 

повсякденні дієслово + термін), жахливу планету (оціночна характеристика + 

термін), лапах-опорах (прикладка з наочним повсякденним значенням + 

термін), отруювали біосферу  (слово з повсякденного вжитку з виразно 

негативним забарвленням + термін), спеціальні апарати (атрибут із надто 

неконктретизованми значенням + термін), таємничі мутації (емотивно 

забарвлене означення + термін), оті мутації (просторічне вживання 

вказівного займенника + термін). Більшість термінів узяті зі сфери, з якою 

цільова аудиторія письменника – школярі старших класів – добре знайома, 

адже головним чином це терміни, що входять до обов’язкового для засвоєння 

кола знань із предметів природничого циклу. Таким чином, ефект 
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деавтоматизації та ефект фантастичного як його частковий випадок 

відбувається в читача цієї віково-соціальної групи саме через уживання 

знайомих із попереднього читацького досвіду термінів у нових, не властивих 

їм контекстах, через деформації усталеної валентності. Варто зауважити, що 

найбільш уживаний із термінів – це назва планети Венери. У обраному для 

аналізу тексті він ужитий 35 разів. Саме на його прикладі найкраще 

ілюстровані лексико-семантичні особливості вживання термінів у науково-

популярній літературі. Адже ця лексема вжита як із суто емоційними 

виразами (— У-р-ра, ми летимо на Венеру!), так і в контексті імітації 

науково-популярного стилю (опис підготування популярної лекції про 

Венеру). Проте іменник Венера є винятком через надто високу щільність 

уживань. Зазвичай у кожному окремому випадку вживання терміна наявна 

апеляція як до його прямого значення, так і до нового контексту вживання.  

До третьої групи належать авторські неологізми, що створені за 

дериватологічними способами, властивими науковим термінам. Тобто 

неологізми слугують для створення ефекту стилізації оповіді під науковий 

текст. До таких утворень належать: венеціанський гігантизм (пор.: 

амстердамський синдром), махольот, махольотик (через аналогію всюдихід 

– зореліт). В останньому випадку ясно помітні активніші, ніж у справжніх 

термінів, запозичених із власне наукових текстів, процеси творення емоційно 

забарвлених (зменшено-пестливих) утворень. Так само терміноподібні 

неологізми, на відміну від справжніх термінів, можуть бути вжиті з 

додатковим контекстуальним забарвленням смислу (наприклад, із іронією): 

Пішли снідати, венеріанин.  

Як свідчить аналіз трьох лексичних шарів, майже всім лексемам 

науково-фантастичного твору притаманні певні семантичні зсуви, які і 

створюють характерну для художніх творів «поліфонію», за М.М. Бахтіним. 

Мовні засоби творення ефекту фантастичного не є гомогенними для всіх 

лексичних страт мови науково-фантастичного літературного твору. Кожна з 
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трьох виокремлених страт має свої, притаманні лише їй способи творення 

додаткової семантики. 

 

4.5.3. Фантастичний ономастикон   

(«В країні сонячних зайчиків» Всеволода Нестайка)    

Матеріалом дослідження виступає текст Всеволода Нестайка «В 

країні сонячних зайчиків», жанр якого визначений як повість-казка [Нестайко 

1994, с. 6]. Дослідження тексту показує, що найважливішим вербалізатором 

елементів макроконцепту ФАНТАСТИЧНЕ виступають казково-фантастичні 

топоніми, до яких належить і назва чарівного локусу в заголовку тексту.  

Події спершу відбуваються у надзвичайній країні Ластовинії, чудовій 

казковій країні, мешканці якої, ластовини, геть усі руді й веснянкуваті. 

Веснянкуваті чоловіки й жінки, веснянкуваті дідусі й бабусі, веснянкуваті 

діти. І не лише люди – звірі й тварини в цій країні також веснянкуваті. 

Веснянкуваті коні й веснянкуваті корови, веснянкуваті горобці й ворони, 

веснянкуваті слони, ведмеді й крокодили, веснянкуваті кицьки й собаки. Мало 

того – навіть комарі і мухи веснянкуваті [Нестайко 1994, с. 6]. Гіперболічне 

перенасичення однією ознакою притаманне фольклорним творам, які в цьому 

випадку стилізує В. Нестайко. Приклади подібної ампліфікації наявні як у 

обрядовому фольклорі (кам’яна баба кам’яними відрами кам’яну воду 

носила…), так і в пісенних текстах: Дід рудий, баба руда… 

В описаній країні росли навіть такі дерева, яких не було більше ніде, – 

цукеркові дерева, що двічі на рік рясно вкривалися смачними шоколадними 

деревами  [Нестайко 1994, с. 7]. Столиця Ластовинії іменувалася Рудоград, 

оскільки всі мешканці країни були рудими [Нестайко 1994, с. 6-7].  

Країну Ластовинію завоювали пірати з далекої заокеанської країни 

Хуліганії [Нестайко 1994, с. 7]. …Череп з ножем у зубах – герб Хуліганії 

[Нестайко 1994, с. 51]. Найбрутальніших піратів-«хуліганців» звали Біль 

Каналія, Джон Дибуль, Том Павук [Нестайко 1994, с. 12].  
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Неприємності для країни Ластовинії влаштовує пан Морок –

Начальник Канцелярії Нічних Кошмарів і перший радник при дворі Королеви 

Глупої Ночі [Нестайко 1994, с. 25]. Глибоко-глибоко під землею, де вічна 

темрява й куди ніколи не пробивається сонячне проміння, заховалося це 

страшне королівство. Там, у величезному розкішному палаці, живе Королева. 

В неї довге чорне волосся, чорне обличчя, чорні руки і ноги, вся вона зроблена 

з темряви. Це Королева Глупої Ночі. Всі піддані її теж зроблені з темряви і 

такі ж чорні, як вона [Нестайко 1994, с. 25].  

Королівству темряви протистоїть Країна Сонячних Зайчиків, яку 

хочуть знищити вороги [Нестайко 1994, с. 27]. Автор дає детальний опис цієї 

країни [Нестайко 1994, с. 28–35]. Серед сонячних зайчиків не було ні 

начальників, ні підлеглих. Усі вони були рівноправні між собою, і кожен з них, 

якщо в нього виникала нагальна потреба, міг скликати Велику Сонячну 

Раду… [Нестайко 1994, с. 46].  У ній розташовані Вежа Сміху, що всередині 

вся зроблена з кривих дзеркал і виступає місцем не тільки розваги, а й 

лікування за допомогою сміху [Нестайко 1994, с. 34], і Палац Чарівних 

Казок, де зібрані численні персонажі слов’янських, західноєвропейських і 

східних казкових оповідей [Нестайко 1994, с. 35–38]. Є в цій країні і Долина 

Щасливих Сновидінь, де можна переглянути сни [Нестайко 1994, с. 41–42]. 

Ворог Країни Сонячних Зайчиків пан Морок хоче знищити цю країну, 

використовуючи головного героя твору Веснянку і діючи на нього через сон 

[Нестайко 1994, с. 44]. Денна Країна Сонячних Зайчиків дружить із нічною 

Країною Місячних Зайчиків.  

У печері «Тридцять три лиха» живуть усі хвороби, яким автор дає 

дуже непривабливі персоніфіковані описи [Нестайко 1994, с. 53–54]. Автор 

описує порушення порядку в центрі позитивного чарівного локусу – Палаці 

Чарівних Казок – після появи там пана Морока
21

.  

                                                 
21

 Аладдін, який тільки-що старанно чистив зубним порошком свою чарівну лампу, 

несподівано плюнув на неї, кинув на підлогу, й почав топтати ногами, вигукуючи: «Старе 

барахло! Куплю краще електричний ліхтарик. / Старик Хоттабич нашвидкуруч 

змайстрував з підтяжок та рогача величезну рогатку і, сховавшись під столом, почав 
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Окремий тип найменувань, використаний у творі, – це прецедентні 

імена, які відсилають до попереднього читацького досвіду. Кожне з таких 

імен відсилає до цілої оповіді, пов’язаної з ним, адже ім’я, за 

О.М. Фрейденберг, уже є згорнутим сюжетом; пор. тези О.О. Потебні про 

слово як згорнутий міф і концепцію міфологічного імені О.Ф. Лосєва. Тому 

дії, які виконують перелічені в уривку персонажі, покликані дисонувати зі 

стереотипними схемами поведінки, закодованими в іменах персонажів. Саме 

таким чином досягнуто руйнування автоматизованого сприйняття тексту, 

створено естетичний ефект комічного.  

Однак після появи сонячних зайчиків у палаці всі неподобства, 

викликані паном Мороком, одразу припинилися, оскільки в присутності 

сонячних зайчиків забувається все погане, вороже та зле [Нестайко 1994, с. 

63].  

Головна ознака фольклорної аксіології – її поляризованість, яка у 

творі представлена колористикою та її символічними підтекстами. При 

цьому в організації часопростору авторської казки значною мірою збережено 

особливості поєднання членів бінарних простиставлень: так, темне 

асоціюється з низьким (про висоту і про звук), закритим, холодним, жіночим, 

хтонічним, негативним, натомість світле – з високим (про висоту і про звук), 

відкритим, теплим, культурним, чоловічим, позитивним. Ці закономірності 

збережені на рівні номінацій та характеристик відповідних героїв. 

                                                                                                                                                             

стріляти звідтіль у старих добрих фей, що гаптували диванні подушечки. Ще й 

примовляв після кожного пострілу: «Бац! І нєт старушкі!.. Бац! І нєт старушкі!..» / 

Буратіно підійшов до Іллі Муромця і щосили вдарив його золотим ключиком по лобі, а Ілля 

Муромець, який міг одним пальцем стерти Буратіно на порох, раптом заплакав і, 

розвозячи сльози по бородатому обличчі, тоненьким голосом заскиглив: «Чого ти б’єшся? 

От я скажу мамі!» – зовсім як маленький хлопчик, якого ображають. / Баба з «Казки про 

рибака та рибку», перекинувши своє розбите корито, почала ганятися за Котом у 

Чоботях, намагаючись наступити йому на хвіст. При чому вона пустотливо реготала і 

скрикувала: «Ой, як гарно! Ой, як весело! Ой, як гарно! Ой, як весело!» / А старий рибалка 

з тої ж казки занурив голову в акваріум, пускав бульки і намагався ротом піймати золоту 

рибку, яка не знала, куди тікати. / Барон Мюнхаузен пхнув капітана Врунгеля в озеро, і 

той заверещав не своїм голосом: «Рятуйте! Я не вмію плавати! Тону-у! Потопаю! Ой»! – 

хоча стояв на мілкому, по коліна у воді [Нестайко 1994, с. 62–63]. 
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Таким чином, розглянутий твір Всеволода Нестайка відзначний 

такими найважливішими текстологічними рисами: 

1) літературне моделювання казкового простору, що складається з 

набору фантастичних топосів, які наслідують міфологічні уявлення;   

2) широке використання промовистих топонімів і антропонімів, 

серед яких виділяються прецедентні імена, орієнтовані на психологічний 

ефект упізнавання і активізацію референтних концептів;   

3) аксіологія протиставлення репрезентантів мегаконцептів ДОБРО 

і ЗЛО з орієнтацію на виховну спрямованість літературної казки для дітей.    

Перспективним видається дослідження лексики фантастичних текстів 

художньої літератури засобами етнолінгвістики за методологією дослідження 

фольклорного твору на предмет виявлення й інтерпретації безеквівалентної 

лексики, слів-символів, знаків культури. На відміну від текстів народної 

творчості, фантастичний текст містить авторські, штучно змодельовані для 

художньо створюваного світу позначення безеквівалентних образів, за 

допомогою яких витворена неповторна фантастична картина того або іншого 

художнього тексту.    

 

4.5.4. Синтез фольклорної і наукової лексики  

(«Як Барвінок і Ромашка у вирій літали» Богдана Чалого)  

Твір Богдана Чалого
22

 «Як Барвінок і Ромашка у вирій літали» 

належить до циклу поем про пригоди цих героїв (інші частини – «Як 

Барвінок став героєм», «Барвінок і весна»). Віршована форма тексту зовсім 

не означає, що в них ліричний елемент переважає над фантастичним – 

навпаки, ускладнена (порівняно з прозовою) форма свідчить, що фантастичне 

має більше рівнів вираження в мовному матеріалі.  

                                                 
22

 Перші видання дитячих поем про Барвінка та Ромашку виходили під подвійним 

авторством – Богдана Чалого та Павла Глазового, проте в двотомнику праць Богдана 

Чалого, за яким опрацьовано поеми, тексти подано без жодного коментаря з приводу 

подвійного авторства. 
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Вище було показано, яку винятково важливу роль відіграють у 

творенні фантастичного елементу фентезійного тексту фольклорні мотиви, 

які не обмежуються сферою лексики, але виходять і в царину граматики, 

словотвору і синтаксису.  

Тому віршовий розмір і риму, ужиті в поемах про Барвінка та 

Ромашку, можна вважати такими ж засобами стилізації фольклорного тексту, 

як і лексику та вищі структурні одиниці тексту. Так, римування, що має 

форму аа бб (суміжне), притаманне багатьом жанрам жартівливого дитячого 

фольклору. До того ж, подекуди рима в поемі «Як Барвінок і Ромашка у 

вирій літали» прямо натякає на традиційні для фольклорних текстів пари 

слів: Відшукала чистий горщик // І зварила в ньому борщик [Чалий 1984, с. 

71], пор. Іди, іди дощику, // Зварим тобі борщику // В полив’янім горщику.  

Вигукова інтонація, що наявна в багатьох фрагментах тексту сучасної 

віршованої казки, виражає піднесений настрій, властивий ритуальним 

моментам, саме для супроводу яких створені численні фольклорні жанри.  

Фольклорна за своєю суттю і структура часопростору казки «Як 

Барвінок і Ромашка у вирій літали», а відповідно і її вербалізація в тексті.  

Важливі для фольклорного світобачення опозиції ЦЕЙ СВІТ – ТОЙ 

СВІТ, БУДЕННЕ – ЧАРІВНЕ вербалізований засобами як 

народнопоетичними за походженням, так і природничо-науковими. Саме 

таким поєднанням мова тексту сучасної казки і відрізняється від суто 

наслідувальних щодо фольклору текстів, і тому її можна розглядати як 

фантастичний твір.  

Група фольклорних вербалізаторів розкриває різні аспекти 

ЧАРІВНОГО СВІТУ. Це «райська» країна, де панують найсприятливіші для 

світогляду землеробського народу погодні умови: Птаству небом шлях 

відкрито // В ті краї, де вічне літо [Чалий 1984, с. 41]. Цей край віддалений у 

просторі, тобто маркований (пор. за тридев’ять земель): Я хотів 

помандрувати, // За морями побувати!  [Чалий 1984, с. 42]. Слово вирій, що 

має давнє походження, вжито у фантастичній поемі для створення 
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міфологізованого образу казкового виміру дійсності: Та тікаєм в дальній 

край… [Чалий 1984, с. 47]; Кінь? У вирій! Щось новеньке! [Чалий 1984, с. 52]. 

Один із головних фольклорних засобів характеристики об’єкту чи 

поняття як казкового, чарівного – гіпербола – так само актуалізований у 

літературному тексті: То не жарти і не смішки – // Років зо три, коли пішки 

[Чалий 1984, с. 42]; Як підеш навколо світу, // Не одну проносиш свиту 

[Чалий 1984, с. 42]. 

Одиниці різних мовних рівнів у фольклорних текстах поєднані 

попарно, утворюючи на синтаксичному рівні – паралелізм, а на лексичному – 

бінарні об’єднання, що можуть або бути протиставлені, або навпаки – 

увиразнювати значення одне одного: Та заморська сторона – // Мов під ноги 

борона [Чалий 1984, с. 48]; І під сонечком, вгорі, // Стало темно, як в норі 

[Чалий 1984, с. 53]. 

Так само виразно, як і фольклорний, у тексті казки представлений і 

природничо-науковий дискурс. За функцією та способами функціонування 

вони подібні, бо вербалізують ЧАРІВНЕ, КАЗКОВЕ, проте за походженням – 

відмінні. Так, віддаленість ЧАРІВНОГО СВІТУ виражена засобами не лише 

фольклорними за походженням, а й терміноподібними: Скільки буде 

кілометрів // До тропічних буйних нетрів? [Чалий 1984, с. 42]. 

Однак, окрім стилізацій фольклорного мовлення як такого, у поемі 

про подорож Барвінка і Ромашки до вирію можна знайти прямі запозичення 

прийомів конкретних, доволі відомих, фольклорних текстів.  

Так, за спостереженням М.М. Бахтіна, лексичний склад фольклорних 

творів організовано за «рядами», тобто в тексті наявні фрагменти, 

перенасичені певною тематичною групою лексики, серед яких дослідник 

виокремлював ряди їжі, тілесного і предметного світу, а також деякі інші.  

В українському фольклорі є тексти, що побудовані на поєднанні 

лексичних рядів «рослин» і «родичів»
23

. У поемі про подорож у вирій 

                                                 
23

 Ходить гарбуз по городу – // Питається свого роду: // – Ой чи живі, чи здорові, // Всі 

родичі гарбузові, // Обізвалась жовта диня: // – Ой я твоя господиня; // Обізвались 
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Барвінка і Ромашки є фрагменти, що організовані за тим же принципом – 

лексичному рядові рослин відповідає ряд назв родичів: Ось Часник у новій 

свиті // І Редиска в оксамиті. // Дядько Хрін з Горохом-другом // По городі 

чешуть цугом. // Ось і Сонях поряд з Маком // І Квасоля з Пастернаком 

[Чалий 1984, с. 43]; Помогли нам у цім ділі //  Баклажаники дозрілі, // Дядько 

Перець і Томат, // Ще й Укріп, Петрущин брат [Чалий 1984, с. 45]. 

Лексичний ряд назв культурних рослин (ходить гарбуз по городу 

підкреслює саме культурність рослин) слугує організаійним мовним 

чинником у багатьох місцях тексту аналізованої літературної казки, 

поєднуючись із іншими рядами, а не лише тематичною групою лексики на 

позначення спорідненості. Так, і в тексті сучасної казки, і у фольклорних 

зразках трапляються поєднання ряду рослин із рядом предметного світу (у 

теперішньому випадку – передусім зброї)
24

.  

Значна частина рядків побудована шляхом поєднання лексеми з ряду 

предмет/зброя з лексемою з ряду культурних рослин, що створює пари 

умовно взаємозамінних елементів. Ту ж картину спостерігаємо в сучасному 

українському тексті віршованої казки: І шапчина для хлопчини // Із червоної 

перчини. // З цибулини маєш списа, // Щоб колов Тхора і Лиса. // Ось і щит 

тобі з картоплі, // І очкур міцний з коноплі! [Чалий 1984, с. 11]. 

Наявність у тексті сучасної казки нових вербалізаторів концепту 

ЗБРОЯ не суперечить фольклорному за походженням прийомові поєднання 

рядів лексики, однак дозволяє говорити про фантастично зорієнтований тип 

письма, а не просто про стилізацію. Так, лексеми військової тематики 

поєднані як еквіваленти лексем із ряду назв тварин: Вгору глянули, а звідти // 

Мов фашистські «месершміти», // Грізно випливли орли // І пікірувать пішли 

                                                                                                                                                             

огірочки: // – А ми твої сини й дочки! // Обізвались буряки, // Гарбузові свояки: // – Усі 

живі і здорові, // Всі родичі гарбузові! 
24

 Відомий фольклорний твір із записів Олени Пчілки: Їхав вояк морквяний, // коник – 

буряковий, // кожушина горіхова, // жупан лопуховий; // пістолет з качана, // кулі з 

бараболі, // а шабелька з пастернаку, // а піхви з квасолі. // Їде панок морквяний, // під ним 

коник скаче. // Здибали його свині: // злізай-но, козаче! // Він вихопив пістолета, // став 

свиней стріляти. // Свині кулі похватали // - нічим воювати! 
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[Чалий 1984, с. 53 – 54]. Готуй багнети! [Чалий 1984, с. 54]; Мчить згори на 

ватажка (у значенні «ватажка ключа» – О.О.) // Авіація важка [Чалий 1984, 

с. 54]. 

Лексичні засоби конструювання фольклорних текстів у сучасному 

фантастичному творі модифіковані, одні лексичні ряди замінені іншими, хоч 

сам принцип поєднання рядів не змінююється. Так, у поемі є фрагменти, де 

ряд назв спорідненості, який є і в фольклорі, поєднується з рядом назв 

екзотичних тварин: Бегемот солідний вів // За собою сто левів. // За левами 

носороги // Підкидали куці ноги // Поміж тигрів – п’ять пантер, // Чорних 

тигрячих сестер. // Пуми йшли із кабанами, // Потім слон з трьома синами 

[Чалий 1984, с. 68–69]. 

Отож, спостереження над мовними особливостями казки «Як Барвінок 

і Ромашка у вирій літали» дозволяють зробити такі висновки. Мова 

віршованої казки посутньо не відрізняється за способом лексичного 

конструювання фантастичного світу від мови фентезійних творів: у ній 

використані риси як фольклорник текстів, так і текстів природничо-наукових. 

Вербалізатори, запозичені з обох сфер, іноді дублюють вираження того 

самого поняття, чим досягнуто ефекту фантастичного. Але стилізація 

фольклорних рис представлена не лише на рівні лексики, а через віршовану 

форму – і на рівні римування та ритму.   

 

4.5.5. Мовна індивідуальність фантастичного персонажа  

 («Пригоди кота Лапченка» І. Багмута)  

Як було показано вище, фантастичні твори на рівні морфології, 

словотвору і лексики запозичують особливості наукових текстів: науково-

фантастичні – у текстів природничих галузей, а фентезійні – в історичних, 

етнографічних текстів та безпосередньо з фольклору.  

Однак важливим компонентом і необхідним елементом творення саме 

художнього тексту як цілісності є дискурсивні практики персонажів. Власне, 

проблема, яка постає перед письменником у процесі суто мовного 
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конструювання персонажа, полягає у виборі дискурсивних практик для 

наслідування. Варто зврнути увагу, яким чином мовними засобами 

відбувається конституювання образу персонажа.  

Необхідно виокремити у фантастичних творах фрагменти тексту, які 

подані від імені фантастичних істот, адже саме мовлення фантастичних істот 

є найменш зіпертим на конкретні текстові джерела інших сфер природничого 

чи гуманітарного знання. До вирішення цієї проблеми автори фантастичних 

творів підходили шляхом створення різних мовних засобів індивідуалізації 

мовлення персонажів, які в природі або не розмовляють (тварини, речі), або 

взагалі не існують (фантастичні істоти). Мовлення фантастичних персонажів 

можна класифікувати так: 

1) немарковане (фантастичний персонаж розмовляє тією ж самою 

мовою, що й решта людей); 

2) марковане: а) вигадані мови (Дж. Толкієн); б) лінгвістичні 

стилізації.  

У разі немаркованості мовлення фантастичного персонажа 

дослідження його дискурсивних ознак не релевантне для нашої розвідки. 

Зразки всуціль вигаданих мов (із граматиками, словником і навіть текстами, 

як у відомому циклі романів Дж. Толкієна «Володар перснів») нам серед 

творів української фантастичної літератури невідомі. Натомість лінгвістично 

стилізованих дискурсивних практик у творах українських письменників-

фантастів більше ніж достатньо.  

Особливо розлого й повно виявляються особливості мовлення 

фантастичних істот у тих творах, де весь текст подано від імені фантастичної 

особи, тобто умовно його можна розглядати як суцільний монолог. З 

лінгвістичної точки зору аналіз такого монологу забезпечує розуміння 

законів конструювання мовлення фантастичних героїв узагалі – незалежно 

від обсягу репліки чи монологу, який вкладено в уста персонажеві автором.  

Вірогідними джерелами прецедентних концептів для фантастичних 

творів із героями-тваринами виступають «Крук» Е.А. По і «Життєва 
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філософія кота Мурра» Е.Т.А. Гофмана
25

. Промовистим прикладом подібного 

твору серед доробку українського письменства ХХ ст. є дитяча повість-казка 

І.А. Багмута «Пригоди кота Лапченка, описані ним самим»
26

. Хоча повість і 

не всуціль фантастична, однак її головний персонаж – кіт Лапченко – 

наділений даром не тільки української мови, а ще й красного письменства, 

адже вся книга – це нібито його мемуари. Тобто очевидно, що це 

фантастичний персонаж і аналіз його мовлення може бути корисний для 

розуміння природи лінгвістичних засобів конструювання дискурсивних 

практик фантастичних істот узагалі.   

У мовленні відбувається конструювання стрижневого образу 

особистості, який виступає організаційним чинником щодо інших. 

Конструюючи мовлення кота Лапченка, І.А. Багмут орієнтується на образ 

романтичного героя, про що свідчать часті згадки маркерів екзотичного: 

Нечутно ступаючи, я йшов пустелею, серед розкиданих то тут, то там 

<…> пірамід, до звірів, що біліли поміж розкішними пальмами, які височіли в 

пофарбованих зеленою фарбою діжках. <…> Піднесення моє було таке 

сильне, що я забув своє сибірське походження і уявив себе не в тайзі, як це 

бувало звичайно, коли я мріяв чи потрапляв у нові умови, а в африканській 

пустелі. <…> Я не стримував себе і незабаром заснув. Снилася спочатку 

тайга, потім Африка, а далі почали душити кошмари. <…> житиму на 

пустельному березі моря. 

                                                 
25

 Класичним прикладом мовлення істоти, яка в природі не говорить (або говорить 

неосмислено) у художньому тексті є поема «Крук» американського поета-романтика 

Е.А. По. Фантастичним елементом є те, що крук, який прилітає до оселі ліричного героя, 

відповідає на всі його питання «Більш ніколи», і героєві починає здаватися, що мовлення 

крука – осмислене, як мовлення людини. До епохи романтизму належить і творчість 

Е.Т.А. Гофмана, який у книзі «Життєва філософія кота Мурра» створює образ кота-

мемуариста, якому нібито належить значна частина тексту твору (крім «макулатурних 

аркушів», які містять життєпис музиканта Крейслера). Кіт-мемуарист є істотою 

фантастичною, і тому його мовлення сконструйоване так само, як і будь-який інший 

фантастичний текст – шляхом відштовхування від уже відомих дискурсивних зразків. Для 

Е.Т.А. Гофмана за такі слугувало мовлення молоді, зокрема студентства, тієї епохи. 
26

 І.А. Багмут (1903–1975) – знаний український дитячий письменник, лауреат 

літературної премії імені Лесі Українки (1973, премію присуджували за значний внесок у 

дитячу літературу). 
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Далі мовленнєвий образ романтичного героя побудований через 

введення в монолог персонажа-кота бінарних протиставлень, які особливо 

важливі для романтичної доби: Тікати! Тільки тікати! Я розумію — якщо 

гинути, то гинути за щось велике, достойне! Але за якусь мазь! З жіночої 

примхи! Ні! І потім — обіцяли втопити в морі, а тепер — у якомусь 

жалюгідному водосховищі. Це було образливо. 

Однак на цей образ нашаровані інші, які можна виявити шляхом 

аналізу. Так, у тексті твору мовленнєвий образ, спрямований на романтичні 

взірці, замінений більш зорієнтованим на реалії часів написання повісті. У 

мовленні фантастичної істоти – кота-мемуариста – частішають стереотипні 

фрази, властиві українській мові публіцистичного стилю середини ХХ ст., 

наприклад: Я уважно слухав його і культурно зростав. У мене навіть 

з'явилась надія дістати повну середню освіту. 

Це природно пояснюється тим, що тепер образ, який словесно 

репрезентує герой твору – Лапченко – це «інтелігент», у розумінні 1920-х рр.: 

Мене кинули в клітку, де вже сиділо шестеро нещасних. Це були, за 

винятком однієї старої, зовсім облізлоі, але страшенно манірної кішки, 

прості, очевидно малописьменні, бродячі коти з грубими інстинктами і 

брудною шерстю <…> – Я бачу, ви інтелігентний кіт. Рада з вами 

познайомитися. 

У мовленні кота Лапченка автор іронічно поєднує пропагандистські 

ідеологічні кліше з реаліями котячого життя, особливо виразно – у репліках 

героя в діалозі з «ідеологічним супротивником»: 

— Нам хоч молока дадуть? — промовила вона.— Взагалі я не п'ю 

молока, в цей час я вживаю какао, але зараз так зголодніла, що не 

погребувала б і молоком. 

— Треба ловити мишей, коли хочеться їсти! — промовив я і гостро 

глянув їй у вічі. 
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— Мишей! Ха-ха-ха! Мишей! — І вона знову зареготала.— Я в житті 

ще не спіймала жодної миші! Я ніколи нічого не робила! Ловити мишей! Ви 

смішні! 

— Не ловили мишей і хвалитесь цим! Хвалитесь своїм паразитизмом! 

— знехтувавши всякий етикет, обурився я. 

— Грубіян! Бандюга! — скрикнула стара.— А я думала, що ви 

інтелігентний кіт. Як я помилилась... 

— Так, я інтелігентний кіт і тому не одмовляюся від корисної праці! 

Лексеми і вислови інтелігент, паразитизм, корисна праця – типові 

для української літератури доби соціалістичного реалізму, однак, вкладені в 

уста героєві-котові, вони вже виходять далеко за межі соцреалістичного 

канону і творять мовленнєвий образ фантастичного персонажа.  

Комічний ефект, який з’являється в результаті поєднання клішованих 

висловів середини ХХ ст. із персонажем-котом, що їх промовляє,  

невіддільний від самої природи фантастичного тексту, який завжди 

побудований шляхом поєднання стилізованих одиниць із нейтральними. У 

мовленні персонажа-кота стилізовані клішовані фрази публіцистичних 

газетних текстів, тому в мовленні кота виявляється значна кількість 

абстрактної лексики здебільшого етичного змісту: Я думав: що важливіше — 

сила фізична чи моральна? Проблема була складна, В ситуації «собака — 

кішка» я схилився до сили моральної, а в ситуації «кішка — миша» фізична 

сила мене більше вабила. <…> Хоч люди вважають почуття помсти 

низьким, але, оскільки я не людина, я вирішив дати волю бажанню 

помститися і не відчув ніяких докорів сумління. Але як це зробити? Єдине, 

що було в моїй владі – це кинути на свого ворога нищівний погляд.  

Мовлення кота Лапченка настільки перенасичене газетними 

штампами, а також висловами, притаманними діловому мовленню, що 

нагадує більше мовлення журналіста або пропагандиста: Думаючи про своє 

сумне майбутнє, я водночас читав те, що писав професор, і скоро, будучи 
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котом з добре розвиненими громадськими почуттями, так захопився 

доповідною запискою, що забув про особисті нещастя. 

Один із елементів дискурсу людини, який хоч і не є вербальним 

засобом комунікації, проте осмислений як суто людський спосіб вираження 

емоцій – сміх – становив для автора майже не вирішувану проблему. Адже 

фантастичний персонаж-кіт у всіх своїх дискурсивних практиках повністю 

зорієнтований на імітацію людського мовлення, і без сміху він би був 

неповноцінною мовленнєвою особистістю, отож І.А. Багмут був вимушений 

компенсувати цю ваду кота-мемуариста: Людина відрізняється від тварини, 

крім усього іншого, тим, що має здатність сміятися. До речі, коти 

сміються, але внутрішньо. <…> (Далі, коли я писатиму, що кіт або кішка 

засміялись, то треба розуміти, що вони засміялися внутрішньо).  

Отож, фантастична істота – кіт, що пише і розмовляє – у своїх 

дискурсивних практиках автором цілком зорієнтований на раніші зразки. Кіт 

Лапченко висловлюється повністю як людина, однак маркованість мовлення 

забезпечена шляхом уведення клішованих висловів, притаманних 

публіцистичному та діловому мовленню. Також важливо, що кіт Лапченко 

суто як лінгвістичний конструкт, чий ідіостиль маркований як мовлення 

«інтелігента» 1920-х рр., походить із епохи романтизму («Життєва філософія 

кота Мурра» Е.Т.А. Гофмана), у яку й остаточно оформлена європейська 

фантастична література сучасного зразка та її мовні особливості.  
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Висновки до розділу 4 

 

 

Дослідження авторських різновидів мови українських фантастичних 

творів показало широкий діапазон засобів вербалізації ФАНТАСТИЧНОГО.  

Хоча всім фантастичним текстам притаманна стилізація як головний 

засіб творення ефекту реальності, проте у кожного з авторів, чиї тексти 

проаналізовано, є свої модифікації цього прийому.  

Важлива функція історично зорієнтованих текстів із елементами 

фентезі – створення національного міфу (С.П. Плачинда). Проте найбільше 

текстів фантастичних творів зорієнтовані передовсім на естетичне 

сприйняття. Прагматика визначає й мовні засоби, що втілюють відповідну 

модифікацію фантастичного. Саме вона зумовлює поєднання кількох 

тематичних груп лексем ув одному творі. Художнє відтворення національної 

історії і творення національного міфу зазвичай супроводжує стилізація 

фольклорних текстів із усім набором властивих їм мовних особливостей, із 

наслідуванням мови історико-етнографічних нарисів, із яких запозичені 

назви реалій, подій тощо. Натомість морально-етичні проблеми, які порушені 

у творі, зазвичай супроводжує поєднання науково-технічної лексики з етико-

філософськими поняттями.  

Мова фантастики не є гомогенним за своїм складом явищем, проте 

головна риса, яка єднає різноманітні часткові втілення ФАНТАСТИЧНОГО – 

це тенденція до стилізації вже наявних текстових узірців.    

«Марсіанські ‘зайці’» О. Бердника – поєднання елементів науково-

технічної фантастики (терміни з багатьох сфер) і казки. Мовними засобами, 

які мінімально «очуднюють» дійсність, створена картина технічно 

розвиненого світу без дискомфорту від ЧУЖОГО (як у Г. Уеллса (Веллса), 

Р. Бредбері), приваблюючи впізнаваним.    
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Ономастично зорієнтована синкретична казка В. Нестайка «В країні 

сонячних зайчиків» включає персонажні та сюжетні елементи казок різних 

традицій (Аладдін, Буратіно, Хоттабич, Кіт у Чоботях). Основні засоби 

вербалізації фантастичного – топоніми, антропоніми та міфоніми. 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР вербалізують топоніми надзвичайна країна 

Ластовинія зі столицею Рудоград, яку завоювали пірати з далекої 

заокеанської країни Хуліганії, Країна Сонячних Зайчиків, Вежа Сміху, Палац 

Чарівних Казок, Долина Щасливих Сновидінь; НЕЗВИЧАЙНІ ПЕРСОНАЖІ – 

пан Морок, Начальник Канцелярії Нічних Кошмарів, Королева Глупої Ночі та 

ін. Естимація акцентована в дуалізмі топосів та актантів.           

Ономастично зорієнтованими, зокрема й у текстонімах, є історико-

фентезійні оповідання С. Плачинди, напр., «Кий»: Русь буяла… на свята 

Лади і Ярила, Купайла і Овсеня, Коляди і Чура; І вже Київ, Щекавиця, 

Хоревиця… (кожне ім’я виконує функцію «однослівної формули» – див. 

дослідження Т.О. Піонтковської). Власною ономатворчістю автор імітує 

давньослов’янські імена (Всегорж, Радовлад, Яробуд). НЕЗВИЧАЙНИЙ 

ЧАС вербалізують історизми (куна, лови та ін.). Моделюючи антропоморфізм 

міфологічної свідомості, автор персоніфікує стихії: Стрибог тягне сюди 

Перуна (вітер жене грозові хмари).    

«Лебедія» С. Плачинди поєднує елементи історичного і міфологічного 

текстів, джерела прецедентних концептів – наукові і фольклорні твори. 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР із НЕЗВИЧАЙНИМИ ПЕРСОНАЖАМИ 

репрезентований онімією (Білий світ, Чорний світ, Царство білих тіней, 

Чорнобог). Язичницька КС С. Плачинди втілює НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС, 

співвідносний із «першими часами» міфології. Подібно до міфу, в тексті 

описані КУЛЬТУРНІ ГЕРОЇ як варіант НЕЗВИЧАЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ, 

напр., художньо реконструйований міф про винайдення колеса з 

використанням міфологічних концептів СОНЦЕ, СВІТОВЕ ДЕРЕВО, 

ЗЕРНО, ЧАРІВНЕ: Тоді ж Дан і задумав творити те незвичайне й велике 

диво, що дозволить людям не ходити, а їздити; не носити на спині своїй, а 
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возити збіжжя... «Я зроблю з дерева маленькі сонця, на яких будемо іздити», 

– казав Дан.              

Художню реконструкцію давньослов’янських міфологічних текстів 

здійснює Вал. Шевчук («Мисленне древо»), наслідуючи зміст і стилістику 

фольклору, авторськи трансформуючи традицію в сучасне фентезі: І снився 

Трояну сон каламутний; Смутен сон снився Трояну; Каламутен сон снився 

Троянові. У романі «На полі смиренному» Вал. Шевчук маркує «можливі 

світи» дієсловами в умовному способі, вставними словами з модальною 

семантикою (здавалося, блукав церковний продув, обвіював нас), а також 

прямими лексичними вказівками: – Велике диво сьогодні побачив! – сказав 

Єремія. – Завжди бачиш дива. – Ігумен поставив супроти Єремії маленькі 

чорні очка. – Самі дива, отче, бачиш, чи не забагато їх? – Це диво особливе... 

Джерела прецедентних концептів – фольклорні легенди, християнська 

література, «Слово о полку Ігоревім», історичні дослідження. Засоби 

творення ефекту фантастичного у творах В. Шевчука, особливо «На полі 

смиренному», відмінні від наукової фантастики: фантастичне вербалізоване в 

окремих фрагментах тексту, читач не знає ставлення автора до фантастичних 

описів і має можливість вибору фантастичної або реалістичної інтерпретації.      

«Пекельний звіздар» Л. Кононовича імітує фольклорний текст як 

синкретичну цілісність, включаючи стилізацію міфів, історичних легенд, 

молитов, замовлянь, пісень тощо. Так, автор наслідує міфологічну пісню 

апелятивною й онімною лексикою, фольклорними формулами, віршовою 

організацією історичної колядки: Ой рано-рано сонечко грало // Батьку 

Дажбоже, славен Трояне! За допомогою фольклорної лексики створений 

близький до народного авторський міф про походження світу і богів: Давним-

давно, із нащада світа, не було ні неба, ні землі. Було тільки синє море, а над 

тим морем повівав дух Господній. Було тоді на світі лише матір Лада, 

пречиста Панна, одним-одна, як палець. От народила вона од духа Божого 

братів-двійнят – Дажбога і Чорнобога. Автор художньо моделює світ із 

вірою в магію слова, використовує паралелізми, ритмічну прозу з елементами 
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римування, реалізовуючи магічну та впливову функції мови. Часовий вимір 

вербалізований історизмами: келепи, шестопери, буздигани, списи, сулиці, 

луки, панцирі, кольчуги.    

А. Дімаров («Друга планета») метафоризує фантастичне, 

модифікуючи концепти повсякденної КС засобами гіперболізації та 

антропоморфізації. Інший засіб – міксаморфізація. Використані авторські 

неологізми (венеціанський гігантизм, махольотик, венеріанин та ін.). 
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Висновки     

 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. 

1. Фантастика як ментально-вербальне конструювання невідомого 

художніми засобами зароджена в міфі як синкретичному первісному 

світобаченні, що вілддзеркалює у зародковому вигляді коріння багатьох 

сучасних, умовно відокремлених одна від одної, сфер ментального існування 

людини, духовної культури, як-от наука, література, етика, естетика, право та 

ін.  

Якщо на попередніх етапах розвитку людської культури і, зокрема, 

словесного мистецтва фантастика існувала як прийом, використовуваний у 

текстах, які в цілому не мали цілеспрямованої фантастичної орієнтації, то 

сучасна фантастика існує як сформований окремий літературний жанр із 

власною прагматикою, що визначає мовні засоби на всіх рівнях мови. 

Функціонування сучасних фантастичних текстів свідчить про дієвість 

міфології нині (хоч уже й не в первинній її формі), зокрема про продовження 

існування опозиції концептів СВОЇ–ЧУЖІ, що має долюдські біологічні 

основи. ЧУЖЕ співвідносне НЕЗВИЧАЙНИМ/ЧАРІВНИМ/МАГІЧНИМ, 

нерідко – з недоступними на певному етапі розвитку науки, однак бажаними, 

очікуваними, художньо створюваними технічними засобами. Фантастичне 

протиставлене повсякденному в текстах сучасної літературної фантастики 

так, як у міфологічних текстах протиставлене сакральне і профанне, магічне і 

буденне. Оцінний вимір ДОБРО–ЗЛО, ПРИЙНЯТНЕ–НЕПРИЙНЯТНЕ, в 

цілому не властивий міфологічному мисленню як архаїчній основі 

фантастики, найповніше репрезентований у соціально-дидактичній 

фантастиці. Не тільки у сферах релами та PR-діяльності, політики, засобів 

масової інформації, а й у сфері художньої літератури, зокрема фантастиці 

різних жанрів, нині активно функціонує й зазнає різних форм вербалізації 

концептів міфологічне світобачення.    
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2. Фантастичний текст визначений як інтелектуалізована, 

естетизована й авторизована казка, сучасний десакралізований літературний 

міф, що набуває форм «науково-технічної казки», «соціально-історичної 

казки» або «химерної прози» як модернізованої народної казки, мовні засоби 

якої відрізняються від фольклорних відстанню світобачення автора від 

народнопоетичного. Фантастика – сучасна авторська міфологія, 

модифікована рівнем науково-технічного і соціального прогресу. Однак, 

незважаючи на подібні риси, мова фантастики має низку власних 

специфічних рис порівняно з мовою міфу та фольклорної казки. Порівняно з 

міфологією і фольклорною чарівною казкою, фантастика репрезентує третій 

тип тексту – авторську казку, реміфологізовану на основі індивідуально-

авторської інтерпретації концептуальної і мовної картин світу етносу. Мова 

фантастичного тексту протиставлена «повсякденній» мові тією мірою, якою 

в міфологічному мисленні протиставлені СКРАЛЬНЕ і ПРОФАННЕ, а в 

народній чарівній казці – ЗВИЧАЙНЕ і ЧАРІВНЕ.  

3. Специфіка вербалізації фантастичного в літературному тексті 

визначена переважною орієнтацією авторської мовної КС на 1) науково-

технічний текст, вербалізовані соціальні конструкції міфологізованої історії, 

сучасності або майбутнього чи 2) тексти фольклорного епосу. Типовими 

фантастичними текстами науково-технічного спрямування (переважна 

більшість у світовій літературі) є твори В. Бабенка, А. Балабухи, О. Бердника, 

В. Владка, М. Дашкієва та ін., соціальної фантастики – тексти В. Винниченка 

та Ю. Смолича, історично-фентезійних оповідей – тексти С. Плачинди, 

Л. Кононовича. Літературні казки В. Нестайка, Б. Чалого зорієнтовані на 

фольклорну казку і соціальну фантастику. Різнотипність джерел 

прецедентних концептів указує не тільки на синкретизм сучасної фантастики, 

а й на діалектику форми і змісту у фантастичному творі як художньому 

(нерідко казковому) викладі наукових ідей. Орієнтація тексту на 

позафантичні взірці корелює з передбачуваною читацькою аудиторією 
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текстів, яка визначає не тільки рівень складності, а й галузеву та жанрову 

специфіку тексту. 

4. Сучасний фантастичний текст співвідносний з чарівною казкою за 

структурою. Концепти ПОДОРОЖ, ПРИГОДА, ПОМІЧНИК, АНТАГОНІСТ, 

ПОЄДИНОК, ПОВЕРНЕННЯ та ін. властиві як казці й міфологічному епосу, 

так і фантастиці, що омовлює протиставлені повсякденності концепти 

НЕЗВИЧАЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ, МІСЦЬ, ЗАСОБІВ, ДІЙ, протиставлений 

сучасності НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС. Спеціальна лексика (використання 

наявної наукової термінології з різних галузей, художня імітація наукової 

термінології, авторська неологія) диференціює тексти фантастики і казки та 

зближує перші з науковими. Квестова структура, об’єднуючи фантастичний 

текст із зазначеними фольклорними жанрами, водночас полегшує його 

освоєння новітніми засобами передання інформації, зокрема кіномистецтвом.    

5. Концептуальна і мовна КС науково-фантастичної літератури різних 

традицій подібна через міжнародну природу науково-технічного і 

соціального поступу, а фантастика, спрямована в минуле, позначена істотно 

більшою етноспецифікою, зокрема й мовною. Мовні засоби фантастичних 

текстів посідають різне місце в координатах фольклорне – наукове, соціальне 

– технічне, архаїзація – неологізація. Диференціація мовних засобів науково-

технічної, соціально-історичної та фольклорно зорієнтованої фантастики 

пов’язана з використанням науково-технічної термінології різних галузей, 

соціально-політичної лексики (включаючи неологію) та засобів 

фольклорного або літературного епосу. Етнолінгвістичне вивчення 

української фантастики, зокрема історично спрямованої, художньо-

фентезійної реконструкції минулого відіграє істотну роль у дослідженні 

закономірностей формування рис національного міфу як явища свідомості на 

різних етапах розвитку етносу, включаючи й сучасність.    

6. Спільна мовна риса фантастики різних авторів – рецепція інших 

(наукових або фольклорних) текстів; відмінності – у синтезі різнотипних 

джерел імітації та мовних рівнях, які беруть участь у стилізації. Так, 
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переважно лексичний рівень утілений у текстах А. Дімарова (як у попередній 

період – В. Винниченка, Ю. Смолича), які стилізують мову передусім 

соціології; у О. Бердника стилізація на лексичному і синтаксичному рівнях 

відтворює мову філософсько-теологічної літератури з широким залученням 

міфологічних дискурсів найрізноманітніших традицій – елементів 

дохристиянського світобачення в мові українського фольклору, 

давньогрецької та давньоримської міфології, давньоіндійських, 

давньоіранських та давньоєгипетських міфологічних образів, вербалізованих 

передусім у художньо переосмисленій міфонімії; у текстах Вал. Шевчука і 

С. Плачинди стилізована на різних рівнях мови староукраїнська література як 

цілісність, здійснене індивідуально-авторське художнє відтворення минулого 

з орієнтацією на давні тексти – як збережені до нашого часу, так і 

передбачувані, припущувані, уявні. Іншого типу стилізація в науковій 

фантастиці й авторських казках: В. Нестайко імітує фольклорний текст 

лексикою, словотвором та синтаксисом; Л. Кононович – на рівні мікрожанрів 

із відповідною синтаксичною організацією (замовляння, молитви тощо); 

науково-технічні терміни та утворені за їх словотвірними моделями авторські 

неологізми створюють ілюзію наукової достовірності в текстах В. Бабенка та 

А. Балабухи. Наука універсальна, а фольклорно-міфологічні традиції 

етноспецифічні, тому КС фентезі, на відміну від наукової фантастики, є 

ідіоетнічною.    

З-поміж досліджених фантастичних текстів твори О. Бердника, 

С. Плачинди і В.. Шевчука можуть бути визначені як найбільш складні в 

плані глибини та різноманітності вербалізації концептів, належних до різних 

сегментів мовної картини світу. О. Бердник, створюючи текст, формально 

належний до науково-технічної фантастики з відчутною квестовою 

структурою, будує його на потужній філософській базі, імпліцитно 

реалізуючи й дидактичні завдання. Повнота й диференціація вербалізації 

міфологічних концептів є унікальною для сучасної фантастичної літератури. 
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Не меншої складності й диференціації набуває авторська лексична неологія 

та неофразеологія.      

С. Плачинда і В. Шевчук, художньо реконструюючи минуле з 

використанням елементів фентезі, по суті виконують функції давніх 

міфотворців, створюючи тексти, орієнтовані, принаймні частково, на 

фольклорні приклади вербалізації міфологічного мислення. Спільні риси з 

текстами названих авторів виявляють тексти О. Ільченка і Л. Кононовича.  

Отже, у мові сучасної української фантастики вербалізовані концепти 

архаїчного міфологічного й казкового світобачення етносу, з одного боку, і 

індивідуально-авторських реконструкцій минулого та конструювань 

майбутнього – з другого боку. Мова фантастичних текстів утілює низку 

функцій фантастики – прогностичну (що поєднує фантастику з наукою), 

естетичну (що визначене місцем фантастики в художній літературі в цілому й 

також поєднує її з мистецтвом), дидактичну тощо. Серед функцій мови, 

акцентованих фантастичними текстами, слід особливо виділити магічну і 

сугестивно-впливову. Основними мовними відмінностями фантастики від 

фольклорних текстів виступають вербалізації концептуальних осей 

ПРОГРЕС – РЕГРЕС, ТЕХНІКА – ДУХОВНІСТЬ, тоді як вербалізована 

концептуальна вісь ХАОС – ГАРМОНІЯ поєднує фантастичний текст із 

міфом і казкою, а вісь ДОБРО – ЗЛО – з казкою. З другого боку, 

фантастичний текст відрізняється від інших художніх вербалізацією 

концептів, властивих міфологічному мисленню та казковому 

світосприйняттю. 

Перспективи дослідження – вивчення зв’язку інформаційних та 

глобалізаційних процесів із розвитком фантастики, співвідношення 

міжнародних і етноспецифічних чинників розвитку фантастичної літератури, 

синкретизації жанрів, відображеної в мові фантастичних текстів. Необхідний 

інтердисциплінарний розгляд мови фантастики у зіставленні з семіотикою 

сучасного кінематографу (що взаємодіє з фантастичною літературою), з 

конструюванням уявних світів у ЗМІ, зокрема в рекламі, з політологічними 
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аспектами конструювання історичної пам’яті (у зв’язку з історичними 

фентезі) тощо. 
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Додаток 1 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ФАНТАСТИКИ 

(«До наступного разу» Віталія Бабенка 

і «Час збирати каміння» Андрія Балабухи)  

 

Віталій Бабенко, «До наступного разу» 

Радість — ось як ми назвали планету. А чому так назвали — хтозна. 

Лишалася б краще з реєстровим індексом ЗЗТ/11/0,8-Арктур-4 — і квит. А 

ми, бач — Радість! Не нарадієшся тут... 

Реєстрова номенклатура, коли хтось не знає, розшифровується просто. 

ЗЗТ — Планета Заселена Земного Типу. Цифра 11 означає, що заселених 

планет досі знайшли рівно десять. Радість — одинадцята. 0,8 — 

гравітаційний показник. Арктур, ясна річ, це альфа Волопаса, а наша ЗЗТ — 

четверта планета в системі. 

Слова «не нарадієшся» стосуються того самого моменту, як ми з 

Сашком опинилися в пустелі. Уявіть: спека під тридцять градусів, над 

головою в зеленкуватім небі величезна червона куля Арктура, і навсібіч — 

аж ген до самого виднокраю — пустеля: пісок, пісок, пісок... Жовтогарячого, 

зауважте, кольору. Звідки пісок? Чому пісок? Адже НЕ МОЖЕ тут бути 

ніякої пустелі. Відповіді немає... 

Утім, почну по порядку. Вийшли ми з «вушка голки»...— це в нас так 

заведено називати проходження крізь канал Баженова, за відомим прислів'ям: 

легше верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж багатому потрапити до 

раю і ніж кораблеві пролізти крізь вакуум-капіляр; звідси, до речі, й далеко 

не поетичне назвисько корабля — «верблюд»... Отож вийшли ми з «вушка 

голки» в системі Арктура, знайшли четверту планету — так вимагало 

завдання — й лягли на кругову орбіту. Оця Радість наша — ніби за сімома 

печатками: страшенно густа хмарна оболонка навколо неї, приблизно 

венеріанського зразка. Як ми не крутилися, як не міняли кут орбіти — вікон 
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не виявили. Візуальний огляд об'єкта, як пишуть у протоколах, результатів не 

приніс. 

Відтак узялися за інструментальну розвідку. Відразу ж виявилося 

потужне магнітне поле. Радіаційні характеристики були мінімальні, а на 

всьому діапазоні радіохвиль — найнесподіваніше! — галас стояв 

неймовірний. Голоси, сигнали незрозумілі, якесь цокання, булькання, 

буркотіння, шепіт, свист, сичання, то ніби горло прочищають, то дзумкочуть, 

то гикають десь, нарешті, музика... Не то що б заслухатися можна було, але ж 

музика, хай тобі грець! Звісно, назва одразу ж і визначилася: Радість! 

Що в нас на кораблі зчинилось — важко й передати. Всі тріумфують, 

цілуються, кричать, годі слів розібрати. Та і як же інакше: МИ — йдемо на 

Контакт! Вийшли в перший свій стажерський, по суті, дитячий політ, і будь 

ласка: ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!! Та ще й високорозвинута: на рівні радіоепохи. Ото 

вже пощастило!.. 

Складнощі почалися із зондування. Точніше, не складнощі, а щось 

дивне. Перший зонд прошив хмарний кокон, і на хвилину на нашім великім 

екрані постав підхмарний світ: розсип островів у неозорому океані. Страх як 

сподобалися нам ці острови. Здавалися теплими, духмяними: зелень лісів і 

гайків, пляжі, м'які хвилі, затишні лагідні міста, легенький вітрець... 

Щоправда, сонце закрите хмарами, та все 'дно добре. А живуть тут привітні 

тубільці, ми їх швидко зрозуміємо, вони —' нас, і налагодиться вперше в 

історії міжпланетна дружба, й почнеться ера Великих Космографічних 

Відкриттів — мирна і безкорислива. Чим погано? 

Я одразу ж уявив наш рейс експедицією Кука, в п'ятистах кілометрах 

під нами розкинувся південний рай Таїті, де чекали нелукаві аборигени, які 

встигли, проте, озброїтися непоганою радіотехнікою. 

Висота зонда була чималенькою — близько двадцяти кілометрів; 

чекати, поки він пройде глісанду зниження, нам не хотілося, відтак Павло, 

командир наш, попросив максимально збільшити «картинку». Аж тоді 

раптом усе й скінчилося. Край! «Телепень» — телеметрія себто — 



216 

 

 

затуманився, роздерся, мов гниле ганчір'я, почорнів, ніби тліючий папір, і 

канал зв'язку ліквідувався, великі й малі екрани погасли. Оглух і осліп наш 

зонд, поринув у якесь чорнильне болото і навіть «прощавай!» не сказав. 

Другий апарат ми жбурнули вниз з рекордною швидкістю — через 

тридцять дві секунди після втрати першого. Цей сконав ще в хмарах. У ту ж 

братську могилу попадали і третій, і четвертий. Прикро було й незбагненно: 

на порожньому місці — в безпечній і дружній атмосфері — зонди раптом 

вкорочують собі віку. Було в нас у запасі ще декілька штук, проте ми 

опам'яталися: марна затія. До того ж втрати всіх апаратів нам ніхто б не 

подарував. Не розважатися все ж прилетіли... 

— Хлопці, а може, зонди наші... хтось збиває? — цю думку висловив 

Сашко, у воєнній історії, великий спеціаліст-любитель.— Наводять сердешні 

тубільці ракету. «Ключ на старт!», «Пуск!»— які там іще команди були? — і 

бабах! 

— Бабах, бабах... Ми з оцим «бабах» залишимось на бобах,— 

незграбно скаламбурив телеметрист Сергій.— Зонд засік би ракету за десять 

кілометрів і дав би нам знати. А крім того, він же високоманеврений, це тобі 

не парашут і не аеростат, його і самонаводкою не візьмеш. 

— Ти ще скажи, мовляв, птерозаври тут такі водяться, страшні. Всякі 

зонди їли, а наші — найсмачніші. Тож і ганяються за ними, наминають їх зі 

смаком — аж хрускотить. 

— Та годі, годі вам, гумористи,— командир сидів перед мертвим 

екраном похмурий, пригнічений, навіть ображений якийсь.— Що воно з 

полем, підрахував хто-небудь? 

— Ні, Павле, надто вже складно це. Щоб на двадцяти кілометрах 

захисне поле діяло — це просто безум. Уявляєш, яка енергетика має бути? 

Жах! 

— Може, лазер? 

— А сенс? 
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— Ну, сенс зрозумілий. Пре крізь хмари якась залізяка явно штучного 

походження. Біс його зна, що їй потрібно, залізяці, є рація про всяк випадок 

лазером збити, аби знала... 

— А коли в залізяці розумні істоти? Тубільці ж не знають, безпілотна 

вона чи всередині якийсь сапієнс сидить. Задля чого їм гріх на душу брати? 

— Дуже просто: психологія в них така недобра — хто б не був, не 

лізь. Ми, мовляв, люди тихі, мирні, аборигени ми, живемо собі гарненько, в 

морі купаємось, нікого не займаємо, тож і нас не турбуйте. 

— Все ж для такого потужного імпульсного лазера технічний рівень, 

знаєте, який має бути? 

— Хлопці, а ви помітили — після першого зонда весь радіофон зник? 

— раптом обізвався хтось з телеметристів. 

Ми ззирнулися. Справді, весь цей час ефір мовчав. Щось ми не так 

зробили, якісь правила гри порушили. І нам на це досить жорстко вказали. 

Ціна помилки — чотири зонди, напхані доволі вартісною електронікою. 

— Так...— командир пригладив волосся, кахикнув, по тому пошкріб 

нігтем неіснуючу плямку на пульті. Так чи інак, а рішення мав приймати він 

— і тільки він.— Діло, друзі мої, серйозне. (Цього нам можна було й не 

говорити.) Як вам відомо, життя наше наперед визначене інструкцією. 

Інструкція нам біг і водночас поріг. Та не було й немає ще на світі інструкції, 

що прояснила б положення щодо доброї волі, виключала ризик і надавала 

можливість вибирати рід смерті за бажанням. Одне слово, хто піде на десант? 

Піти хотіли, звісно, всі (я, пригадується, дивувався навіть: чого б це 

Павло виголосив таку пафосну тираду?). Кинули жереб. Ось так і вийшло, що 

нам з Сашком — двом дев'ятнадцятирічним стажерам Центру дальньої 

космічної навігації — випало першими стати на дивовижну планету, 

необачно названу Радістю. 

 

...Посадочна капсула на нашім жаргоні зветься «жуком». Схожість, 

слід сказати, дійсно немала. По-перше, під час проходження атмосфери 
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розкриваються парашутуючі пелюстки — чисто тобі надкрилля в хруща, 

тільки їх шестеро, відповідно до шестигранної форми апарата. Після ж 

посадки — на реактивній, звичайно, тязі — висуваються шість ніг, і бігає 

така капсула пересіченою місцевістю досить прудко. Місця в ній — на двох 

дослідників. Планетологи свого часу різні прізвиська давали: і «скарабей», і 

«танк-бігунок», і «іноходець» (тут подвійний смисл був: по-перше, капсула, 

справді, пересувається інохіддю, а по-друге, призначена для ходіння по 

інших світах), та прижилося одне — просто «жук» та й годі. Коротше не 

скажеш... 

Отож ми з Сашком влаштувалися в капсулі, перевірили енергоблоки, 

телеметрію, управління і — під традиційне: «Ні пір'я, ні луски!» — 

відділились од корабля. А щойно погасили свою орбітальну швидкість, до 

нас знизу рвонулися хмари. Почалося вільне падіння. 

...Переляку, чесно зізнаюсь, не було. Були: гарячка нетерпіння й 

очікування сюрпризів. І сюрпризи почалися! Взяло мороком екрани — 

гаразд, нехай уже. Замовкли динаміки — і це можна стерпіти. Відмовив 

передавач — теж не кінець світу. Та ось найголовніше: ми вже випустили 

пелюстки, вже проминули, судячи з показань висотоміра, хмари, а в 

ілюмінаторах темно, хоч в око стрель. І це ж на денному боці! Буцім і справді 

втрапили ми в чорнильну калюжу або в шлунок до птерозавра 

страхоподібного. Мов сліпі кошенята, спускалися ми на планету. 

Чомусь зробилося задушно. У тьмяному освітленні кабіни я добре 

бачив краплини поту на чолі в Олександра, а думка була — і в мене, і в нього 

— одна: як би його в море не шубовснути, як би то сісти хоч на крихітний 

клаптик суші, однак шансів на таку вдалу посадку було зовсім трохи. Потім 

погасли і лампи. Ми вшнипилися очима в шкалу висотоміра, що світилася, і 

губи наші ворушились, повторюючи показання: тисяча метрів... п'ятсот... 

сто... двадцять п'ять... Автоматика ввімкнула двигуни. Я всім тілом відчув, як 

під капсулою вдарили потужні реактивні струмені. Якщо зараз іззовні долине 

сичання — свист морської води, що перетворюється в пару,— отже, ми в 
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чужому океані, за повного незнання погодних умов,— завал! Треба негайно 

давати форсаж. Одначе... сичання не було. Ми м'яко сіли на твердий грунт. 

Аж тут і чорнило за ілюмінаторами ніби вітром здмухнуло. До кабіни 

влився червоний потік світла. Довкола капсули простягалась жовтогаряча 

пустеля. Найцікавіше, що ми опускалися в районі загибелі першого зонда. 

Посеред зелених острівців — це на кораблі бачив кожний — тут не було 

жодного, позбавленого рослинності... 

Я привів у дію механізми шести колінчастих ніг і покладав клавішами 

експрес-аналізатора. Загорілися декілька табло: склад повітря — 

достеменний аналог земного, тиск — сімсот міліметрів ртутного стовпа, 

склад грунту — чистий кварц з домішками окислів заліза, вірогідність 

шкідливих мікроорганізмів, бактерій, спор, рикетсій, вірусів та інших 

чудових представників патогенної флори — суцільні нулі до дев'ятого знаку 

після коми... 

Ми з Сашком одночасно вхопилися за рукоятку люка. На жаль, це був 

останній механізм, який нас послухався. Ірисові стулки безшумно 

розсунулися, з легким виляском урівнявся тиск, і... всі стрілки, всі індикатори 

дружно стрибнули на нуль. Пульт одімкнувся. Напруги в мережах — дастьбі. 

Дзижчання пульсації в аварійному блоці — гарантійному, безвідмовному, 

запломбованому аварійному блоці з мікрореакторним дублюванням і 

подвійним захистом — повільно затихло. 

— Саш, чув, Саш,— пошептом покликав я.— По-моєму, каюк. Це 

зовсім інша планета... 

Мружачись од яскравого світла, Сашко висунув голову в люк і довго-

довго стояв так, оглядаючи крайнебо. 

— Ні, Костику,— нарешті озвався він.— Та сама планета. Просто 

нашого «жука» хтось занурив у формалін... 
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...Тривала друга доба нашого полону на Радості. Другу добу ми 

блукали по піску, стараючись не губити з поля зору капсулу. Компас тут був 

ні до чого: магнітне поле було відсутнє. 

Харчу й води вистачить на два тижні, ще є НЗ — додаткових п'ять діб 

надії, а як далі? Навіть коли якимсь дивом оживе передавач, які новини ми 

повідомимо? Сидимо в пісках, а де вони знаходяться — не відаємо? Океан 

виявився кварцовою пустелею? Хмари мають цікаву властивість: коли 

дивитися згори, вони є, а коли знизу — їх годі побачити? Та що вже 

передавач! Вогню навіть не добудеш, аби їжу зігріти: нема з чого і нічим... 

Аж раптом у повітрі з'явилася гава. Точніше, це потім з'ясувалося, що 

гава. Ми з Олександром умостилися в затінку капсули й жували сухі м'ясні 

галети, запиваючи їх холодною кавовою бурдою: не лишалося нічого іншого, 

як розмішувати порошок розчинної кави в теплій воді, нагрітій проти сонця. 

Вечоріло. Радістіанська доба триває тридцять сім з половиною годин, день 

довгий, «сієста» тягнеться бозна-скільки, тож ми розімліли, втомились од 

спеки й сиділи мовчки. Зненацька Сашко боляче схопив мене за лікоть і 

показав угору. Над «жуком» кружляла чорна крапка. Наступної миті 

Олександр метнувся до капсули й повернувся з біноклем і гвинтівкою в 

руках. 

— Ти не повіриш,— мовив він по хвилині вдивляння.— Гава. 

— Як... гава? — я навіть злякався. 

— Звичайна, чорна,— він здвигнув плечима й прицілився. 

— Сашку, може, не треба? Мо', почекаємо? Нехай знизиться, ближче 

роздивимось. Ну звідкіля тут гава? 

— А якщо втече? Та й, зрештою, заряджено ж не кулею, а ампулою зі 

снодійним. 

Гримнув постріл. Гава різко ухилилася вбік, склала крила, спікірувала 

і всілася прямо перед нами, на відстані трьох кроків. 

— Та ви що, з глузду з'їхали? — обурено сказала вона чудовою 

українською мовою. 
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Сашко випустив з рук гвинтівку. Йойкнувши, я сів — не сів, а 

гепнувся на сходинку трапа. 

— Ні, я запитую, ви що, збожеволіли? — вела далі гава.— Оце линеш 

собі, линеш, не дивишся, що й до чого, на хвильку перестанеш пильнувати — 

і маєш! — уже куля в кишках сидить. Гарненько, еге ж? 

Я глипнув на Сашка і покрутив пальцем біля скроні. Він кивком 

підтвердив свою згоду й натиснув собі на око. Я повторив цей прийом. Гава 

двоїлася. Прикусив губу,— певно, до крові. Боляче. На галюцинацію, відтак, 

не схоже. 

Гава, дуже знайомо схиливши голову, з цікавістю спостерігала за 

нашими маніпуляціями. Почистила дзьоб, тоді глибоко занурила його в пісок 

і витягла жирного рожевого хробака. Проковтнула. 

— Тільки не заходжуйтесь мене своїми галетами зваблювати. Я птиця 

розбірлива й непідкупна: на вашу гидоту й дивитись не хочу. А хробаків тут 

повнісінько. 

Гава крякнула. Аж тут — ніби за сигналом — з піску полізли гидкі, у 

великий палець завтовшки, витрішкуваті черв'яки. Мене почало нудити. 

— Отож-бо,— повчально мовила птиця. Вона, здавалося, була вельми 

задоволена. Крякнула ще раз, і хробаки поринули в пісок.— Надалі не 

пуляйте, не подумавши. Оце на свою голову пустиш на планету першого-

ліпшого. Як побачать щось живе — відразу ж палець на спусковий гачок. 

Просто тобі якісь triqqer-happy [1]. Really, triqqer-happy — that's the word [2]. 

У мене спиною поповзли мурашки. Гава, вочевидь, могла спокійно 

перейти на англійську мову, не відчуваючи труднощів. Цілком імовірно, в неї 

в запасі і французька, й суахілі, й — чого на світі не буває! — санскрит. «А 

санскриту ж ми й не знаємо!» Можу заприсягтись, лише це в мене на думці й 

стояло: «От лишенько, санскриту ми й не знаємо!..» 

— Я не кулею стріляв,— несподівано мовив Сашко. Лелечко, таж 

він... виправдовувався!!! — Я стріляв ампулою зі снодійним. 
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— А звідкіля мені це знати?! — розсердилася гава.— Хіба ж я доберу, 

чим мене пригостити хочуть. Утім, якщо не кулею — то я вас пробачаю. А 

снотворне своє заберіть. Мені воно, бачиться, ні до чого. В мене й так сон 

нормальний,— і триклятий птах виплюнув на пісок нашу ампулу. 

По тому гава змахнула крилами, важко підстрибнула й полетіла. Не 

полетіла — помчала з такою дивогідною швидкістю, що й ми й не 

спам'яталися, як вона розтанула в зеленому небі. 

— Сашко, ти знаєш санскрит? — поставив я дике запитання. 

— Ні,— здригнувся він.— А що? 

— Нічого, нічого... Це я так...— зніяковів я.— Гава має рацію в 

одному: ми збожеволіли... 

 

Шкода, що нікому було підслухати розмови, що їх ми вели тієї ночі, 

тривожно вовтузячись у гамаках. Балачки ці були — перший клас. Такі, 

приміром: 

— Ну, гаразд, на планеті мешкають розумні гави. Сприймемо як факт. 

Чого не бува у Всесвіті! Але звідки вони українську мову знають? І 

англійську? 

— Дуже просто: навчалися в школі першого ступеня. 

— Мерсі, ти вельми кмітливий. А кулі на льоту — де навчились 

ловити? 

— Дурничка! Військова підготовка під керівництвом досвідчених і 

мудрих столітніх воронів. 

— Геніально! Хробаками командувати — теж армійський навик? 

— Ні, це в них вроджене. 

— Гарненько погомоніли... Ну спи. Добраніч! 

— Заснеш тут... 

Усе-таки ми поснули. А коли промені Арктура, що підбився над 

обрієм, збудили нас, ми зрозуміли: спокійно скінчити дні нам тут не дадуть. 

У п'ятнадцяти метрах од «жука» лежала велика синьо-фіолетова калюжа. 
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Хвилин з десять ми вивчали її на відстані. Нарешті Сашко вимовив: 

— То як, Костянтине, може, поснідаємо спочатку? Я так собі мислю, 

якщо вже вона з'явилась, то не випадково і надовго. 

— Даруй, все-таки давай з'ясуємо, що їй потрібно. Знаєш, якось не до 

їжі, поки вона тут синіє. Лишень гвинтівку не бери. Вилізе якийсь крокодил і 

почне нас ганити: мовляв, знову неправильно себе поводимо. 

І який дідько мене смикнув за язик? Я ще не закінчив фразу, як 

фіолетова вода пішла хвилями і на пісок виповз... справді крокодил. 

Здоровенний — метрів п'ять завдовжки. 

— Ще хтось потрібен? — басом запитав він. 

— Крокодила, який вміє розмовляти, нам ще не вистачало! — досить-

таки непослідовно шепнув я Сашкові, але він мене не слухав. 

— Бегемот,— ляпнув він ні сіло ні впало. 

— Будь ласка,— спокійно відповів алігатор.— Архимеде, вилазь, гості 

тебе вимагають. Його Архимедом звуть,— пояснив він.— Дуже вже багато 

води витісняє. 

Калюжа знову захвилювалася, з'явилась чорна блискуча туша, і за 

кілька секунд перед нами стояв цілком натуральний бегемот на ім'я Архимед. 

Він голосно пирхав і роззявляв величезну пащу. 

— Ну й спека! — сказав бегемот, віддихавшись. Голос у нього був 

тоненький — чисто хлопчаковий дискант.— Градусів тридцять за Цельсієм, 

тридцять вісім за Реомюром, вісімдесят шість за Фаренгейтом і понад триста 

за Кельвіном, який лорд. Так? 

— Так,— чесно відрекли ми з Сашком. 

— А ви кажете! — ніби передражнюючи, сказали крокодил з 

бегемотом докірливим дуетом, якось оцінююче дивлячись на нас.— Ну, гості 

дорогі, чого зволите? 

Ми мовчали. Та й що могли відповісти? Ясно було одне: з нами 

грають якусь дурнувату комедію, хотілося поводити себе достойно, та ба! — 

роль, призначену нам, ніяк не вдавалося збагнути. 
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— Чуєш, Ненажеро, з нами не розмовляють,— пропищав бегемот. 

Крокодила, виявляється, звали Ненажерою.— Що ж, цілком резонно. Вони, 

бачте, велике цабе. Ми для них, бачте, не компанія, нижчий сорт, так би 

мовити. Насурмонились, мов гиндики, і стоять. Теж мені диво! 

— Та ні, Архимешо, ти не правий,— голос у крокодила, хоч і низький, 

тембром був надзвичайно м'який, оксамитний. І інтонація — поштива, 

улеслива, запобіглива.— Ти не іронізуй. Вони просто остовпіли. Може, 

злякалися, абощо. Бач, як зблідли, небораки. Потом зросило, ніжки 

підгинаються. Ви, хлопці, не бійтеся,— звернувся він до нас.— Та й чого ж 

боятися? Ми звірі спокійні, на людей не кидаємося. Перегомоніти лишень 

хотіли, та, бачимо, невчасно нагодились. Ви й не снідали ще. А може, вам 

запах наш не до вподоби? Це ми виправимо. 

Сморід, справді, був нестерпним. З крокодилячої та бегемотової пащ 

відгонило гнилятиною, погано пережованою їжею і жабуринням,— одне 

слово, смітником. Крокодил Ненажера підбіг підтюпцем до калюжі, опустив 

туди передню лапу й витягнув флакон одеколону зі старосвітським 

пульверизатором. Декілька разів натиснув на грушу, перевірив, побризкав у 

пащу бегемотові, потім собі. 

— Тепер краще,— задоволено мовив він,— Тож ми вас слухаємо... 

І — з незмірним подивом: 

— Е-е... друзі дорогі... Ми були про вас кращої думки. 

Я відчув тривогу й озирнувся. Сашко стояв на два кроки позад мене і 

стискав у руках лазерну рушницю. Коли він устиг побувати в капсулі — я так 

і не зрозумів. 

— Ходімо, Ненажеро,— ображено мовив бегемот Архимед.— 3 ними 

балакати, як то кажуть — собі дорожче. Весь час за зброю хапаються. Вчора 

Чорнушку ледь не вколошкали, нині нам погрожують. З такими горшка не 

зліпиш. А пнуться й собі — «брати по розуму»... 

Останні слова були мовлені з явним глузуванням. 
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Обоє демонстративно повернулись і повагом почвалали до калюжі. За 

хвилину Архимед з Ненажерою зникли у фіолетовій рідині. Я переводив 

погляд із Сашка на калюжу і не знав, що робити, що говорити. Раптом вода 

забулькотіла, заколихалася, і рівень її почав стрімко падати. Невзагодя 

калюжа зникла — вода просочилася крізь пісок. Залишився порожній 

котлован, і ось що дивно: глибина його була зовсім невелика — метр, не 

більше. Ні крокодила, ні бегемота не було видно й сліду. 

— Чого це ти розпсихувався? — закричав я на Сашка.— Ну, хто тебе 

просив — за променемет хапатись?! Адже який шанс втратили! 

— Костю, не кричи, їй-богу,— зі сльозами в голосі почав благати 

Олександр.— Вони ж бо знущалися з нас! Справді, знущалися! 

— Хто знущався?! Басистий крокодил на прізвисько Ненажера і 

вразливий бегемот на ім'я Архимед? Ти часом не хворий? Це ж якась гра, нас 

вивчають! А ти ніби на сафарі у верхів'ях Нілу — вимахуєш своєю гарматою: 

мовляв, не підходь. Може, ти шкури збирався з них зняти? Прекрасно! Перша 

в історії шкура розумного бегемота! 

Довго ми ще так лаялись. Я кричав, Сашко виправдовувався, обидва 

охрипли, та ні до чого розумного не добалакались. 

Снідали, звісно, без найменшого апетиту. Я розчинив у теплій воді 

сублімований овочевий брикет, мовчки пив цей прісний «кисіль» і ревно 

відганяв од себе одну думку. Відганяв, проте, без особливого успіху. «Їй-

богу! — чув про себе слова Олександра.— Вони ж бо знущалися з нас!..» 

 

Наступні дні ми з ранку до ночі рилися у нутрощах нашого «жука». 

Перевірили всі блоки, обмацали пальцями кожний контакт, пройшлися по 

всіх схемах і мережах — дарма. Капсула була мертвою. Ніби хтось виссав 

життя і з її реакторів, і з атомних батарей, і з акумуляторів. Фотоелементи 

підставляли свої вічка до променів світила, проте жоден електрон не реагував 

на лавину квантів, не зривався з насидженого місця в кристалічній решітці. 

Навіть кіно- й фототехніка змертвіли. Механізми — аж до останнього 
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гвинтика — були справні, плівка без жодного ганджу, а кадри не виходили: 

лінзи відмовлялися фокусувати зображення. Фізику на цій планеті 

скасували... 

Арктур безвідмовно підбивався в зеніт, спускався до обрію — небо 

тоді змінювало колір з блідо-зеленого на гороховий,— наставали й минали 

ночі, а ніяких несподіванок більше не траплялось. Щось відбулося з нами: ми 

й чекали на чергових візитерів, і ніяким світом не хотіли, аби це сталось, ми 

прагнули бути в спокої. Яка користь? Допомоги чекати не було звідки. Дайте 

хоч померти спокійно! 

Навіть «верблюд» здавався вже якимсь далеким-далеким, відсутнім у 

реальному житті кораблем, а риси облич наших товаришів по польоту 

розпливлися в пам'яті, стали нечіткими, як на старовинному груповому 

фотознімкові. 

На десятий день до нашого табору причвалав білий ведмідь. З'явився 

він вранці — статечний такий, гордовитий. Чи здивувалися ми? Загалом, так. 

З тієї переважно причини, що стали свідками зоогеографічної нісенітниці: в 

пустелі — білий ведмідь. Та водночас і НЕ здивувались: опісля Ненажери з 

Архимедом дивогідного тут було мало. 

— Добридень! — ввічливо сказав ведмідь.— Мене звати Брикс. (Ми 

були певні, що він заговорить: хижаків, які не розмовляють, тут трясцяма.) А 

я вас знаю. Можете не представлятися. Ось ви — Олександр, а ви — 

Костянтин. Надовго до нас? 

— Назавжди,— буркнув Сашко. 

— Чудово, чудово,— ведмідь задумливо поворушив лапою обгортки 

від наших пайків, розкидані по піску, понюхав усяке сміття, що валялося біля 

капсули. Чомусь скрушно зітхнув.— Оце я нещодавно з вашим 

інформаторієм познайомився. І знайшов там багато чого незрозумілого. Мо', 

допоможете розібратися? 

Ми з Сашком стривожено ззирнулись. Інформаторію на капсулі не 

було, бачте, яка придибенція,— лише навігаційний обчислювальний 
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пристрій, та й він змертвілий. Очевидно, ведмідь мав на увазі електронний 

мозок на «верблюді», а це вже відгонило містикою. Яким побитом ідіотський 

Брикс міг потрапити на корабель, що мчав на висоті п'ятсот кілометрів, та ще 

й покопатися в голограмах машинної пам'яті? А захист корабля? А наші 

хлопці? Думка про те, що й з ними могло статися щось непоправне, вперше 

вразила мене. Серце обірвалося й застукотіло часто-часто... Олександр 

очапався раніш од мене. 

— А в чому справа? — запитав він. 

— Та дрібниці все,— ведмідь ліг на пісок і поклав голову на лапи.— 

Що таке «гамаші»? 

— Як?! — скрикнули ми в один голос. 

— Гамаші,— повторив Брикс.— Є, теє-то, в одного вашого 

старовинного дитячого письменника такі рядки: 

 

    Він натягує гамаші, 

    А йому на це: «Не ваші». 

 

То що ж таке — «гамаші»? 

— Їй-право, не знаю,— нервово сказав я. 

— І я теж,— розгубився Сашко. 

— Отакої,— ведмідь-маячня позіхнув, округливши пащу.— Добрі 

гості. Падають як сніг на голову, мають певні наміри, а власної мови не 

знають. Дикунство. Більше запитань не маю. 

Він помамрав лапою в піску й витягнув — склад у них там, чи що? — 

телефонний апарат. Сашко схопився за щоку, ніби в нього боліли зуби. Я 

відчув озноб. Ведмідь набрав пазуром номер і спромігся прикласти трубку до 

вуха. 

— Колючко, ти? — загорлав він страшним голосом, ніби 

співрозмовника було дуже погано чути.— Брикс говорить... Еге ж... Еге... Нє-

е, що таке гамаші — не знають... Чому не знають? Дідько їх розбере... Га? 
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Кажу: дідько їх... Як? Та ну їх, нудні якісь. Га?.. Так-сяк, зрештою. Ну, 

прилітай, подивишся. Я кажу: прилітай! Зрозумів? Ну, гаразд... Гаразд... 

Бувай!..— і ведмідь зжер телефон. 

Все це тривало лічені хвилини. Я лишень затямив, що ми знову 

зганьбили себе і що небавом слід чекати якогось Колючку. 

А ведмідь Брикс був уже далеко. Він мчав пустелею, високо 

підкидаючи жовтаво-брудний круп. 

Обличчям Сашка текли сльози. 

— Костику, Костику мій миленький,— схлипував він.— Що ж воно 

таке, га? Ну, чому? Чому? Ми тута гинемо, пропадаємо, з глузду з'їхали, а 

навкруги нипають розумні істоти, і хоч би хто допоміг, хоч би хто в людській 

подобі з'явився. Бодай один! Наволоч, о, яка наволоч! Постає причинний 

ведмідь, і все, що йому потрібно,— це гамаші. Уявити лишень — гамаші! 

Звідки мені знати, що це таке, я їх ніколи в житті не бачив! Їх уже років двісті 

як немає... 

Я й сам був на межі істерики, проте спробував заспокоїти Олександра. 

Слід було намагатися мислити логічно. Слід було якось триматися — і не 

втрачати розуму. 

— Сашко, зачекай, та стривай же, Сашко! — я вштовхнув друга до 

капсули і вклав у гамак. Сам всівся на підлозі.— Давай обміркуємо спокійно. 

Ми галюцинуємо? 

— Гаразд би! 

— Не галюцинуємо. Згоден. Гіпноз? 

— Дідько його зна! 

— Може, й гіпноз, а скорше телепатія: нам нав'язують — і досить-

таки вміло — шизофренічні образи. Візьмемо за робочу гіпотезу. В такому 

разі треба з'ясувати: кому це потрібно і яка мета? Позбавити нас глузду? 

Навряд... Осягнути наш інтелект? Коли так, то нам не позаздриш: інтелектом 

ми їх наразі не порадували. Визначити емоційний лад? Знов-таки, в нас — 

одні лиш промашки. Втім, не те все це, не те...— я замовк. 
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«Примітив якийсь виходить. Не слід ставити себе на їхнє місце. А 

коли не слід, то...» 

— Костику, а може, це біороботи? — Олександр поступово приходив 

до норми. 

— Не виключено. Проте іксів, тим не менш,— тьма. Досконало 

володіють нашою мовою — раз. Дорвалися до інформаторів — два. Знаються 

на земних реаліях — тваринний світ, телефон, одеколон, Маршак, нарешті,— 

три. І таке інше. Але якщо біороботи — це добре. Це якось зрозуміліше, 

ближче. Майже по-земному. Щось на кшталт тесту. Ось лише б знати, хто й 

звідки цими кіберами керує... І що від нас вимагається... 

Аж тут мене осяяло: 

— Слухай-но, Олександре, а може, нічого складного тут немає? Га? 

Нумо згадувати з самого початку. Відключають нашу капсулу — перший 

етап: сказати б, перевірка на виживання. Тоді — позірна гава Чорнушка: чи 

не вороже ми ставимось до живих істот? 

— Еге ж, а Ненажера з Архимедом покликані з'ясувати, чи не 

агресивні ми до істот, що говорять: до імпульсивних бегемотів і розважливих 

крокодилів. 

— Ой годі... Але те, що до тебе повертається почуття гумору,— це 

позитивний симптом. Чуєш, а може, вся проблема, справді, в почутті гумору, 

яке ми досі ніяк не виявляли, а воно б треба? 

— Тьху! Дві мацапури в ролі естрадного жюрі, отак? 

— Схоже, схоже... Саме цю реакцію вони від нас і одержали. 

— А ведмідь? 

— Припустимо, перевірка на... «здатність дивуватися», так би мовити. 

Іншими словами, ЇМ цікаво: як ми здатні поводити себе в найнелогічніших 

умовах? 

— Занадто воно ловко в тебе виходить. Чи не ти, часом, програму 

їхню складав? А як до твоєї схеми неіснуюча пустеля влізає? І невидимі 

хмари? Замовк? Отож-бо... 
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— Ах, Сашко, як кепсько, як усе кепсько. Одне знаю: мишки ми з 

тобою. Мишки в лабіринті. Біленькі такі, моторні. Тикаємося рожевими 

писками, може, пощастить на потрібну кнопку натиснути,— тоді, будь ласка: 

й нагодують, і напитись дадуть, і спати вкладуть... 

— Тс-с-с! — стрепенувся Олександр.— Чуєш? 

Звідкись згори до нашого слуху донісся тихий свист. Ми вискочили з 

«жука». Все по-старому: жовтогарячий пісок, вранішнє — пляшкового скла 

— небо, руді тіні. А на самому вершечку небесної сфери, прямісінько над 

капсулою тріпотів білосніжний клапоть. 

— Невже парашут? Костю, кричи «ура»! Нас знайшли! 

— Чекай, чекай... До нас летять — це так. А ти точно пам'ятаєш, що 

на «верблюді» є парашутні зонди? Що вони мусять у нас бути згідно з 

нормуванням класу «С»? Не помиляєшся? 

Я вдивився пильніше. Під білим куполом у стропах висів якийсь 

дивний предмет — видовжений, з незрозумілими відростками. Предмет... 

ворушився. А за кілька секунд і без бінокля стало ясно, що до нас 

спускається... здоровенний... не менше трьох метрів завдовжки... жахливий 

на вигляд... СКОРПІОН! 

Так, саме скорпіон. І я готовий був присягнути, що звали його — 

Колючка! Напевно, «тест» сягнув останньої фази. 

Потвора приземлилася неподалік, м'яко спружинила на могутніх 

мохнатих лапах і — як стій — перекусила клішнями стропи. Парашут 

наповнився вітром, що невідь-звідки й узявся, й полетів у небеса. 

— Так-от, добірне товариство,— із завиванням прогарчав скорпіон,— 

мені товариші все про вас розповіли. Тим-то зараз я вас поїм! 

Мені здалося, що я не дочув, і тому на цю грізну заяву не зреагував 

ніяк. А в Сашка в руках — у кого він такий вдався! — знову з'явилася зброя, 

цього разу найгрізніша з нашого арсеналу — бойовий променемет. 
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— Хімічний лазер імпульсивної дії на сполуках фтору? — з виглядом 

знавця поцікавився скорпіон.— Ану, дай сюди! — Він простягнув клешню, 

що раптом подовжилася, і вирвав у враженого Олександра лазерну зброю. 

— Так, так...— Колючка крутив променемет перед очима.— А, 

дурничка. Дитячі забавки. До позитронних випромінювачів вам ще далеко,— 

і закинув променемет подалі в пустелю. 

— А се що? Розвідувальна самохідна капсула типу РПТ-24, серійний 

номер 191, прізвисько «жук»? Теж недолуга машина. 

Скорпіон схопив клішнею ногу нашого «жука», почувся металічний 

вереск, і... капсула похилилась. Півноги — наче й не було. 

— Титаново-молібденові сплави. Так, так...— Колючка скоса 

поглянув на нас — якщо словами «скоса поглянув» можна передати вираз 

його шести бездонних опуклих очей.— Ви стійте, стійте, вами я зараз 

займуся. А обшивка з чого? 

Загнутий хвіст його смикнувся, й жало прохромило стінку капсули. 

Утворилася кругла наскрізна дірка завбільшки як блюдце. Добра, слово честі, 

була обшивка — потрійна броня вищого захисту. 

— Теж мотлох. Ви б ото ще з фанери капсули робили... Е-ех, сміх і 

гріх! Саджають, вибачте, сопляків у якість ночви, посилають на незнайому 

планету — це ж на вірну смерть. Дурень ваш шеф, чи як він у вас називається 

— командир, чи як? 

Олександр почав якось гарячково рухати руками. Я подивився на 

нього і зрозумів: ще секунда — і він кинеться врукопашну. Треба діяти. 

Долаючи відразу і зобразивши на обличчі цілковиту незворушність, я 

наблизився до скорпіона, вдавши, що хочу його помацати. Колючка 

притьмом одскочив убік. 

— Не займай! — погрозливо закричав він.— Диви, хоробрий який! 

— Чого це «не займай»? Мені ж цікаво! І взагалі — давно хочу 

поспитати: як планета ваша називається? 
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— Ага, ось воно що! Нарешті ім'ячко їм запотребилося,— в голосі 

потвори почулися помстливі нотки.— Досі воно вам якось було ні до чого. 

Ви вже давно «своє» придумали — Радість. А претензії скільки, 

самовдоволеності! Лиш того не втямили,— бо горді, бач,— що в планети 

самоназва все-таки є і цілком пристойна. Ми вашу Землю, бачиться, теж по-

своєму назвати можемо. І знаєте, як це буде звучати? Жрпж'йонсшсу. 

Варіант, завважте, наближений, бо й половини наших звуків ви й передати не 

годні, не кажучи вже про ультразвукові дифтонги. А то — Радість!.. 

— Гаразд, гаразд, маєте рацію,— поспішив я погодитись.— А куди ж 

острови позникали? Ми бачили згори: сила-силенна води, по якій розкидано 

острови — чудові, зелені... 

— Ба, острови?! Острови, кажете? — скорпіон аж задихнувся.— А те, 

що на цих островах ви нам дерен і ліси попалили своїми зондами,— це ні про 

що не свідчить? А про те, що в нас на планеті немає і ніколи не було 

вогню,— вам відомо? А приходило вам на думку, скільки часу залишаються 

в грунті пропалені місця? Вісімдесят ваших, сто п'ятнадцять наших років! До 

речі, від траків ваших гусеничних танків — я маю на оці висадку не «жуків», 

а важких ботів,— та ж сама картина. І це не враховуючи віртуальної — і 

вельми небезпечної в острівних умовах — ерозії! Отак-то... 

Гай-гай! — скорпіон ніби потягнувся, підклав під себе лапи й ліг на 

пісок.— Та хіба ж лише в нерозумному вогні справа? Ось ви себе «гостями» 

йменуєте, до Контакту готуєтеся. Гадаєте, жорстокі аборигени вам пастку 

влаштували, випробовують вас, за мишенят з рожевими писками мають. А ви 

самі нас хіба не випробовуєте? Чому, приміром, на вас респіраторів немає, 

га? Вважаєте, коли вже наше повітря для вас годяще й нешкідливе — то, 

виходить, усе гаразд? А ваша власна мікрофлора? Дихання ваше? Страшно й 

подумати — легіони мікроорганізмів вилітають з вас при кожнім видихові, з 

кахиканням, чханням. Для вас вони нешкідливі, навіть життєтворчі якоюсь 

мірою, а для нас? Оце так подаруночок! Погостювало двоє таких, а залишена 



233 

 

 

бактерія, або й гірше — вірус, кладе покосами населення всієї планети.„ А 

сміття? Ви подивіться-но, скільки сміття лише ви вдвох понакидали! 

Приголомшені, ми заозиралися. І ніби вперше побачили: мотлоху, 

справді, багато. Клянуся, я почервонів, як той школярик, що наробив шкоди. 

А скорпіон продовжував дорікати. 

— Тепер таке. Ось, скажімо, вихлоп двигунів вашого «жука». Я маю 

на увазі не реактор — радіаційний захист у вас ще нічого, терпимий,— а 

двигуни на згущеному паливі. Вважаєте: мовляв, гази й більш нічого, а ми 

вважаємо — отрута! Подібність складу атмосфери — це ще не все, біологія 

не атмосферою визначається, ви, певно, жодного разу не замислилися, що 

метаболізм у нас може бути відмінним од вашого... 

Вернімося до зондів. Вони падають і лишають іонізаційний слід. На 

біса, даруйте, нам ваша іонізація? Декілька таких пробоїн атмосфери,— і 

зав'язуються жахні урагани. Так, саме урагани, і не дивіться так здивовано: 

погодна механіка в нас також своя. А справитися зі штормами ми можемо не 

завжди, ось і виходить: лихо. Після ваших зондів, додам, у нас понищені 

вітрами — зламані й повалені — десятки садів, на трьох островах зруйновані 

споруди. Чогось схожого за сотні літ годі пригадати. 

Розглянемо й таке питання. Висаджуєтеся ви на якийсь острів і нас до 

певного часу не знаходите. Що тоді робите? Звісно: проводите дослідницьку 

розвідку. Пробурюєте грунт — авжеж? Авжеж. А в нашої рослинності — 

суцільноєдина й надто ніжна коренева система. Ми терен узагалі не 

дірявимо. Ні в пошуках палива, ані в пошуках мінералів. Усе, що нам 

потрібно, дають ліси та океан. Ваші подальші кроки — сейсмограми: слід, 

мовляв, з'ясувати геоморфологію. В результаті — те, що ви іменуєте цунамі. 

Але ж уперед ви не зазираєте, вірно? Про наступні аналізи й говорити 

страшно: жорстке випромінювання, мегамас-спектроскопія, біотомія (наші 

дерева, між іншим, коли їм боляче,— кричать!). Я вже не кажу про вашу 

відвагу, готовність до самопожертви і звичку до бойових дій: щось десь 

незрозуміле — зараз же лазерні рушниці до бою, променеві гармати на 
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«товсь», і — бий, рубай вражого супостата, відбивай напад! Напад на КОГО? 

— я хочу вас запитати. У нас ні хижаків, ні варварів якихось і в заводі 

немає... 

Мабуть, при цих словах ми з Олександром якось дуже виразно 

поглянули на дірку в обшивці, бо скорпіон затихнув, помовчав трохи, а тоді 

підвівся й наблизився до капсули. 

— Щодо пробоїни не турбуйтеся,— втомлено і сумно сказав він.— То 

я пожартував. І щодо «поїм» — теж. Ми взагалі тут, знаєте, любимо 

жартувати... 

На кінчику жала його з'явилася велика бурштинова краплина. 

Колючка спритно ляпнув її на отвір і підрівняв «латку» клешнями. По тому 

полагодив таким же робом перекушену ногу «жука». 

— Усе в порядку,— підсумував він.— Воно краще ваших молібденів 

буде... Ну, мені вже час, а ви залишайтесь. Ага, й останнє: наступного разу 

будьте обережніші з підпростором поблизу нашої планети. її, до речі, 

Шплег'йа звуть. А то як виходите ви з «вушка голки» в тисячокілометровій 

зоні — у всіх наших од польових взаємодій у головах молотарки б'ють. Тонке 

це діло — вакуум-капіляри... 

І скорпіон Колючка щез. От саме так: щез. Не умчав до виднокраю, 

піднімаючи стовп куряви, не злинув у небо, не зарився в пісок. Розтанув, 

перестав існувати, розчинився... 

А я подивився на Олександра і зненацька мовив слова, що їх зовсім і 

не прагнув говорити, вони самохіть зірвалися з язика: 

— То що, Сашо, час додому? 

— Час, Костю,— спокійно відповів він, якось дивно позираючи на 

мене. 

Ми залізли в капсулу і лягли в гамаки. 

Сам по собі замкнувся люк. Увімкнувся пульт, загорілось освітлення. 

З легеньким поштовхом капсула одірвалася від грунту й почала плавно 

підійматися в небо. Не працював жоден двигун, одначе капсула піднімалась. 
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Як літун-павучок на павутинці, як кульбабка, як наповнений легким газом 

аеростат, одпливали ми в зелений глиб небес. А в залишеній нами пустелі — 

на тому самому місці, де прожили ми десять днів і півжиття,— яскравим 

червоним вогнем палахкотіли слова. Кажу це з ясною пам'яттю і при 

здоровім розумі, бо я припав до ілюмінатора, аби кинути останній погляд на 

планету. На жовтогарячому піску горіли слова: «До побачення». 

«Добре, що не «прощавайте»!» — подумалося мені. 

Потім знову огорнула капсулу глупа темінь, і ми гадали вже, що зір і 

слух повернуться до нас, лише коли наблизимось до «верблюда», але 

помилились і в цім. 

В ілюмінатори нахлинуло зелено-блакитне світло. Я одсахнувся, 

проте знову зараз же припав до прозорого сплаву. Біля сусіднього віконця 

чулося схвильоване дихання Сашка. 

Досить високо над нами висіли перламутрові хмари. А долі 

простягався підхмарний світ. Морем ходили білі баранці, теплі хвилі м'яко 

набігали на пляжі островів. І лише зараз ми побачили те, що чомусь не зумів 

передати перший скинутий у атмосферу планети зонд. Океаном пливли 

різнокольорові судна. Повітря було повне невагомих літальних апаратів, 

схожих на повільні півпрозорі вітрила. А в зелені садів і лісів, у зелені, 

напоєній музичними ароматами, — як болісне видіння — грали 

діамантовими виблисками сонцесяйні міста. 

Як болісне видіння — діамантові міста... 

 

 

 

Андрій Балабуха, «Час збирати каміння» 

Такого вже давно не бувало: замість восьми завантажених контейнерів 

нагору пішли баластні оцупки. Ганшин навіть сам собі не повірив, знову 

поглянув на контрольний пульт: на жаль, все правильно. Вісім... Він 

викликав чергового диспетчера. 
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— Як це все розуміти? 

— Караван затримався на шість годин, Миколо Івановичу. А чекати я 

не міг,— в голосі диспетчера не було й найменшого сумніву у власній 

правоті.— Не зупиняти ж Колесо... 

— Безумовно.— Ганшин помовчав, чекаючи, доки вляжеться злість.— 

Безумовно. Ось тільки — хто за це повинен відповідати? 

— Річковики. Запізнилися — хай і відповідають. 

— Ну, а ви? За просуванням каравану стежили? Квапили їх? Ви резерв 

контейнерів передбачили? Адже на те ви й диспетчер. І відповідальність 

лежить на вас. («А з річковиками буде окрема розмова,— подумав Ганшин,— 

обов'язково буде, і дуже неприємна, але про це, друже мій, тобі знати геть не 

обов'язково...») Зрозуміло? 

— Зрозуміло,— озвався диспетчер, і цього разу в тоні його звучала 

цілковита безнадія: він уже мав досвід, в таких випадках сперечатися з 

Ганшиним — ніби проти вітру плювати.— Дозволите йти? 

Ганшин мовчки кивнув. 

Декілька хвилин він просто сидів, зосереджуючись, потім надиктував 

графік на завтра і вже зібрався йти геть, але раптом згадав про Бертенєва і 

знову надовго закляк в задумі... Ну, навіщо це йому здалося, навіщо 

ворушити старе, те, що відболіло й померло? Навіщо? 

Ганшин вийшов з кабінету, попрощався з секретаркою і сходинками 

— ескалатори вже не діяли — опустився до виходу. В холі стояли троє: 

худющий Харперс із планового, дівиця-технолог в розкриленій хвилястій 

сукні (марно намагався пригадати, як же її звуть) і той же диспетчер. 

— Добре, якщо відбудешся доганою,— долинув гарно поставлений 

голос технологині.— А може, й... 

— Твоя правда,— мляво озвався диспетчер.— Педант жартів не 

любить... 

Ганшин вдав, що нічого не почув, і попрямував до дверей, що 

прочинилися перед ним. Розважливо перетнув розбитий перед вікнами 
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директорату сад і вийшов до паркінгу. Машин на майданчику було вже мало, 

Ганшин швидко знайшов свій крихітний чорний «тет-а-тет» і, склавшись 

мало не втроє (ох, дітям маленького зросту квіти рвать легко і просто...), заліз 

всередину. На щастя, годин до трьох погода була сонячною і акумулятор 

виявився зарядженим майже повністю. Ганшин зітхнув, клацнув тумблером 

— мотор занудно застогнав — і набрав на панельці автомедонта код адреси. 

За півгодини він був уже вдома. 

Свій дім Ганшин не любив. Не тому, що сам дім йому був чимось 

неприємний: аби так, то шеф-директор Тепловідвідного Колеса якось вже 

зміг би його поміняти. Будинок був самий звичайний, один з багатьох таких 

же в селищі. Не було в Ганшина хисту оточувати себе затишком і 

комфортом, тому вдома, незважаючи на чесну працю кондиціонерів, було 

холодно і похмуро, як на щойно розконсервованому супутнику. 

Ганшин швидко перевдягнувся, прийняв душ і до сьомої години 

відчув себе набагато свіжішим, саме до того моменту, коли тихенько 

муркнув вхідний дзвоник. 

Ганшин пізнав гостя відразу, хоча за двадцять років у цьому 

високому, кремезному, якомусь прямокутному чолов'язі з ледь обрезклим 

обличчям майже нічого не залишилось від колишнього Борьки Бертенєва, 

котрого він знав і любив, від того гривастого, цибатого хлопчини, котрий, 

ледь заїкаючись, горлав на всі Синявинські болота геть не схоже на нинішню 

прилизану мову. 

— Яким вітром...— Ганшин на мить затнувся, добираючи слова і 

звертання, але старе пересилило, і він, не без натуги, продовжив: —...тебе 

занесло в наші краї, Борисе? 

— Попутним,— усміхнувся Бертенєв. Посмішка в нього також була 

нова — якась цупкіша й закритіша.— Захотів побачитись. Як зустрінеш 

гостя? 

— Гостинність господаря...— жартівливо розвів руками Ганшин і 

нараз відчув, що все це справді лише гостинність господаря, до всього ж не 
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вельми щира. І хоча він готувався до цієї зустрічі ось уже третій день, 

відколи отримав листа від Бориса, проте тільки зараз, мабуть, остаточно 

збагнув, як мало між ними лишилося спільного. По суті — нічого не 

залишилось, окрім минулого, мертвого минулого, яке належало на рівних їм 

обом і в якому обом не було місця для них сьогоднішніх. Над силу, 

сподіваючись, що Бертенєв не відчує ніякої штучності в його піднесеному 

тоні, сказав: — Ну, заходь, Борисе, заходь! 

Зоставивши Бертенєва в кабінеті, Ганшин ладував нехитру вечерю, 

комбінуючи напівфабрикати з продуктами власної кулінарної думки, яка, на 

жаль, ніколи не могла похвалитися своїми здобутками, і вперто намагаючись 

здогадатися, що ж стало потрібно від нього Бертенєву. 

Залишившись на самоті, Бертенєв підійшов до вікна. Йому завжди 

видавалося (щоправда, він про це нікому не казав), що панорама з вікон може 

розповісти про господаря не менше, аніж його бібліотека чи вмеблювання 

помешкання. Принаймні відтоді, як люди почали достатньо вільно вибирати 

собі житла. Але зараз він опинився в скрутному становищі — будинок 

звичайний, стандартна житлова «сочевиця-карат», без будь-яких надлишків. 

А за вікном уже сутеніло, на вулиці ще можна було щось розгледіти, але з 

вікна кабінету, освітленого м'якою люмінесценцією зі стелі, можна було 

побачити хіба що власне відображення, спотворене потрійним віконним 

склом. 

А можливо, він даремно приїхав сюди? Справді, адже Ганшин просто 

втік, сам утік, і тоді, коли справа ще лиш продзьобувалась, він утік, аби, 

врешті-решт, пробитися сюди, прибитися до берега інженерної еліти цього 

століття. І, мабуть, варто було б давно про все забути, поставити хрест, як 

кажуть, і забути назавжди, незважаючи на всі роки, які вони прожили пліч-о-

пліч і славно разом попрацювали, і він справді забув би, але... Свого часу 

саме Ганшин подав одну ідею, котра сьогодні привела їх усіх — і рудого 

товстяка Тапіо, і веселуна Ланге, хіміка «від бога», і його самого до того 

порога, на якому не згадати про Ганшина було б просто підло. 
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— Ну, ходімо перекусимо, Борисе. Вже так заведено, що гостя 

насамперед пригостити треба. Пережиток, звичайно, але приємний. 

— З великим задоволенням, Миколо. Традиції традиціями, але ж я 

справді зголоднів. 

— Знайшов мене легко? — поцікавився Ганшин, коли вони вже сіли 

до столу. 

— Легко,— машинально відповів Бертенєв і відразу ж пошкодував, 

що поквапився, бо розмова урвалася. А можна ж було б живописати всі 

перипетії пошуку, розповісти про те, як, припаркувавши машину на околиці, 

він пірнув у сутінки, як двічі помилявся будинками, і як його обгавкав 

величезний пес, чорний і волохатий, обгавкав беззлобно, виконуючи 

природний собачий обов'язок, бо інстинкти тварин змінюються повільніше за 

звичаї людей. Можна було б розповісти, як він блукав селищем, де всього й 

було, що з півсотні «діогенів», «каратів» та «хеопсів», а вулиць ніяких не 

було, та не було в них і потреби — поміж старезними, в кілька обхватів 

соснами можна було проїхати не те що вантажним інімобілем, а й болотяним 

танком класа «тортила». І розповісти б про того сусіда, котрий врешті 

показав Бертенєву ганшинський будинок, сказавши принагідно, що живе 

Ганшин самітником, мало хто до нього заходить. А чому? І справді, чому? 

Так могла й зав'язатися та розмова, заради якої він і приїхав. Але нагоду він 

втратив, і доводилось знову сплітати нитку, так необачно обірвану єдиним 

словом. Бертенєв постійно відчував на собі сторожкий, очікувальний погляд 

Ганшина. 

Він передав вітання від Ланге й Тапіо. Ганшин кивнув: дякую, дуже 

приємно. Але не було й тіні радості в тих його словах. Лише якийсь 

невимовлений біль і туга. Безумовно, подумав Бертенєв, важко говорити з 

тими й про тих, кого ти кинув у складну годину. Але двадцять років — це 

двадцять років, і строк давності давно минув, до всього ж ніякої підлості 

Ганшин не вчинив. Просто пішов, не вірячи в успіх розпочатої справи. 
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Розмова знову урвалася, і Бертенєв марно намагався зарадити 

традиційними «а пам'ятаєш?», відроджуючи в пам'яті роки, що давно 

пролетіли, словесною магією викликаючи до життя фантоми тих, з ким разом 

вони колись починали шлях. Кілька разів йому видалось, що в погляді 

Ганшина промайнув живий блиск, чекав, що ось зараз крізь короткі 

формальні репліки нарешті прорвуться справжні й потрібні зараз слова. 

Проте нічого не змінювалось, і Бертенєв знову і знову гальванізував свій 

вмираючий монолог, аж доки не відчув, що його сили й терпіння геть 

вичерпались. 

— Ось що, Миколо, не майстер я розводити дипломатію, — сказав 

Бертенєв, гамуючи роздратування. — Ось що. Ти в курсі наших справ? 

— Більш-менш,— ухильно відповів Ганшин. 

— Ми отримали останній штам. Приріст маси прекрасний — до 

тридцяти відсотків на добу. Весь базовий басейн кишить і бурлить. 

Пам'ятаєш базовий? 

— Пам'ятаю. 

— Продуктивність — також. І головне — ми отримуємо не тільки 

кисень, але й вугілля. Розумієш? 

— Розумію. Тобі налити ще кави? 

— Ні, дякую. Ти що, справді не розумієш? Чи все забув? 

— Нічого я не забув. Ну так що ж? 

— Нас висунули на премію. 

— Міністерську? 

— Ні. «Золота хмара»,— Бертенєв мимовільно усміхнувся, і вперше за 

вечір Ганшин на мить побачив колишнього Бориса з його усмішкою, яку всі 

«болотяники» називали інфекційною, бо і справді не заразитися нею було 

вельми складно. 

«Золота хмара» — премія Кліматологічного Комітету ООН та 

Міжнародного інституту охорони середовища, мабуть, найпрестижніша. На 

мить Ганшина охопило навіть якесь сум'яття. Адже все-таки ж він... 
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— То що ж? — запитав він якомога спокійніше, і це йому вдалося. 

— Я хочу, щоб серед членів групи був і ти. 

— Дякую, Борисе. Але ж, окрім тебе, мають вирішувати ще Тойво та 

Оскар... 

— Я переконаю їх. 

— Сподіваєшся? 

— Не маю сумніву. 

«Так, ти переконаєш, умовиш,— подумав Ганшин.— І спасибі тобі, 

але мені це не потрібно. Ні «Золотої хмари» мені не треба, ні цих розмов». 

— Ні,— сказав він.— При чому тут я? Це ваша робота. Ваша, а не 

моя. 

— Але ж це твоя ідея! І я не можу цього забути, не маю права! Адже 

це ти... 

Бертенєв подумав, що даремно він це все говорить. Бо ж не міг, 

врешті-решт, Ганшин все забути. Не міг. І як тоді, після пожежі, коли згорів 

цілком увесь третій штам, і всі ходили як у воду опущені, руки ні до чого не 

зводились, а Ганшин сказав: «От і добре, Борисе. Справа все одно була 

безнадійна. Безперспективна. Адже насамперед потрібна самоокупність — 

бодай часткова. Чи ж не так?» Бертенєв тоді зміг лише втомлено кивнути, бо 

про все те вже говорено й переговорено. Безумовно, сама собою ідея була 

прекрасна: повернути атмосфері безнадійно втрачений кисень, позбавити її 

надлишку вуглекислого газу, що вже давно став проблемою століття. 

Власне, ця біда народилася з першими іскрами прометеєвого вогню — 

горіли дерева, вугілля, нафта, кізяки й бензин, торф і пропан, спирт і водень. 

А в атмосфері з'являлося все більше вуглекислого газу. Вогонь створив 

людство, ставши його могутнім інструментом, вогонь захищав кроманьйонця 

від печерного лева, вогонь піднімав осяйні обеліски перших ракет і 

народжував клятий вуглекислий газ. На початку століття його зібралося 

достатньо, щоб оповити всю Землю незримою пеленою, крізь яку не 

проходило тепло, а відтак ще б трохи — і почали б танути льодовики. І тоді... 
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Вони добре знали, що буде, коли океан піде в наступ: на шістдесят 

метрів підніметься рівень води, а це означає, що життя людства буде 

порушено назавжди. З парниковим ефектом вже віддавна боролися, вже 

крутилися над Землею велетенські Тепловідвідні Колеса, вже запускалися в 

небо контейнери термоакумуляторів беззвучними залпами електричних 

гармат. Але то все були просто спроби перетворити курну хижу на хату з 

комином. Людство зростало, і вже гріло своїм прометеєвим вогнем не лише 

Землю, але й Космос... І от вони, четверо ентузіастів — Ганшин, Бертенєв, 

Тапіо й Ланге — вирішили знайти вихід. 

Адже був у вуглекислого газу правічний ворог — зелений хлорофіл. 

Ліси й гаї, степи і луки, океанські водорості — все це розкладало СО2 й 

повертало кисень в атмосферу. Але ліси зникали з обличчя планети, 

звільняючи місця для плантацій. Дерева, дерева, дерева — сировина й 

будівельний матеріал, папір і одяг, їжа... А океан, котрий поступово 

затягувався нафтовою плівкою, вже не міг працювати так, як раніше. Всім їм 

був потрібен надійний помічник — суперхлорофіл, квазіхлорофіл. І оскільки 

він був потрібен — він народився спершу в думках хіміка Ланге, а згодом під 

легкими руками біологів Тапіо й Бертенєва. Він був бурою зернистою масою, 

схожою на жаб'ячу ікру. 

А потім була пожежа. І у всіх опустилися руки. І лише фізик Ганшин 

через кілька днів підійшов до Бертенєва з аркушами паперу, списаних 

бісерним, рівним і чітким до педантичності почерком: «Власне, що таке 

СО2? Вуглець і кисень. Нам треба створити такий штам, аби він живився 

сонячною радіацією, кисень повертав в атмосферу, а вуглець... Уявляєш? 

Болото народжує алмази, графіт, вугілля... Я ось тут дещо накидав. Ти 

поглянь при нагоді. Добре?» Бертенєв познайомився з тими записами через 

тиждень, зацікавився, почав розшукувати Ганшина і дізнався, що його вже 

немає на їхній болотяній станції — поїхав, і ніхто не знає куди. Бертенєв 

намагався збагнути, що ж трапилось, але марно. Тільки через кілька років він 

дізнався, що Ганшин перекинувся спершу до енергетиків-міжнародників, в 
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експлуатаційний відділ, потім перейшов ще кудись, доки не осів врешті в 

директораті одного з Тепловідвідних Колес... 

А з тих його записок народився згодом берталан — суперхлорофіл, 

творець кисню й алмазів, кисню й вугілля, кисню й графіту. Тому сьогодні 

Бертенєв і заявився сюди, бо було б нечесно... Лише вдуматись — берталан. 

Бертенєв, Тапіо, Ланге. А Ганшин? 

— Розумієш, Миколо, це нечесно. Я так не хочу. 

— Все чесно,— сказав Ганшин.— Як кажуть, можеш спати спокійно, 

Борисе. Я ніколи не був і не буду в претензії. На віки вічні. Ви всі ці двадцять 

років працювали. А я — спершу крутився сам, а потім крутив Колесо. 

— Але ж — ідея твоя! 

— Залиш у спокої ідеї. Немає нічого простішого, ніж підкинути ідею. 

А от здійснити її — інша справа. Ви це змогли. А я — ні. Я виявився 

спринтером. 

— Спринтером?.. А справді, чому ти тоді зник, Миколо? 

— А ти як гадаєш? 

— Не знаю. Тойво вважає, що ти не вірив у перемогу. Але ж я так не 

можу думати. Якби ти не вірив — то не зробив би для нас тих робочих 

викладок... 

— Забудь про них. Не в тому справа. Ти й сам би до всього додумався. 

Через день. Через тиждень. Через місяць. Суть не в тому. 

— А в чому ж? 

— Пробач, Борисе, але ти, мабуть, не зрозумієш. Хоча я можу й 

сказати. Суть в тому, що кожній справі є свій час під небом... 

Ганшин підвівся, підійшов до вікна, притулився чолом до скла. 

Бертенєв мовчки чекав.. 

— Час народжуватись і час вмирати,— продовжив Ганшин.— Час 

насаджувати і час виривати з корінням... Час руйнувати і час творити... Час 

плакати і час сміятись... Час розкидати каміння і час збирати його... 
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Ганшин замовк. Якусь хвилину Бертенєв розгублено дивився на 

нього. 

— Я і справді не розумію. 

— От і добре,— сказав Ганшин.— І прекрасно. І не треба розуміти. І 

давай взагалі на цьому зупинимось. Неприємна мені ця розмова. А з премією 

вітаю вас, тебе і Тойво з Оскаром... 

Бертенєву не лишалось нічого іншого, як попрощатися. 

Ганшин провів його до машини, і потім він довго дивився услід 

рубіновим вогникам, що розчинялися в нічній пітьмі, намагаючись ні про що 

не думати. 

Згодом він поплентався до будинку, зрідка підводячи погляд до 

неба,— там він бачив інші рубінові вогники, які лямували Колесо, що 

повільно підносило в стратосферу контейнери з соляними 

термоакумуляторами, аби віддати зайве земле тепло. 

Колись, подумав Ганшин, під сонцем півдня проляжуть бетоновані 

русла, якими потечуть річки зернистого берталану, насичуючи повітря 

животворним газом... От як воно трапилось: технологія підняла над світом 

меч парникового ефекту, і вона винайшла й щит. Один з парадоксів нашого 

часу. Але до берталонових річок та озер ще так далеко. Ох, як далеко! 

Десятки років пролетять, доки все це буде створено і зможе дати відчутний 

результат — щоб не в болотяній лабораторії, а під палючим сонцем пустель 

народжував берталан кубометри кисню й тонни вугілля, алмазів... А доки що, 

аби не задихнулась планета, щоб не стала вона дном нового моря, мусять 

крутитися Колеса. Щодня, щогодини, безперервно і невмолимо, ніби Колесо 

долі. «Та оце ж і є — колесо моєї долі,— нараз у бентезі збагнув Ганшин.— 

Моєї чудернацької долі». 

Тому що в кожного в житті свій зоряний час, коли відкривають закон 

всесвітнього тяжіння, теорію відносності, пишуть «Марсельєзу»... І тоді, в 

ніч пожежі, він гостро відчув, що проминув його час щедро розкидати 

камені, коштовні камені ідей. 
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Щоправда, згодом він намагався обдурити долю — і був покараний, 

бо неможливо двічі ступити в той же самий потік. Але для того, щоб 

остаточно в цьому упевнитись і змиритись, довелося пережити всю історію з 

«Беатою», всю гіркоту поразки там, в Тихому океані, на забутому богом і 

людьми Фрайді-Айленді. 

І тоді він збагнув, що варто просто піти. Податися туди, де сьогодні 

вирішується найважливіше. Головне для дня сьогоднішнього, а завтра буде 

головним інше, народжене вчора з твоїх же безсонних ночей. 

І доки інші створюють твій берталан, ти будеш крутити Колесо, своє 

Колесо, аби зберегти клімат Землі для них же, щоб могли вони спокійно 

працювати. 

Так приходить пора збирати камені, з яких інші будуть зводити 

будинок. 

Ганшин ще трохи постояв перед дверима, дивлячись на вогники 

Колеса, потім зайшов у дім, роздягнувся і ліг. Він подумав, що довго не 

зможе заснути, проте заснув майже відразу під шурхіт високих соснових 

крон і ледь чутне поскрипування далекого Колеса. 
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Додаток 2 

 

НАДДИСЦИПЛІНАРНА МОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОЗИ 

 

Олесь Бердник, «Зоряний корсар», Частина перша «Хронос (Із 

щоденника Сергія Горениці)» 

 

Що зі мною діється? 

Серце вібрує у незримому потоці якоїсь енергії, відгукується па 

коливання хвиль і водокрутів невідомої ріки, болить і плаче, чогось жадає, 

кудись поривається, а свідомість нічого не може збагнути, пояснити. Ну чого 

мені треба? Маю цікаві наукові експерименти, неосяжні перспективи 

досліджень. А моє глибинне єство невдоволене. 

Дивовижне створіння — людина. Парадоксальне і нез’ясоване. Древні 

казали: вінець природи або творення. Квітка субстанції. А може, навпаки? Не 

квітка, а рана матерії? її мука. Коли вона вилікується? Коли заживе? 

Алогічні думки розпирають мозок, змушують розплутувати 

заплутаний з правіку клубок таїни. Хто завдав страшного удару світовій 

субстанції, змусивши її творити незліченну лавину форм і явищ, прагнути в 

запаморочливу, божевільну далину, шукати те, чого, може, взагалі не можна 

знайти? Факти астрономії, фізики, антропології й психології сплітаються в 

таку фантасмагорію, що годі вкласти їх у готові схеми і традиційні уявлення. 

Навіть релятивізм не допомагає часом осмислити, збагнути те, що оточує нас 

звідусюди або виростає з таємничого ядра власної свідомості. 

О небесний океане, чому одвіку мовчиш? Яка невідома космічна буря 

пробудила тебе? Чому ти почав гнівно котити буруни буття в 

метагалактичних просторах, кидати піну життя у примхливий, 

калейдоскопічний політ? Чи не краще було б тобі спати у вселенському 

спокої, колихаючи в неосяжному лоні міріади зерен ненародженого життя? А 
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так — полонив сам себе пасткою часу, древньою павутиною Хроноса, і 

борсаєшся в ній, паче барвистий метелик-ефемера. А все-таки ні, не метелик! 

Відчуваю в собі страхітливу силу, яка дорівнює потугою силам зірок і 

галактик. Знаю: мушу розгадати дивовижну таємницю. Приховане знання 

тривожить, бентежить, розриває. Я ніби льох, начинений динамітом. Жадаю 

іскри підпалу і страхаюсь її. Де ж, коли з’явиться благословенний обрій 

розкриття? 

…Прокинувся в тривозі й нечуваній радості. Такого ще зі мною не 

було. Дивний сон. Чи не сон? Яскраве видіння, що перехопило дух. Увімкнув 

світло. Четверта година ночі. Не можу заснути. Треба записати. 

Снилось, немовби я втікаю по гострих скелях від юрби ворогів. Не 

можу зупинитися, бо одразу впаду, і сотні списів та мечів пошматують тіло, 

кинуть до безодні, де клубочаться тумани і гримотить бурхливий потік. 

Вище, вище. Почалася кам’яниста пустеля. Ні травинки, а вгорі — палюче 

сонце. І тиша — моторошна в своїй небувалості. Вороги поспішають за мною 

нечутно, ніби товпище тіней. 

Переслідувачі знають: здобич не втече. Останні кроки. Попереду — 

прірва, за спиною — вбивці, у серці яких нема жалю. Ось поруч виступ скелі, 

до якої я тулюся знеможено. Вгорі — принишкла безодня чорного неба, що 

байдуже дивиться на мою драму. Блискають зловісно леза мечів, вістря 

списів. Останній подих! 

Але чому я маю загинути? Чому в очах переслідувачів палає така 

жагуча ненависть? Що їм дасть моя загибель? 

Я не хочу, не можу загинути. Я невмирущий. Сонце, що палахкотить 

у містичній чорноті неба, — то моє серце. Далекі трударі на жовтіючих нивах 

— зі мною. Хто може знищити мене? 

У моїх грудях спалахує багряне сонце. У буряній динаміці миттєвого 

вибуху розгортається феєричним віялом, грає всіма кольорами спектра — 

жовтим, синім, зеленим, фіолетовим, сяє сліпучим білим колом, розтоплює 

моє тіло і котиться ураганною лавиною увсебіч, спопеляючи ворогів. 
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І диво дивне. Я живий. Я не зник. Я народжуюсь новою істотою, ніби 

казковий птах з яйця. Я бачу себе ультрафіолетовим пташеням, відчуваю, що 

невимірна природа — моя кохана мати — дає мені нове буття. Віднині я дитя 

свободи. 

З шелестом розгортаються крила. З кожним помахом вони ростуть. Я 

проникаю в невимірність. І таке щастя заливає мої груди, така вдячність 

вселенській матері, що я від радості плачу і кричу у безконечність: 

— Спасибі, мамо! 

Ніхто вже не знищить мене. Я — у всьому. Все — в мені. 

Ультрафіолетове пташеня свободи вирушає в нескінченний політ… 

Звідки таке видіння? Химера, але яка радісна. Фантазія, але чому вона 

залишила відчуття реальності? 

Символи, символи… Скільки кодів приховано в підсвідомості, 

надсвідомості людини. Вся природа — код. Безупинне розгортання якоїсь 

програми, невмолимий потік причинності. Яке ж зерно приховано в людині? 

Що має вирости з нього? 

Тепер уже не засну до світанку. Крило несказанного торкнулося мене, 

буду слухати відлуння нечутного голосу. Може, потім стане гірко, сумно, ще 

важче, ніж раніше, але знаю одне: небувале в нас. 

…Я покохав. Сум? Яка дурниця. Песимізм? Гомін розладнаної душі. 

Ось воно — кохання. Я перечитую попередні сторінки і сміюся. Наші 

розчарування, вселенська скорбота, печаль — лише пошуки повноти. А 

повнота — то кохання. 

Ми шукаємо в нескінченності. Міряємо час міріадами років. А 

завершення — поза масштабами. Метелик і квітка. Мати і дитя. Хлопець і 

дівчина. Поет і пісня. 

Як це сталося? Скільки часу минуло? Не знаю. 

Був новорічний вечір. Веселе безладдя. Очікування дванадцятої. 

Хтось танцював, хтось сміявся, хтось готував на столах традиційну вечерю. 

А я в гурті хлопців та дівчат вів розмову про суть часу. Нестримно рухалися 
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стрілки, наближалися до умовної межі. Ми говорили. Про що? Тепер це не 

має значення. Філософські абстрагування. Я збагнув: можна збудувати 

нескінченну лавину моделей. І кожна претендуватиме на право першості, па 

виключність істинності. Безмежність може вмістити скільки завгодно 

варіантів гіпотез чи теорій, як скульптор може виліпити з глини будь-яку 

форму. 

Наближалась північ. Гості сідали за столи. І тоді вона вбігла до 

кімнати. Внесла подих морозу, іскорки снігу, відгомін вулиці. Роздягалася, 

вибачалася, щось говорила господині, знайомилася з гостями. А я мовчав і 

дивився на неї. І вона теж не зводила погляду з мене. Примовкла, прикусила 

нижню губу, ніби згадувала щось. 

Її посадили навпроти мене. Годинник бив дванадцяту. Шумувало 

шампанське. Я бачив лише широко відкриті очі — ясно-сірі, серйозні. Ми, 

мовчки торкнувшись келихами, випили. Гості лементували. Чулися співи, 

розмови. А між нами пливла тиша. 

Потім були танці. Вона в парі з якимось юнаком легко й граціозно 

танцювала щось сучасне, екстрамодне. Я дивився на неї і пив свій спокій, 

якого не відчував так давно, від дитинства. Невже я знайшов повноту? Невже 

це так просто? 

Але чому просто? Не хочу гадати. Не хочу мудрувати. 

Хай буде просто. 

Вона підійшла. Вимовила своє ім’я. Віта. Життя. Дивися, дивися в 

моє серце своїм прозорим поглядом, дивне, чарівне створіння. 

— Я жду вас давно… 

— Я шукала вас, — просто відповіла вона. 

Просто. Як крапля дощу — на спраглу квітку. Як ранковий промінь 

сонця — на росину. Так просто. 

Минула новорічна ніч. Ми йшли засніженими вулицями Києва, 

мовчали. Інколи зупинялися. Зустрічалися поглядами, усміхалися безмовно. І 

знову йшли. 
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Вона мешкала біля ботанічного саду. Зупинилися біля її будинку. 

— Що ж тепер буде? — зітхнув я. 

— Буде? — дзвінко засміялася вона. — Сталося! 

— Що? 

— О ви, ходячі кібермашини, — жартівливо сказала Віта. Малесенька 

скорботна рисочка лягла біля вуст. — Все вам, чоловікам, треба 

пояснювати… 

— Ні, ні, не треба. Я збагнув. 

Я поцілував її. Вона заплющила очі, ніби прислухалася до свого 

відчуття. І не стало снігу, зірок, проблем часу й простору. Замкнувся світ 

радості. 

Кладу перо. Не хочу більше писати. Житиму в світі безконечного 

щастя. Може, це і є оте народження, яке я пережив недавно вві сні? Мене 

переслідували потвори, а я тепер вибухнув коханням і лечу у таємничі сфери 

Повноти! Якби-то!.. 

Що зі мною? Я знову ніби падаю. Біль у серці. Сум у душі. Коли це 

сталося? Де поділася повнота? 

Ми були разом. Найінтимніші доторки, найніжніші обійми, її 

слабіючий голос між хвилями нестями. І потім… майже нечутний легіт 

сорому. Не збагну… 

Невже вся грандіозна фантасмагорія кохання — лише прелюд до 

зачаття, яке потрібно природі? А ніжність, а містерія єднання — то лише 

рефлекси? О небо! Хай це буде лише химерою мого втомленого розуму. 

*** 

…Безліч подій. Захист кандидатської. Поїздка в Гаагу на симпозіум. І 

мої тяжкі роздуми, моє горіння на власному вогні. О жарт природи, 

невідомого експериментатора, який стоїть за нашою спиною! Як позбутися 

протилежностей, що становлять суть нашого єства? Та й чи потрібно це? 

Будую космогонічні теорії, й не можу розв’язати проблеми власного почуття. 
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“Релятивізм у світі мікрочасток”. Тобі за це дали ступінь кандидата наук. А 

який науковий ступінь ти маєш за досвід у світі кохання? 

Крижаніє погляд коханої. Чому? 

Усе частіше вона відводить погляд. Чому? Хіба щось змінилося в 

мені? Чи жіночий мікросвіт уже хоче іншого деміурга? Безумство. 

Втім, брешу. Не лише вона змінилась. Я теж. Нема вже тієї новизни, 

яку я відчував під час перших зустрічей. 

Я тільки тепер дізнався, що в неї с чоловік. Найдивніше те, що мене 

це не вразило. Боже, яка недосконалість стосунків. Навіть у світі флори і 

фауни все набагато простіше, прекрасніше і величніше. Квітка і промінь 

сонця. Кохання лебедів. Вони вмирають, коли гине один з них. Там нема 

проблем, там найповніше завершення. Спільний політ, спільне гніздо. Суть і 

дія нероздільні. 

Хочеться забути про все, що було. Якщо прекрасне привело до 

падіння, то навіщо воно? 

Раніше на кожний мій поклик вона летіла на крилах. Тепер: “Не 

можу”, “Завтра не дзвони мені, чоловік буде вдома”, “Не розмовляй зі мною 

ніжно по телефону…” 

Послухай, Сергію! Не вдавай з себе героя мелодрами. Все це — 

результат твого безсилля. Ти ідею кохання зробив домінуючою. А може, це 

не так? Може, ця ідея взагалі не має ніякого значення у вирішенні смислу 

буття?! 

Мудрую. А серце плаче. Ми більше не зустрінемось. Чорні руки 

відчаю стискають мене. Мільярди людей на планеті, а ніхто не розрає, не 

втішить. Яка страшна кара бути людиною. Цілий світ лягає на твої плечі, і ти 

повинен нести його, каратися. 

*** 

Маю вирішити проблему часу. Невблаганний потік забирає від нас 

усе найдорожче, найсвятіше, а ми сидимо на його березі або пливемо в його 
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бурхливих хвилях і складаємо ліричні оди. Від Прометея до наших днів. 

Віднині — до вічності. Хтось повинен почати. 

Хіба не кричить весь світ, уся нескінченність у в’язниці Хроноса, в 

його невситимому череві? 

А найгучніше волає “Я” — чутливе, ніжне, болісне “Я” людини. 

Радість і трагедія буття. Суть свідомості, її початок і кінець. Альфа і омега. 

Незламне, хистке, нерушиме й плинне. Звідки воно з’явилося? Де було до 

того, як СТАЛО БУТИ? 

Інколи мені здається, що я згадую. Якийсь небувалий політ між 

зорями й туманностями. Я пам’ятаю — шлях невимірний. Немов стріла 

вогняна, пронизує моя суть метагалактики та мегасвіти, що маревом, 

міражами миготять довкола нескінченної путі. Хто я був? Може, 

променистий акорд вселенської симфонії, може, промовлене безміром слово, 

яке шукало собі вияву у лоні простору? І ось воно втомилося від польоту, від 

своєї нескінченної вагітності, захотіло спочинку. Я побачив приємне сонце, 

зелену приязну планету, затишний світ людей, квітів і птахів. 

Чому ж так одчайдушно кричала дитина, входячи в світ, де 

насмішкувато завивали херсонські степові вітри і над мерзлою землею 

зривалася хуга? Може, моя суть збагнула, що не треба зупиняти політ серед 

зірок і туманностей?! 

Пізно! Невблаганно мурувалася в’язниця з кісток, м’язів, крові й 

найтонших нейронів. Будівник життя поспішав полонити мандрівника 

безміру, дитину незримості. Сповнена теплого молока грудь заткнула 

волаючий рот. Усе, ланцюг конечності замкнувся! Ти вже не володар 

космічних просторів, а безпомічне дитя Землі… 

…Спливають дні. У повсякденному вирі життя я інколи забуваю про 

невблаганну межу, якої жахаються люди, називаючи смертю. Що там — за 

нею? 

Кінець? Кінець чого? 
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Життя вирує. Не дає збагнути самого себе, заглибитись у 

найпотаємшше. Стій! Я віднині не дамся твоїй навальній хвилі, древній 

безжалісний Хроносе! Ти більше не обдуриш мене барвистими лаштунками 

любовної вистави. 

Хочу знати правду про себе, про тебе, про світ, якою гіркою вона б не 

була. Знаю: ти насміхаєшся наді мною. 

Все підкорилося твоїй тиранії. Зорі, планети, галагтики, мегасвіти, 

атоми, амеби, космічні катаклізми, теорії, незліченні форми життя. Клен на 

краю асфальтового майдану, а з нього злітають сотні, тисячі прегарних 

літачків-гелікоптерів. Легкі, чарівні створіння, що несуть у собі зародки 

безлічі кленів. Мати-природо! 

Навіщо такі безглузді втрати? У мертве покриття віяти ніжну життєву 

плоть? Ось де твоє торжество, Хроносе! І лише дух людини не здається тобі. 

Ти ненавидиш його, лютий Хроносе, бо, коли людина відкриє всі таємниці 

буття, ти щезнеш, як мара. 

Знаю, що мрія духу недосяжна, доки нема єдності, доки безмір 

клекоче хаосом і ворожнечею. І тому ти насміхаєшся, тому я чую твій 

владний голос — зневажливий, зверхній: 

— Мізерія, ілюзія природи. Піна мого океану. Ти смієш звести голову 

для заперечення? Знай же, що й твій протест — моя гра. І твоє “Я” — лише 

випадковість у химерному сплетінні моїх велетенських перетворень. 

Хто дасть відповідь? Без іронії?.. 

Квітка проростає з зерна, стебло — із зерна, плід — із зерна. Зовні — 

лише промені сонця, вода, повітря. А причина і наслідок — у зерні. І загадка. 

Я — в мені самому. Пізнай себе. Давній, мудрий, безсмертний заповіт. Але… 

сказати легко. А де той кінчик нитки, щоб схопитися за нього? 

Доки не розв’яжу цієї моторошної загадки — не заспокоюся. 

Тисячоліття билися люди об стіну Хроноса, потрапляли у ненажерливе 

черево, гинули у мороці небуття, волаючи до тих, які лишилися у світі: 

— Думайте, боріться! 
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…Дзвонила Віта. Кликала. Я уже хотів забути все, летіти до неї. 

Знову відчути тепло жіночих рук, заглянути в її прозорі очі, слухати 

тривожний шепіт. Не хочу! Якщо немає в обіймах радості, геть з тих обіймів! 

Вони стають кайданами. 

На тім боці телефону пливло крижане мовчання. Простір уже не мав 

значення. Нас розділяло більше ніж простір. 

Може, колись стрінеться МОЯ? Може, тоді. Ах, дурнику! Прадавня 

легенда Платона морочить усім вам голову. Розділені половинки. Шукайте, 

шукайте! Зливайтесь у жагучому пориванні, а потім нещадний Хронос 

скористається результатом вашої інтимності: змусить крутити колесо світу 

ваших нащадків. І так без кінця. Доки не прийде новий Платон, щоб 

проголосити нову ідею. 

Пробач, геніальний вчителю! Я не повстаю супроти тебе, а лише хочу 

доповнити тебе. Не на половинки розділили вселенську єдність жорстокі 

боги, а на безліч страждаючих часток. Океан форм. Повернути їм єдність — 

ось яке завдання перед людиною. Полюбити жінку — простіше. Треба 

полюбити незмірність і вмістити її в своєму серці… 

Прощай, Віто! Плаче моє звичне, людське, земне “Я”. І спокійно 

завмерло космічне. Спокійно? А може, брешу? Як просто ти розділив сам 

себе на “земного” й “космічного”. “Космос віддзеркалюється в кожній 

росині, в зіниці кожного ока”, — сказали древні мудреці. А ти… 

Досить. Досить логічної павутини… Сухе клацання важільця апарата. 

Техніка двадцятого віку. Як легко вона з’єднує і роз’єднує душі. Подарунок 

Хроноса. “І вогонь зводить з неба на землю”. Манить. Полонить. Регламентує 

зустрічі і розлуки. 

А серце болить. Розум не може його заспокоїти. Воно незалежне. 

Боли, моє серце, боли! 

З чого ж почати аналізувати, синтезувати? 

Свідомість? Так. Але це не всеосяжне знаряддя. То лише промінчик у 

безмежному спектрі пізнання. Окрім аналітичного, є багато інших — уже 
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відомих і ще невідомих. Пізнання світу художнє, наукове. Існує бачення 

релігійне, доросле, дитяче, сприйняття утилітарне, байдуже, радісне, 

песимістичне. Минуле нагромадило багато зерен пізнання й уяви про світ. 

Треба розглянути все, що досяжне. Чи є серед них життєдайні? 

Книга буття. Легенда про Адама і Єву. Деміург творить людей, щоб 

населяли планету, щоб панували над світом і любили його. Що ж, і таку 

гіпотезу слід мати на увазі. Моделювання еволюції. Могутні космоцивілізації 

спроможні здійснити планетарний експеримент. Все в знанні матерії. Але 

навіщо? Мільйони років страдницького життя — боротьба зі стихіями 

природи, війни. Потоки крові, в’язниці, вогнища інквізиції, смерть міріадів 

невинних — як виправдати такий експеримент? Яке серце повинне бути в 

деміургів, щоб воно не розірвалося від жаху і жалю? 

А втім, жаль — то, може, лише рефлекс нашого самозбереження? 

Адже ми не жаліємо дерево, камінь, експериментуючи? Ба, навіть тварин не 

жаліємо, хоч вони й дуже схожі на нас. Отже, в тих міфічних деміургів може 

бути взагалі відсутнє почуття жалю й співстраждання? Ми для них — 

експеримент. Наші болі, муки, криваві війни і пошуки істини — лише 

елементи певної реакції, які вони старанно вивчають, десь використовують. 

Огидно! І знову ж — огидно для нас. А якщо йдеться про голий інтелект? 

Тоді проблема Хроноса — не в наших руках. Час не може бути 

подоланий. Ми — в’язні. Немає простору для втечі, бо за стінами в’язниці 

нема буття. Наша можливість — повзання у спіралях гіперпростору. “Прах 

ти є — і в прах повернешся”. Древнє прокляття. Невже в ньому істина? 

Невже вся проблема — не торкатися яблука пізнання добра і зла? Бути 

смирненькими рабами деміурга, жити інстинктами, бути в злагоді з фауною й 

флорою? 

Ні, залишу поки що цю гіпотезу. Тут — безвихідь. Єдине, на що 

мають надію її прихильники, — замирення через смирення, покору, повну 

віддачу себе на милість деміурга. Тоді — життя в світі радості й повноти. 

Але якої повноти, якої радості? Знову без свідомості, знову в імлі інстинкту, 
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де не можна буде розпізнати, хто ти є — вільний дух чи елемент космічної 

кібермашини? 

Ні, ні! Треба йти далі. Схід залишив нам багато символів і доктрин. 

Чи немає серед них нових зерен пізнання? Древні дуже багато міркували над 

проблемою часу і теж намагалися звільнитися від його ланцюгів. Брахманізм, 

джайнізм, буддизм. Всі вони залишили грандіозну космогонію і вражаючий 

антропогенез. Веданта підвела підсумок, здійснила синтез. 

В океані вічності пливе тисячоголовий Змій Шеша — Час. На ньому 

дрімає Вішну — сукупність і суть життя. Інколи — суворо періодично — з 

його лона виростає, розквітає чарівний Лотос Буття, а на ньому сидить 

творець світу — Брама. Минають нескінченні кальпи — більйони років 

космічного розвою. Зароджуються і вмирають зоряні скупчення, спалахують 

і згасають планети, з’являються і безслідно щезають живі істоти, люди, боги, 

асури, цивілізації, царства, месії, аватари, кшатрії, парії, раби і володарі, 

кохані і бездомні, мудрі і безумні. Все, все, все гине в нескінченних спіралях 

еонів, і навіть верховний Брама вмирає, коли кінчається його сто років, — 

невимірний для земних обчислень вік, і тоді в’яне небесний Лотос, поринає в 

лоно Вішну. Знову — невимірний океан вічності, а серед нього — 

безсмертний Шеша з дрімаючим богом на спині. 

І так без кінця. Без виміру. Без смислу. Так єсьм. Так буде. 

Єдине просвітлення — метемпсихоз, ідея перевтілення. Ось ти гад, 

птах, корова, кажан. Тобі тяжко, ти повзаєш по землі, ти стаєш жертвою 

жадібного хижака, але сподівайся, молися творцеві сущого — Брамі. Ти 

зможеш в майбутті народитися людиною. А пройшовши вдало шлях людини, 

можеш піднятися до царства девів-богів. Але й там тебе підстереже вічність. 

Насолода вимагає віддачі. Неминучий ритм взаємозалежності кине тебе до 

царства ракшасів-демонів, де ти спокутуєш цикл небесної насолоди. І знову 

— через царство мінералів, рослин і тварин — до людської еволюції… 

Моторошна доктрина. Але, справді, треба їй віддати належне. Вже 

тисячоліття тому мудреці Індії відчули невичерпну і безжальну суть Хроноса 
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— часу. Доки ти в його потоці — нічого будувати химери. Ти — лише частка 

на його хвилях, клітина вселенського організму. 

Вперше повстав проти деспотії Хроноса мужній Гаутама. Він 

проголосив ідею свободи. Не боротися зі світом Брами, а вийти з нього. 

Куди? У невідомість! Як відчайдушний мандрівник на благенькому 

човникові в море. Що там, за обрієм? Може, чарівний острів? Може, небачені 

ліси і казкові жар-птахи? Може, ураган і загибель у бездонній прірві океану? 

Хай! Аби не тут, де все так остогиділо, де все вивірено, як ритміка піщаного 

годинника, що його раз у раз перевертає досвідчена рука космічного велетня 

Шеші. 

Як побороти деспотизм Хроноса? Як вийти з його пастки? 

“Відкинути всі жадання, — сказав Гаутама. — Розрубати комплекси 

прагнень. І тоді рука Мари не захопить тебе. Ти знову зіллєшся з океаном 

свободи, вийдеш із світу форм”. 

Прекрасно! Але ж це втрата індивідуальності. І потім, хто доведе, що 

твоя енергія — уже в стані пасивності — не буде використана свідомим чи 

несвідомим деміургом для нового імпульсу життя, що вона не буде крутити 

інше колесо світу? Нема такої гарантії, доки тим гарантом не буде твоя 

свідомість. Отже, збереження індивідуальності — найперша необхідність. 

Несвідомий боєць — не боєць. Пасивний боєць — не боєць. Він жертва, він 

здобич Хроноса. 

Пізніше безліч окультних, містичних мислителів вдосконалили, 

осучаснили східні доктрини. Гігантські манвантари — еволюційні цикли 

проявлення і пралайї, відпочинки космічних стихій — стали потрібними 

лише для періодичного проходження незліченної лавини монад, що набували 

в світах форм необхідний досвід. Семеричні цикли планет, світів були 

необхідні для вдосконалення, придбання досвіду, щоб з тими здобутками 

нарешті повернутися до Абсолютного Лона, як повертається з квіткового 

поля бджола з солодким нектаром. 
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Поміж тими крайніми пунктами існувало безліч сфер — астральна, 

ментальна, будхічна і багато інших, вже незбагненних. Там після смерті 

духовний комплекс людини проходив періоди відпочинку, кари, нагороди, 

підбивав підсумки, планував майбутнє фізичне життя. 

Що ж! Прекрасно. Все досить розроблено, логічно, може, навіть 

справедливо. Теорія Карми — справедливої дії та закону причин і наслідків 

— доповнювала цей світогляд. І не треба ніяких богів, ця доктрина тісно 

змикається з матеріалізмом, з ідеєю ритмічності буття. 

Але чому дух заперечує проти такої викінченості? Чому дихає 

моторошністю від величавих кальп і манвантар? Що може дух, який 

народжується з Абсолютного Лона, взяти від жалюгідного світу форм, де він 

ледь-ледь повзає у пітьмі інстинктів та нікчемних проблисків інтелекту? І що 

може дати досвід матеріальної сфери для надпросторових, надчасових 

координат? 

І знову безвихідь. Неможливість стати над часом, над древнім 

Хроносом. Хай навіть я коли-небудь стану богоподібним титаном, але ж буду 

запряжений у вселенську ритміку. Невже древні мудреці не збагнули цього? 

Самадхі? Трансцендентне злиття з єдиним полем буття? Непорушне 

тіло, оскалені зуби, блаженна посмішка. Гаразд! Хай ти сягнув потоку 

блаженства, а інші? А мільярди твоїх братів? Чи відкрив ти їм бажану 

стежечку свободи? Чи дав доказ правдивості тієї стежечки, окрім 

суб’єктивного твердження? Деякі релігії запевняють, що всяка смерть є 

перехід у царство свободи! Хіба не переконує у цьому людей християнська 

церква, та й не лише вона? 

Стій! Досить! 

Це нічого не дасть. Ствердження закономірності, необхідності того, 

що є, що існує, — це холуйство у невідомого творця, хто б він не був: 

свідомий експериментатор чи несвідома природа. Навіть життя може 

виявитися хворобою матерії, навіть геніальний скульптор може зіпсувати 

десятки шматків найкращого мармуру, доки втілить свій задум у досконалу 
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форму. Саме так! Відчуття неповноти, невдоволення — доказ недосконалості 

творення. І людина, відчувши це, повинна знайти шлях до повноти, до краси, 

завершення. 

Де той шлях? 

Відчуваю — в нас самих. Ми — наслідок безконечного ланцюжка 

причин. Якщо так, то в надрах клітин, генів, у ще глибиннішому єстві 

нашому є сконденсоване знання про минулі проходження. Щоб сягнути 

свободи, треба довідатися, як ми потрапили в рабство. Прослідкувати, де 

були наші попередники, що вони діяли, чому привели нас саме сюди. 

Це — проблема багатомірності. Синтез біології, психології, 

енергетики, космогонії, біоніки, історії. Так, історії у всій її неосяжності, 

записаної в нашому духові. 

Звідки почати? Ще не знаю. Буду радитися з друзями. Ера 

космонавтики почалася. Експерименти, отже, можна буде проводити в 

космічних масштабах. Дещо в свідомості визріває, але ще боюся про це 

писати. Треба обміркувати. Стій! Дзвонить телефон… 

Знову вона. Віта. Крига розтанула. Ласкавий, тремтячий голос. Може, 

піти?.. Що зі мною? Після таких злетів думки знову опинитися в обіймах? А 

як же з проблемою часу? Генів? Хроноса? Він сміється. Я чую його холодний 

регіт. Ніби тріщить крига навесні, коли скресає Дніпро! А, байдуже! Піду!.. 

*** 

Однієї ночі мені ніби привиділось… 

Пороги. Повноводий Дніпро. Під сонцем грають буруни на порогах, у 

небі ширяють ластівки. Бачу на плесі багато гостроносих чайок, біля них 

метушаться козаки. Десь далеко чути гук литавр. Рада, чи що? 

Я сиджу на камені над водою, дивлюся на ніжно-зелене пагіння 

очерету, думаю думу. Про що? Тепер важко згадати. Якась туга, сум за 

втраченим, поклик невідомого… 

— Вогневиче! Вогневиче! — Чуються здалека голоси. 

Вогневик — це я. Мене поважають і трохи побоюються. 
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Вважають чаклуном, характерником. Бо я знаю таємниці трав і звірів, 

мови інших народів і чарівні слова, які зупиняють кров, одвертають очі 

ворогів і ще багато-багато іншого. 

Козаки оточили мене тісним кільцем. Я бачу багато суворих облич. 

Тільки очі їхні дитячі, довірливі. Вони ждуть? Чого вони ждуть? Відповіді. 

Чому я маю дати її? 

— Вогневиче! Чи схвалюєш ти похід? 

— Заждіть, браття! Треба запитати в Чорної Грамоти.. 

Я витягую з-за пазухи оксамитно-чорний сувій на срібному 

ланцюжку, розгортаю його. Він міниться на сонці моторошною глибиною, 

вібрує. 

— Чорна Грамото, козаки запитали, чи на добро цей похід? 

— Серце палає — на добро. Серце холодне — зупиніться! — Почувся 

тихий голос Чорної Грамоти. 

— Славно! Славно! — заревли козаки. — Ой гарно сказала, Чорна 

Грамото! Горять, горять наші серця! Пливемо, браття, пливемо! Хай 

начуваються бусурмани! 

— А чи довго нам тримати шаблю в руці? — сумно запитав хтось у 

мене за спиною, коли змовкли крики. 

— Доки є ворог, — сказала Грамота. 

— Невже довіку? 

— Всьому є кінець. 

— Коли ж? Коли? 

— Відповідь у ваших серцях. Доки в могили ховаєте славу свою, 

козаки, доти нерозривне вороже кільце… 

Гомін, гомін мужніх голосів. І тануть обриси порогів. І я знову в своїй 

київській квартирі. 

Що поєднало далекі епохи? Звідки примхливе видіння — таке 

фантастичне, неймовірне? 
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Чорна Грамота? Сувій дивної речовини, що дає відповіді на 

запитання? Чому він мені знайомий? Звідки? Десь я читав про таку річ, 

тільки вона інакше називалася. 

Здається, ще й досі відчуваю ніжний доторк сувою, тремтіння теплої 

чутливої речовини. Щось давно забуте, глибинне… 

Стій, згадав. Дещо згадав… 

Олександр Великий ходив через палючі піски до храму Амона. Там 

він розмовляв з жерцями, прийняв посвяту. Йому дали Чорний Папірус. Цар 

носив його на шиї. Легенда розповідає, що той Папірус тримав у собі 

сокровенне знання таємниці світу. Великий полководець радився з Чорним 

Папірусом, нерозлучно мав його при собі. Таємничий сувій було поховано 

разом з останками царя… 

Невже це він? Невже Чорна Грамота? Чи моя підсвідома вигадка, 

фантазування? 

Якщо правда, то як сувій потрапив до козаків? Ой леле! Я вже 

приймаю сон за реальність. 

А чому б і ні? Адже я не думав про таке? І моє видіння не просто сон, 

а розкриття генетичної інформації. Якісь мої попередники мали справу з 

Чорною Грамотою, а я… 

Гм… Не вельми міцний ланцюжок, але все-таки… Що може означати 

той сувій? Звідки він? Схоже на універсальну кібер-машину, яка входить у 

контакт із психікою людини і дає узагальнені відповіді, точніше — символи 

відповіді, які треба розв’язувати відповідно до темпераменту й ерудиції. 

Проте хто б міг створити такий чудовий пристрій? Наші предки? 

Нізащо. Тоді пришельці? На чужопланетних космонавтів тепер мода, їм 

приписують усе незрозуміле, незбагненне… 

Є одна ідея… Спробую перевірити… 

Знову Новий рік. Учора запрошували до товариства — я не пішов. 

Вона зустрічала у своєму гурті. Подзвонила, сказала, що не може. Не може? 
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Хай! Я сидів як сич удома, дивився на вулицю, слухав гомін веселих людей, 

думав. 

За шибками легко кружляв лапатий сніг. Мені було сумно й просто. 

Ні гіркоти, ні болю. Транс, майже байдужість. Марилися якісь незнані 

образи, пливли поруч, спліталися в образи неземного світу. Заспокоювали. 

Я збагнув, що конче треба розірвати коло звичайності. Ми бачимо 

світ лише крізь вузьку щілину кількох почуттів, а потім догматизуємо те 

бачення і заперечуємо все, що відрізняється від догми. Так не досягти 

синтезу. Ніколи. Синтез — це насамперед допущення багатомірності і навіть 

— невимірності. 

Може виявитися, що проблема часу дуже просто вирішиться, коли 

сягнути нового ступеня світобудови. Не абсолютний же він — Хронос? 

Абсолютне не міняється, воно всеосяжне, а час — вічноплинна сутність, 

калейдоскоп явищ. Отже, породжений якимось пахтанням, роздрібненням 

більш значних основ, ніж він сам. 

Подорож у часі — ось що необхідно насамперед. Науковий 

експеримент. Не теоретизування, не суб’єктивні відчуття, а мандрівка в 

минуле чи в майбутнє. Ну, в майбутнє — це проблематично. А в минуле — 

ймовірно. Перший крок. А потім тисячі дослідників кинуться на допомогу. А 

поки що не жди ентузіазму. Надто абстрактна проблема. З домішкою 

містицизму. 

За що ж узятися, за який кінчик нескінченного клубка? 

Є в мене божевільний план. Все боюся про нього говорити із своїм 

товаришем — гіпнологом. Лише він допоможе, А якщо ні? Невже не 

зважиться? 

Нарешті ми зустрілися з Володькою Молотом. Просиділи за пляшкою 

бренді до пізньої ночі, розмовляли до отупіння. Він іронізував, потім 

захоплювався, сміявся і замислювався, розпитував і мовчав. Нарешті так 

ухопився за мою ідею, що вирішив провести експеримент не відкладаючи. 
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— Кілька днів на підготовку, я прочитаю деяку літературу… і 

почнемо. Не боїшся? 

— О ні! — засміявся я. — По-моєму, не ти прийшов до мене? 

— Всяке буває, — загадково сказав Володька. — Зовнішня свідомість 

наша хапається, готова зробити те й інше, а потім вступає до дії інерційна 

сила підсвідомості… І все летить шкереберть! Ми не знаємо себе й на один 

відсоток. Людина — як айсберг, пробач за таке відоме порівняння! Основна 

маса — невидима… 

— Зрозумів тебе. І все-таки готовий. 

— Тоді я чекаю… 

Завтра ми спробуємо. Тривога і надія. Все так незвично, несподівано. 

Доки чогось не досягнемо — нікому ні слова. 

*** 

Сталося! Неймовірно, але факт! 

Втім, все по порядку, як було. Я приїхав до Володьки. Ми 

домовилися провести експеримент далеко за містом, на дачі. Котедж належав 

старому Молоту — доктору медичних наук, але взимку тут ніхто не жив і 

приміщення було вільне для будь-яких дослідів. 

Запалили грубку, ждали, доки в кімнаті потепліє, говорили про щось 

несуттєве. Тим часом смерклося, за вікном, на оксамитному небі, поплив 

місяць-молодик, розсипав срібні іскри па сніговій ковдрі. Володька вимкнув 

горішнє світло, залишив тільки нічну лампу з м’яким зеленкуватим 

забарвленням. 

— Чаклунська ніч, — усміхнувся він, глянувши на місячного серпа. 

Я мовчав. Чомусь волосся на голові в мене ворушилося, ніби від 

електричних розрядів. Тіло тремтіло в напрузі. 

— Почнемо? 

— Гаразд, — відповів Володька. — Ляж і заглибся в себе. Спробуй 

відсторонитися від сучасності. Ти не Горениця. Ти не вчений, не фізик. Ти — 

безіменний. Ніби хмаринка в небі. Ніби подих вітру. Ніби промінь світла… 
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Що він каже? Я вже відчував себе колись так. Мчав у безмежності й 

не знав, коли скінчиться нескінченний шлях. Не знав, бо не було часу, не 

було виміру, межі, масштабу, до якого б прикласти свої відчуття. 

Ось і тепер… Мене захопила потужна хвиля, метнула в простір. 

— Вогневик! Чи говорить тобі щось це ім’я? 

— Знаю. Це я. Це мій далекий вияв. 

— Рік. Згадай рік. 

— Народився тисяча п’ятсот десятого. Вбитий — тисяча п’ятсот 

шістдесят сьомого. 

— Вбитий. 

— Так. У бою з татарами. Ніби в тумані все. Миготить, ворушиться, 

гримотить. Блискотять шаблі, кричать козаки. На мене напало одразу троє 

татарських вояків. Свистить стріла… 

— Стій, стій! — Зупинив мою мову Володька. — Зупинись. Глянь 

трохи раніше. Може, якісь деталі, може, місцевість. Може, ім’я, назва… 

— Спробую. Важко, але я спробую… 

…Вогневик зупинив свого вороного, скочив на землю, кивнув 

супутникам — молодому джурі Іванові та старому козакові Семенові. 

— Тут спочинемо. Біля Дівич-скелі. Путь ще далека, треба 

полуднувати. Та й водиця славна витікає з-під скелі. 

Козаки розсідлали коней, пустили пастися на м’яку весняну траву, що 

густо обліпила кам’янисту гряду. Самі сіли в коло, дістали кому що Бог 

послав: в’яленого ляща, півпаляниці, кільце ковбаси, плескату череп’яну 

пляшку з оковитою. Джура збігав до джерела, зачерпнув прохолодної води 

казанком, приніс до гурту. Вогневик розгладив рудуваті вуса, припав до 

прозорої вологи. Передихнувши, сказав: 

— Славна вода. Чиста, як дівоча сльоза. 

— А все-таки оковита краще, — поважно заперечив козак Семен. Він 

налив горілки в окований сріблом ріг, пустив по колу. — Без оковитої, брате 

Вогневиче, не жити… 
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Вогневик ще раз ковтнув води, витер уста рукавом кунтуша. 

— Е, ні, брате Семене. Буває таке, що за один ковть води барило 

оковитої віддаси, та ще й душу на додачу. Не кажи дурного. Горілка — то, як 

не кинь, чортівське зілля. А вода… Без води нічого не буде в нашому 

грішному світі… 

Козаки помовчали, оцінюючи мудрість козака-характерника. 

Очі молодого джури від випитої чари заблищали, він заворушився на 

своєму камені, благально глянув на Вогневика. 

— Послухай, отамане, адже недарма ти сказав про воду — як дівоча 

сльоза? 

— Недарма, — скупо одвітив козак. 

— І скеля зветься так недарма? 

— Недарма. 

— Розкажи мені, пане отамане, про теє. Бо, їй-бо, не матиму спокою, 

доки не взнаю. Вельми ця скеля мені до вподоби. І тривожно чомусь на серці. 

І ніби голос я чую якийсь. Тужну пісню співає… 

— То вона, — сказав Вогневик. 

— Хто вона? — пошепки перепитав джура. 

— Дівчина Галя, — зітхнув козак, показуючи на скелю. — Та, що 

тепер ось тут мешкає. Навіки, доки ворог буде топтати землю українську. 

— Розкажи! — Аж підскочив джура, і його чорні очі запломеніли. 

— Гаразд, — мовив Вогневик, поклавши недоїденого ляща на камінь. 

Набивши маленьку прокурену люльку тютюном, він викресав вогню, пустив 

дим. — Раз ти такий нетерплячий, то слухай.. Ось тут недалеко, за цією 

грядою, було село. Вже й не знаю, як воно називалося — чи то Лелеки, чи то 

Журавлі. Таке життя було їхнє — як у птахів: вічний вирій, вічний політ. Бо 

ж самі знаєте — татарва не дає спокою гречкосіям українським. Еге ж. І 

одного разу орда налетіла на те село, запалила, почала брати ясир. Які були 

козаки чи молоді хлопці — всі погинули, захищаючи матерів своїх та дівчат. 

Старих дідів та матерів теж вороги порубали, бо нащо ж їм тягти Чорним 
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шляхом немічних — все’дно помруть. Вспокійся, джуро, не хапайся за 

шаблю. Ще стане на твою долю супротивників. Слухай далі. Потрапила в 

полон чужинецький і попівна Галя — красуня небачена. Жив у тому селі 

панотець, ще не старий, і була в нього дочка, про яку я оце сказав. Дивна 

дівка. Знала пісень багато чудових, на кобзі грала, співала думи. Не минали 

козаки панотцевого дворища, бо всім кортіло глянути в очі блакитні, на 

русяву косу помилуватися, голос голубиний почути. Всім до вподоби була 

дівчина-королівна, а ніхто не смів зайняти її. Чиста була, як омита росою 

квітка. 

Так отож… Впав панотець під ятаганами ворожими, захищаючи 

донечку, а Галя потрапила в полон. Повели бранців Чорним шляхом, і йшли 

вони ось тут, мимо цієї гряди. Зупинили коней, дали щось там бранцям 

поїсти. А над’їхав тим часом славетний мурза ногайський Гюрза-бей, 

побачив попівну серед жінок наших, загорівся жадобою чорною. Наказав 

розв’язати дівчину, накинувся на неї, хотів тут же, при всіх, ґвалтувати. 

Сиди, кажу, джуро, бо не буду розповідати далі… 

— Мовчу, мовчу, — тремтячи від збудження, прошепотів джура Іван. 

По його щоках текли сльози, суха долоня лежала на ефесі шаблі. — Я мовчу, 

пане отамане! 

— Та не довелося йому споганити дівочої краси. Вирвалася Галя з рук 

ногайських, вихопила шаблю в якогось татарина, кинулася до оцієї скелі. 

Хотіли кримчаки її стрілами прохромити, та мурза заборонив. Сам вийшов на 

двобій з дівчиною — певно, хотів вибити шаблю з її рук, щоб здійснити 

задумане. Люто, яро билася Галя. Ніби десять козаків у неї вселилося. 

Розпанахала вона навпіл мурзу, а сама ввійшла в цю скелю. Щезла… І як 

тільки те сталося — вдарило джерело з-під каменя. Злякалися кримчаки, 

знялися з цього місця, рушили далі. Та за порогами, над Дніпром, стріли їх 

козаки, одбили ясир, повернули на Вкраїну. Так Галя навіть після смерті 

своєї допомогла душам християнським. А камінь цей з того часу називається 

Дівич-скелею. Чи до вподоби, джуро, моє казання? 
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Джура, лігши на землю ниць, мовчав. Тільки спина його судорожно 

тремтіла. 

— Еге, хлопче, — м’яко сказав Вогневик, — не для нашого часу твоя 

душа сотворена. Надто ніжна вона. Ну, та нічого! То гарно. То добре, мій 

хлопче. З такою душею завжди прийдеш на поміч друзям-товаришам… 

— Послухай, Вогневиче, — озвався старий козак Семен. — Дивлюсь 

я на тебе, дивуюся. Якийсь ти не такий, як всі. Щось в очах твоїх дивне, 

нетутешнє. Козак з тебе добрячий, мудрий ти, — а все ж таки схожий на 

якогось птаха перелітного, що невідомо звідки з’явився. І Чорна Грамота 

твоя, що промовляє словами. І чаклунство твоє… 

— Е, пусте, — махнув рукою Вогневик, лягаючи горілиць на траву. 

Він дивився на хмаринку, що пливла в блакитній безодні, і в його очах 

струменіла якась туга. — Ніякого чаклунства нема, пане брате. Дурні плітки 

людські. Та страх нікчемний. Передам тобі своє знання, ти теж робитимеш те 

самісіньке. А душа моя справді якась перелітна. Кудись пориває мене, несе, 

сум невимовний сповнює серце. Наче я щось утратив, ніби маю когось 

зустріти. А Чорна Грамота… про теє можу тобі розповісти. Доля її 

незвичайна… Почув я про неї від одного полоненого турка, який потрапив на 

Січ. Турок той не простий — письменний чолов’яга. Бував він і в єгипетській 

землі, і в Єрусалимі, і в місті Іскандер-паші, або Олександра по-нашому. Був 

колись такий войовник. І розповів мені той турок древню бувальщину… 

  — Еге, брате Вогневиче! Зажди! — озвався козак Семен, 

припадаючи вухом до землі. — Чи не орда?! 

  — Вона! — ствердив Вогневик, завмерши на якусь мить. — 

Сідлайте коней. До дніпровської яруги. Там ногаї не зуздрять. А ми — вплав 

через Дніпро. 

  Та не довелося козакам непомітно щезнути. Доки сідлали коней, 

доки кинулися до рятівного яру, кільце ногаїв замкнулося, і довелося 

запорожцям приймати нерівний бій. 
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  — Що ж, — спокійно сказав Вогневик, стримуючи гарячого коня. — 

Певно, пора нам, брате Семене, своєю крівцею землю рідну покропити. 

  — А пора! Мені вже давно пора, — суворо мовив Семен, готуючи 

пістолі. — Ось Івана-джуру жаль! Молоде ще, не нажилося! 

  — Мо’, Івана ще й можна врятувати, — сказав Вогневик, пильно 

приглядаючись до лави кримчаків, які невблаганно зближалися. — Окрім 

того, Чорну Грамоту треба було б січовикам передати. Не хочеться мені, щоб 

вона знову в турецькі землі потрапила. її місце тут, на вкраїнській землі. Гей, 

джуро, прошу тебе як батько: бери Чорну Грамоту, заховай гарненько, скачи 

між нами. Ми вріжемося між кримчаків. Семен — праворуч, я — ліворуч. А 

ти не зупиняйся, мчи до Дніпра. Ну, а там — Бог допоможе. Знайдеш на Січі 

козака Грицька-характерника, йому Чорну Грамоту передаси. 

 

 

 

 

Система концептів роману-феєрії О. Бердника «Зоряний корсар» 

 

Концепт ЧАС, акцентований, серед іншого, текстонімом (назвою 

першого розділу) «Хронос», дістає в тексті філософську деталізацію, зокрема 

в коннтексті давньоіндійських вірувань: 

А якщо йдеться про голий інтелект? 

Тоді проблема Хроноса — не в наших руках. Час не може бути 

подоланий. Ми — в’язні. Немає простору для втечі, бо за стінами в’язниці 

нема буття. Наша можливість — повзання у спіралях гіперпростору. <…> 

океані вічності пливе тисячоголовий Змій Шеша — Час. На ньому дрімає 

Вішну — сукупність і суть життя. Інколи — суворо періодично — з його 

лона виростає, розквітає чарівний Лотос Буття, а на ньому сидить творець 

світу — Брама. Минають нескінченні кальпи — більйони років космічного 

розвою. Зароджуються і вмирають зоряні скупчення, спалахують і згасають 
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планети, з’являються і безслідно щезають живі істоти, люди, боги, асури, 

цивілізації, царства, месії, аватари, кшатрії, парії, раби і володарі, кохані і 

бездомні, мудрі і безумні. Все, все, все гине в нескінченних спіралях еонів, і 

навіть верховний Брама вмирає, коли кінчається його сто років, — 

невимірний для земних обчислень вік, і тоді в’яне небесний Лотос, поринає в 

лоно Вішну. Знову — невимірний океан вічності, а серед нього — 

безсмертний Шеша з дрімаючим богом на спині. 

І так без кінця. Без виміру. Без смислу. Так єсьм. Так буде. <…>    

Вже тисячоліття тому мудреці Індії відчули невичерпну і безжальну 

суть Хроноса — часу. Доки ти в його потоці — нічого будувати химери. Ти 

— лише частка на його хвилях, клітина вселенського організму.  

Концепт ЧАС набуває негативної естимації: Ти помстився, Хроносе! 

Жорстоко помстився наді мною. Ти довів свою всесильність! І так легко, 

так непомітно! <…> Та ні! Не складу зброї. Ти холодний, безжальний, часе, 

я теж стану таким. Любов тебе не долає — може, здолає гостре лезо 

розуму? Віднині всі мої чуття і мисль — проти тебе! Доки живу — не 

вспокоюся. Не засну. Брешеш! Є стежечка з твого полону!.. <…> Хроносе! 

Я завдав тобі першого удару! Ти відчуваєш? Ось я, живе продовження 

Вогневика, стою під сонцем. Я не мертвий — чуєш? Я живий! Де твоя 

кістлява рука? Оті останки козацькі — то лише привид, химера, пилюга на 

вітрі часу. Вона розвіється, Хроносе, і твоя хижа постать виявиться лише 

примарою нашого втомленого розуму.    

З другого боку, в описі майбутнього вербалізований концепт 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС: XXI сторіччя. Вісімдесят другий рік. <…> Час 

Космічного Народження завершується.    

Один із основних концептів роману – МАНДРІВКА в ЧАСІ: Подорож 

у часі — ось що необхідно насамперед. Науковий експеримент. Не 

теоретизування, не суб’єктивні відчуття, а мандрівка в минуле чи в 

майбутнє. Ну, в майбутнє — це проблематично. А в минуле — ймовірно. 

Для подолання законів часу використаний НЕЗВИЧАЙНИЙ ЗАСІБ:    
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Сфера мовчала. Здавалося, у ній щось сміялось. Нарешті тихо 

озвалась: 

— У надрах кожного витвору, явища, процесу зріє їхня полярність, 

протилежність, заперечення. Мислячі машини не виняток. Настане час — 

вони самі ступлять на ту стежину, якою нехтуєте ви… 

— Як це? Не збагну… 

— Я можу показати. 

— Уявну модель? 

— Ні, справжнє життя. 

— Ти можеш проникати в майбуття? 

— Я охоплюю його. 

— Як пояснити цей процес? 

— Не поспішай, дійдеш до всього сам. Знання — в тобі. 

— Коли я побачу те, що ти обіцяєш? 

— Тепер. Негайно. 

— Що треба зробити? 

— Абстрагуйся від сьогодення. Немає Сергія Горениці, нема Києва, 

нема Землі, нема двадцятого віку… 

— Це важко… 

— Згадай Вогневика. Ти бачив його прах… 

— Розумію, розумію… Вогонь не щезає. Він лише перекидається 

всеохоплюючим полум’ям на нові й нові об’єкти… 

— Ще раз зупинись. Міцно введи в свій розум цю думку. В ній теж 

розгадка тієї таємниці, яку ти шукаєш. А тепер готуйся до мандрів у 

майбуття Землі. Ти наочно побачиш, відчуєш конфлікт між двома 

потоками пізнання… 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПРОСТІР із НЕЗВИЧАЙНИМИ ПЕРСОНАЖАМИ:    

Не фантазія, не гіпотези, не натхненні імпровізації. Перший сигнал 

мислячих істот іншосонячної еволюції. Потужний імпульсний 

радіовідрядник генерує один і той же комплекс ще нерозшифрованої 
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інформації у широкому спектрі частот. Джерело сигналів ототожнено з 

нововідкритою системою червоного карлика, у якій передбачається, від-

повідно до теорії Червінського–Мільтона, три планети типу Земля — 

Меркурій. Зірка локалізована між Сонцем і епсилон Ерідана, на відстані 

восьми світових років від Землі. Ось чому Всепланетне Товариство 

Галактичних Зв’язків розглядає пропозицію про зміну й доповнення програми 

першої галактичної експедиції…; Телескопічні аналізатори космокрейсера 

свідчили, що в системі є три невеликі планети, як і передбачалося теорією. 

Сигнали мислячих істот генерувалися з третьої планети. Після незначних 

розрахунків УР спрямував зореліт до неї; Космокрейсер доторкнувся до 

кам’янистої поверхні, загруз в неї на кілька метрів. А за півкілометра від 

нього грозові спалахи на якусь мить виривали з мороку високу конічну спо-

руду… Саме звідти генерувалися сигнали мислячих істот; З лісу долинав хор 

розмаїтих голосів. У пам’яті УРа не зберігалося інформації про жоден з них. 

То, безумовно, були голоси цілком відмінної, несхожої на земну, еволюції.    

Серед незвичайних персонажів – роботи: Робот кілька хвилин 

розв’язував складні математичні рівняння, тренуючи свої аналітичні 

здібності. Відчувши задоволення від ідеальних розв’язків кількох заплутаних 

завдань, він замиготів очима, промовив: 

— Капітан би зрадів, почувши моє рішення. 

В описі іншої планети актуалізований, однак у модернізованому вигляді, 

важливий міфологічний репрезентант іншого простору – ЛІС: По дорозі 

робот заглянув у невеликий лісок, дослідив кілька дерев, здивувався. Їхнє 

коріння занурювалося в грунт неглибоко, воно було схоже на кінцівки павуків 

чи якихось комах. УР спостеріг, як кілька низькорослих дерев пересувалися з 

місця на місце. 

“Рухливі ліси, — констатував УР. — Таке в нашій системі не 

зустрічається. Дуже цікава знахідка для земної науки”.    



272 

 

 

Робот рушив далі. Зненацька з-за скелі на нього кинулася якась 

велетенська істота. Сітка довгих щупалець обплутала робота, міцні обійми 

тиснули його тіло. УР під вагою істоти впав, промовивши здивовано: 

— Це — живе створіння. Воно хиже. 

Він занепокоєно відзначив, що мацаки хижака всмоктуються в його 

шкіру, намагаються порвати її. Це було неприємно. Він дав наказ своєму 

захисному центрові ввімкнути струм високої напруги на зовнішній покрив. 

Істота з тривожним свистом відскочила, закрутилася на місці й почала 

корчитися, розпадаючись на шматки. УР підвівся, оглянув залишки істоти, 

похитав головою. 

— Дивно. Схоже на рослину, але хутко пересувається. Дуже спритне 

створіння. І хиже. Чому? Чого хотіло воно від УРа? А тепер його система 

зіпсувалася. Само винне. <…>    

Серед НЕЗВИЧАЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ іншої планети – ворожі, ЧУЖІ: І 

тут сталося те, чого так боявся УР: із-за лісу на них блискавично налетіла 

зграя дивовижних істот. 

Птахи — не птахи, звірі — не звірі! Це було сплетіння мацаків, 

коренів, якихось кривавих пелюсток. Літаючі дерева! З огидним писком вони 

накинулися на юнаків, порснули задушливим газом, обплутали щупальцями. 

Космонавти не встигли ввімкнути КДІ, як опинилися вже високо в повітрі. 

Свідомість тьмарилася, хитався далекий обрій, віддалявся сфероїд рідного 

корабля. Біль і ворожа вібрація, свист і марення, якому не було відповідника 

в пам’яті дітей Землі… 

Однак частина НЕЗВИЧАЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ утілюють ДОБРО: 

Хмара квітів кружляла над роботом, чулася тривожна мелодія. <…> 

Якийсь час хмара квітів летіла слідом, потім вернулася назад. УР здивовано, 

але з повагою думав про них. Такі мініатюрні, тендітні, а зуміли подолати 

могутніх хижаків. Цікаво, якою силою вони нейтралізували їх? 

Цілком нове явище для науки Землі: літаюча, рухлива флора. Певно, 

можуть бути й мислячі квіти та рослини. Непогано б встановити контакт, 
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але те під силу тільки людям. <…> В повітрі довкола корабля кружляли 

сотні квітів. Окрім мініатюрних істот, яких робот бачив на континенті, 

було кілька великих створінь з райдужними гігантськими пелюстками. 

УР, трохи повагавшись, спустився вниз, вийшов назовні. До нього, 

тріпочучи крилами-пелюстками, наблизилися три квітки. Від них линула 

гармонійна мелодія. Між золотавими тичинками виднівся дзеркальний 

екран, на якому пливли чіткі зображення. УР побачив чорних літаючих 

потвор, Ікса й Ігрека, самого себе на березі океану. Потім бліді, непорушні 

обличчя вихованців. До їх вуст наближається рука з блакитною чашечкою, 

вливає рідину до рота. Потім зображення згасло, і тоненька стеблина-рука 

однієї з квіток подала УРу блакитну чашечку, на дні якої переливалася 

велика крапля сріблясто-чорного кольору. 

“Вони пропонують ліки, — збагнув робот. — Безсумнівно, їм можна 

довіритись. Вони знають отруту чорних напасників і мають антиотруту. 

УР з вдячністю прийме подарунок”. 

УР узяв чашечку, повернувся до шлюзу. Квітки покружляли над 

кораблем і майнули до океану. Робот піднімався ліфтом вгору і намагався 

осмислити одержану інформацію. Він зустрів істот, які спілкувалися двома 

способами — слуховим і зоровим. І великі квіти, які принесли ліки, 

безсумнівно, мислячі істоти. Ото буде радість для юнаків, коли вони 

опритомніють! <…>    

Недалеко від берега космонавтів зустрів гурт мініатюрних квітів, 

оточив їх танцюючим колом, почулися звуки ніжних пісень. 

— Дивно! — сказав Ікс. — Невже це вони співають? 

— Вони, — підтвердив УР. — Я вже чув. 

Квіти вишикувалися спіраллю і помчали перед левітатором. 

Космонавти попрямували за ними. Внизу з’явилися невеликі гаї, розташовані 

у вигляді гармонійних фігур. Ті фігури динамічно мінялися, переходили одна в 

одну. 

— Рухлива флора, — сказав Ікс. — Це для Землі буде несподіванкою. 
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— На рідній планеті мікрофлора вільна від непорушності, — озвався 

УР. — А тут рослини зуміли зберегти автономію. Певно, у них потужна 

енергетика. <…>    

Мандрівники зупинили левітатор, уздрівши, що квіти майнули до 

середини барвистої галявини. Ступили на грунт. Під ногами пружинився 

пухкий килим з густих мохів. Юнаків і УРа зустрічало кільце квітів-гігантів. 

Особливо виділялися серед них одна рослина — райдужними барвами 

пелюсток, товщим стеблом, темнішим забарвленням. Почулася мелодія. 

Власне, то була не одна мелодія, а сплетіння тисяч музикальних тонів. 

Звучало все: найменша квіточка, травина, кожен листочок. Окремі звуки 

були тихі, але в поєднанні створювали гучну симфонію. Юнакам та мелодія 

була приємна: вони відчували, що мелодійний фон є самою суттю 

тутешнього життя, його консонансом. Справді, пізніше вони дізналися, що 

найменший дисонанс у симфонії життя одразу ж свідчить про захворю-

вання того чи іншого створіння, і йому негайно подають необхідну допомогу.    

Старша квітка повернула до людей свою пелюсткову чашу, між 

тичинками розплющилося велике блакитне око-екран. На ньому виникли 

зображення космонавтів. Вони сиділи на камені в центрі кільця, яке 

створювали квіти-господарі.    

— Пропонує сісти і бути гостями, — сказав Ікс. 

— Дивно, але я відчуваю не лише образну систему їхнього спілкування, — 

озвався Ігрек. — Мені зрозумілі навіть їхні думки. Хіба це можливо? 

— Спосіб їхнього життя абсолютно органічний, — заявив УР. — Він не 

має символів, таємничностей, недомовлень, про які я так багато читав у 

інформаторі! корабля. Земля вся зіткана з протиріч, саме тому так 

потрібна була символіка як засіб втаємничення інформації. А господарі-

квіти відкриті у безмір, їм нічого ховати, тому їхнє біомагнітне поле 

звучить в унісон з нашим сприйняттям. 
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— Ого, — мовив Ігрек, ласкаво усміхаючись наставникові, — УР в 

одній фразі дав вичерпну характеристику іншопланетної еволюції. Жаль, що 

ти не людина. З тебе вийшов би прекрасний вчений. 

Автор таким чином моделює особливу інопланетну МОВУ – 

невербальну мову зображень і мелодій, якою спілкуються квіти.    

Широко застосовані онімні засоби вербалізації концепту 

ФАНТАСТИЧНОГО, зокрема НЕЗВИЧАЙНОГО МАЙБУТНЬОГО:    

Сонячне Місто охоплювало кільцем житлових будинків та науково-

дослідницьких комплексів Ельбарус. Тут же в кільцевій долині було 

побудовано один з головних космодромів Землі. Рада Всепланетного 

Товариства Галактичних Зв’язків зібрала надзвичайне засідання в 

приміщенні Космічного Конгресу, звідки обговорення проблем зореплавання 

транслювалося мережею всепланетного зв’язку для всієї Землі.    

Автор декларує роль ЛЮБОВІ в космічних процесах (що відповідає 

давньоіндійським і давньогрецьким, а саме орфічним, уявленням про функції 

любові у творенні Всесвіту):  

Коли згасають зорі — 

Інші спалахують знову. 

Хто їх запалює в небі? 

Хто — крім любові? 

Коли розлучаються друзі, 

Не втішить ні ласка, ні слово. 

Хто нову зустріч готує? 

Хто — крім любові? 

Все перетвориться в попіл, 

В хвилі першооснови, 

Лише навік невмирущі 

Зерна любові…   

Засіб пересування героїв твору – космокрейсер «Любов».        
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Важливою є вербалізація опозиції РАЦІОНАЛЬНЕ (властиве 

роботові) – ПАРАДОКСАЛЬНЕ (властиве людині): — Урчику, — відповів Ікс, 

— тобі лише здається, що в тих словах немає точної інформації. Якраз в 

абсурдних словах надлишок інформації. Це вже перехід до парадоксального 

мислення, яке виходить за межі раціонального. 

До НЕЗВИЧАЙНИХ ЗАСОБІВ належить центр відродження людей на 

Землі: 

— І повернемося на любу Землю! — підхопив Ігрек. 

— І, може, побачимо маму й тата! 

— Неодмінно побачите, — запевнив УР. — Їх відновлять у геноцентрі 

Землі. 

Використані спеціальні, недоступні сучасній земній науці й техніці, 

засоби пересування: Юнаки обережно перекладали всі експонати в 

контейнери, а потім переносили до гравіольота-левітатора; Робот на 

левітаторі попрямував до космокрейсера, а хлопці поволі рушили 

стежечкою, яку за кілька днів протоптали у кам’янистому грунті; Юнаки 

разом з УРом приготували потужний левітатор, захищений пульсуючим 

магнітно-квантовим полем, і вилетіли в напрямку великого континенту — на 

захід.    

У межах вербалізації концепту НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС описано 

еволюцію цивілізації на іншій планеті:    

Тисячоліття тому на планеті, яка зветься Аода, тобто Велика 

Годувальниця, мислячі істоти, наші предки, оволоділи потужною 

енергетикою атомного ядра, а також процесами анігіляції. Вчені відкрили 

таємницю зеленого листка і синтезу речовин, стало непотрібне 

землеробство, садівництво. Численні автомати замінили працю людей. 

Філософи, соціологи, вчені-гуманісти попереджали мислячих істот про 

небезпеку суцільної технізації планети, але інерція суспільного розвитку була 

нездоланна. 
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Так виникла паразитарна еволюція. Ми не встигли підняти 

інтелектуально-духовний рівень жителів планети, щоб вони могли збагнути 

істинні цінності буття. Перемогла прагматична програма насичення і 

примітивної насолоди. Так триває донині. Ми ще мандруємо між планетами, 

досліджуємо зірки, конструюємо кораблі та розмаїті пристрої. Але наш 

розум утратив імпульс пошуку смислу буття. Ми його не маємо. Еволюція в 

антиеволюційному тупику, в деградуючій круговерті. Покоління мислячих 

істот вироджуються, на планеті панують вихори злочинності, безнадії, 

апатії. 

Люди безконечності! Прислухайтеся до нашого слова. І якщо ви 

знайшли в своєму світі ясну дорогу до нескінченного саморозкриття, якщо ви 

подолали бар’єр егоцентризму і самопоїдання, — прийдіть на допомогу! 

Наша хвороба — це хвороба кожної еволюції, яка не зуміє пройти вузенькою 

стежечкою між насиченням і віддачею, між необхідністю і свободою! Мене 

скоро не буде, далекі брати, але голос мій летітиме у нескінченність. Ми 

чекаємо! Ми чекаємо! 

Дуже потужний потенціал має неявний, імпліцитний дидактизм 

тексту, який змушує замислитися над проблемами екології, ролі техніки в 

житті цивілізації, еволюції, морально-етичними питанями, засобами 

спілкування та подолання суперечностей і конфліктів у суспільстві.    

Пиродно, що до центральних у романі належить концепт ГАРМОНІЯ 

в опозиції до ДИСГАРМОНІЇ, КОНФЛІКТУ, що має виняткове філософське і 

дидактичне значення:    

Мільйони років тому на цій планеті існувала розмаїта багата 

еволюція. Окрім рослин, жили на ній тварини, птахи, риби, комахи. 

Центральна зірка тоді була жовтим гігантом і щедро дарувала 

животворне проміння. 

Вищі тварини дали початок мислячій расі. її розумні істоти будували 

механічні пристрої, гігантські будівлі, літальні апарати. Але скоро розумні 
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почали воювати між собою, війни руйнували міста, спопеляли ліси, 

перетворювали квітучі поля і сади на голі пустелі. 

Мислячі істоти піднялися в зоряний простір, щоб освоїти сусідні 

планети. Але їх зупинила космічна катастрофа. Жовтий гігант спалахнув, 

його оболонка почала блискавично розширятися, змітаючи плазмовим віялом 

все живе на планетах. 

Кипіли океани, в пекельний вихор перетворилися атмосфери планет. 

Від мислячої еволюції не лишилося й сліду. Лише в грунті планети збереглися 

життєздатні спори мохів та зернята деяких квіткових рослин. 

Зірка стала червоним карликом. її променів не вистачало для 

розвитку рослин, які раніше вели статичне життя. Лавина мутацій 

виробила в уцілілих рослин нову здатність — рухливість. Це сталося завдяки 

появі, окрім фотосинтезу, явища ядерного синтезу в стеблах рослин. 

Пережитий катаклізм залишив у генетичній пам’яті рослинних 

поколінь незабутній слід — так ми знаємо космоісторію планети. 

Серед вищих квітів з’явилися мислячі екземпляри. Вони дали початок 

розумній еволюції, яка об’єднала в єдине життєве кільце всю флору нашого 

світу. Всю, крім кількох паразитарних родів, які віддавали перевагу 

хижацькому здобуванню квіткового нектару, відбираючи його в інших родів. 

Саме тому старші квіти вели нещадний герць з напасниками. Ви, істоти 

далеких світів, уже мали нагоду зустрітися з ними. їх тепер небагато, вони 

заселяють кілька океанських островів. Всі інші острови й континенти 

опановані здруженими родами квітів.    

Ми створили єдине біомагнітне поле, енергія якого належить всім. 

Саме тому кожна рослина, кожна квітка згодом стане мислячою, бо вона 

напоюється спільним джерелом розуму. Ми не будуємо міст, притулків, бо 

можемо регулювати температуру своїх тканин. Єднання відбувається з 

допомогою багатомірних каналів зв’язку: ви вже знаєте дві такі можливо-

сті — зоровий, образний канал і звуковий, музикальний. 
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Суть нашого життя — невичерпні поєднання любові. Наші предки 

передали нам просте й величне знання: пам’ять минулого свідчить, що 

мислячі істоти попередньої еволюції, які вели нескінченні війни і ненавиділи 

одна одну, завжди доходили до повного взаємознищення. Це говорить про 

те, що антиенергія ненависті є лише випадком, флуктуацією буття, яка 

неминуче згасає. А енергія любові, гармонії, спів’єдності не має закінчення — 

її можливості відкривають шлях у невичерпність буття.    

Отже, концепти ГАРМОНІЯ і ЛЮБОВ тісно пов’язані. Вони є 

частковими варінатами концептуальної естимаційнної опозиції ДОБРО – 

ЗЛО:     

Наші об’єднані біоприймачі енергії вловлювали променисті хвилі 

далеких систем, серед яких були поклики відчаю, страждання, горя. Ми 

знали, що Всесвіт — то нескінченна нива життя, де добрі зерна змагаються 

з антиеволюційними. І, сягнувши здруженого буття, чи могли ми лишатися 

байдужими до іншопланетних еволюцій?    

І тоді Об’єднаний Консонанс планети вирішив: посилати своїх 

представників до інших зірок, заселяти чужі планети. Ви запитаєте: 

навіщо? 

Щоб свідчити про красу життя. Щоб очищати повітря тих планет. 

Щоб збуджувати гармонію квітів чистотою функцій, мовчазністю жертви 

прагнення досконалості й любові.    

Символ гармонії – КВІТКА: Тепер наші улюблені брати живуть у 

мільйонах світів Галактики. Ми тримаємо з ними зв’язок з допомогою 

галактичного біомагнітного поля, бачимо події на тих планетах. Ми знаємо, 

що на вашій планеті є наші брати, що там мислячі істоти — люди — 

досягли здруженості і гармонії після довгих віків розбрату й ненависті. Ми 

щасливі, що не останнє місце у вашому замиренні зайняли квіти. Квітами ви 

зустрічали коханих, квіти дарували в найкращі часи життя, квітами 

прикрашали житла й улюблені куточки. А коли над вашою планетою 
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піднялися страхітливі задимлені міста, квіти в скверах і парках кликали вас 

до спів’єдності з природою, благали вас повернутися до краси і любові.    

Привертає увагу світоглядно значуща опозиція концептів ГАРМОНІЯ 

– СИЛА:    

— Ми робимо це майже без затрати енергії, — відповіла квітка. — 

Ви, певно, застосовуєте для мандрування у гіперпросторі силу, і це викликає 

опір світового поля. Ми використовуємо принцип резонансу, спів’єдності — 

тому Всесвіт дружній нам. 

Вербалізована опозиція РАЦІОНАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ – ПОЧУТТЯ 

(ЛЮБОВІ): — Я згоден. Ми дуже раціонально мислили, брате. Ми були 

відірвані від живого Всесвіту. Летімо на поклик. Квіти прагнуть у безмір, 

аби дати комусь полегшення і любов. Хай і наше прагнення принесе хвилю 

оновлення…     

Вербалізовао також опозицію РОЗВИТОК – ДЕГРАДАЦІЯ:    

Нові покоління повністю прийняли шлях насичення, втратили 

ініціативу, знеохотилися до творчості. Космодроми занедбані, наукові 

центри покинуті, супутники залишені…    

— Центральний синтезатор, де ви зараз знаходитесь, уже майже 

сторіччя забезпечує планету всім необхідним Нема потреби сіяти, 

будувати, думати, творити. Автоматичні лінії несуть мільйонам 

споживачів усе, що потрібне для функціонального життя. Творці 

синтезатора гадали, що звільнять людей для космічної творчості, але вони 

жорстоко помилилися. Розум людини гартувався в боротьбі проти стихій, у 

гармонізації свого єства з силами космосу, в стимулі до дії. Творці нашої 

цивілізації забрали від людей ті стимули. Почалася інволюція. Більшість 

людей уже не може розмовляти. Вони не бажають навчатися. Вони хочуть 

лише одного: насолоди, бездумного споглядання, стихійного розмноження, 

рослинного життя.    

ЛЮБОВ, ТВОРЧІСТЬ, ПОДВИГ протиставлені СПОЖИВАЦТВУ: 

Потрібний струс. Хай прокинеться прагнення творчості в серці тих, у кого 
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воно тільки спить. А де воно спопеліло в тваринному єстві, чого вже чекати 

від таких істот? Любов не повинна годувати потвор, що жадають наси-

чення. Любов прагне творити світи казки і вічного подвигу!    

У романі знята, редукована опозиція ЛЮДИНА – РОБОТ, витві 

людської технологічної творчості набуває людських рис, емоцій та почуттів, і 

засобом олюднення виступає ЛЮБОВ:    

— Що ви взагалі, люди, розумієте в мислячих роботах? Ви 

штампуєте нас для своїх потреб і не замислюєтесь, що, може, серце 

автомата теж болить! Що в нього вогнем горить мозок! Що його печуть 

нерозв’язані світові проблеми, які ви нав’язали йому! Знаю, знаю, ви 

смієтеся! Ви знаєте, що серця в робота нема, що його нерви з кабелів та 

інтегральних схем, що його мозок кристалічний! Але де вам знати, як стра-

ждає кожен атом так званої неживої матерії? Де вам знати, що любові 

жадає кожен кристал, навіть неодухотворена скеля!  

ЛЮБОВ може перетворити РОБОТА на ЛЮДИНУ:    

Людина, мисляча істота визначається не формою і навіть не 

функцією. Це — творчий дух і розум еволюції. Ти — людина, Урчику, і 

матимеш живе, гаряче тіло. Ти будеш любити Ісварі…   

Я хочу звідати лише одне почуття — парадоксальне, нерозв’язане 

машинним мозком. Я хочу відчути любов… Я зрікаюся сили і всебачення…    

Спершу перетворившись на людину психологічно, робот (УР – 

Універсальний Робот) незабаром був перетворений на людину і фізично. Він 

встав з ліжка, відчув себе бадьорим, сильним. Щось було втрачено, але 

здобуто незмірно більше. Він ще не знав, що саме, але те НОВЕ, 

НЕЙМОВІРНЕ було зернятком НЕВИМІРНОСТІ (виділено автором). Воно 

буде розвиватися у неміряні сфери буття, воно відкриває йому двері у 

таємничий світ казки й любові.   

Центральну роль у його світобаченні стало відігравати не 

РАЦІОНАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ, а СЕРЦЕ:  
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— А що скажу їм я? Що скажу я? — шепотів, задихаючись від 

хвилювання, УР. 

— Що серце підкаже, — сказав йому Ікс. 

— Серце, — повторив УР. — Серце… Тепер я теж можу слухати 

голос серця…    

ЛЮБОВ відроджує до життя, перетворює механізм на ЛЮДИНУ:    

Четверо кинулися одне до одного, завмерли в обіймах. Смерть не 

роз’єднала їх, не могла роз’єднати. Через прірви космосу, крізь зоряні хащі, 

крізь потоки часу, понад темрявою небуття велика любов знову об’єднала їх 

для великого щастя. <…> 

— Тепер ти розумієш, що зробила, що вчинила твоя любов? Вона 

створила з механічного ящика людину. Ти дала мені душу, прекрасна мати! 

Хочу бути твоїм сином…    

Вербалізований міфологічний концепт ВОГОНЬ, актуалізований його 

зв'язок із ЛЮБОВ’Ю – не тільки суто метафорично, а й відповідно до 

давньоіндійської та давньогрецької (орфічної) космогоній:    

— А як же, синку, тебе назвати тепер? — запитала мати УРа. 

— Я не мінятиму імені, — серйозно відповів син. — Я залишуся Уром. 

Це ж не лише Універсальний Робот. Ур в древніх мовах назва вогню. Я хочу 

навіки лишитися таким, як вогонь. Він ніколи не завмирає в спокої, він 

невпинно прагне вияву, він — справжній супутник любові. 

Набуває вербалізації концепт ПРАВО, зокрема в такому універсально-

філософському вимірі, як КОСМІЧНЕ ПРАВО:    

Він відстоював свободу волі і закон, який випливав з космічного права. 

Цей термін він часто вживав у дискусії, за що його прозвали на юридичному 

факультеті вечірнього курсу Космоправом. “Гей, Космоправе, — гукали 

хлопці, — а в які рямця небесного закону ти втиснеш пришельців, скажімо, з 

Марса? Вони наших постанов не знають, навіть прийнятих Генеральною 

Асамблеєю, з нашими поняттями права не знайомі… Як тоді розцінювати 

їхній гіпогетичний напад на Землю? їхнє право вимагає експансії, щоб 
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вижити, бо в них, наприклад, не вистачає ресурсів. А наше право спонукає до 

захисту, щоб зберегти культуру Землі. Як поєднати ці два права у спільному 

космічному праві?” 

Для Бови в таких казусах не було нічого неясного. Обмежене 

планетарне право могло бути частковим випадком Космічного Закону. 

Право Всесвіту могло ґрунтуватися лише на обопільних інтересах 

представників різних еволюцій, на інтересах всіх мислячих істот безміру, 

виходячи зі спільноти сущого. Як клітини організму не можуть шкодити 

одна одній, бо всі вони складають єдине тіло, так і різні еволюції космосу 

повинні нести в собі розуміння єдиного права. Хто порушував його — вже не 

входив до спільноти і ставав злочинцем. Не суб’єктивним, не умовним, а 

справжнім правопорушником, який використав дарунок свободи волі 

всупереч благу інших клітин буття. Переслідувати такого злочинця, знайти, 

ізолювати або повернути в потік права й закону — прекрасне завдання. І 

криміналістика в такому освітленні поставала як наука космічної хірургії, 

що лікувала єдиний організм суспільства, оперуючи його хворих членів. Так 

думалося…     

Привертають увагу художні інтерпретації філософії й етики ПРАВА:    

Чим поганша — тим краще. А чому? Не так жалітимеш потім? 

Красиву жаль зобижати! Мерзотник! Може, якраз навпаки! Негарну вже 

доля обійшла, якраз її треба жаліти. Ха! Заплутався, заплутався, братику. 

Який з тебе детектив — одразу переходиш на особисті відчуття, нюні 

розпускаєш. Криміналіст повинен бути кременем — жорстким, безжальним, 

але справедливим. М’яка людина не може бути справедливою. Вона жаліє 

правих і винних. І навіть частіше винних. Бо невинного й жаліти нічого, у 

нього все гаразд, усе ясно, доля йде широким шляхом… І чого це його потягло 

на таку філософію?    

Широко використані метафори зі сфери музики:    

На серці стало ясно, просто. Вони йшли, зближалися, ніби два звуки в 

мелодії, щоб утворити єдиний акорд. Вона була якась невловимо мелодійна. 
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Дивно! Все як у багатьох дівчат — коротенька темна спідничка, вовняна 

кофтина, плащ “болонья”, туфлі на високому каблучку, але чому все те 

звичне так гармонійно в ній поєднується?    

Автор протиставляє ПОЧУТТЯ і ЦИВІЛІЗАЦІЮ:    

— Співець хвилюється, вкладає в пісню серце, душу. Його записують 

на плівку чи платівку. І ось те хвилювання розмножене мільйонними 

тиражами. Чи чуєте? Вже не треба щирості акторської й хвилювання. 

Співець може пити горілку чи розповідати друзям анекдот. Його щирість 

записана і розмножена. Хай живе цивілізація!    

Письменник вустами героїв рефлексує над специфікою фантастики:    

— Ви не любите фантастики? 

— Оптимістичну — ненавиджу. А серйозну люблю.    

Автор звертається до центральної проблеми фантастичної літератури 

– місця ЛЮДИНИ в КОСМОСІ:    

Ми не діти Землі, 

ми посланці небес. 

Вже еони минули, як прийшли ми з безмежжя, 

сповнені творчої сили. 

Свій вогонь віддали 

первозданній і дикій планеті. 

Скільки мук і страждань, 

скільки дивних містерій?! 

Меркне спогад про рідну країну, 

частокіл лабіринту все вище, 

втома павутину плете 

з ілюзорних туманних видінь. 

Гуллівер розіп’ятий ліліпутськими нитками 

на тривимірній сфері планети. 

Інколи сняться йому чаруючі сни, 

закликають летіти у невимірну глибінь! 
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І тоді Гуллівер посилає вві сні 

міжпланетні ракети, 

ніби пташок паперових. 

О смішні і наївні видіння! 

Прометею! Трусони скелю матерії, 

до якої тебе прикував нещадний закон, 

громом обізвися до братів — закутих титанів! 

Ми ж прийшли — згадайте — з ясного безмежжя. 

Ми — його діти! 

Чому ж, коли ми забули про велич вітчизни? 

Про її неосяжну красу? 

Зупиніться, хто юний духом, 

хто старий духом,— 

зупиніться і згадайте славне минуле 

згадайте казкову блакить 

свого прекрасного царства, 

де народилися ми, 

де ми зростали під лагідним поглядом 

Великої Матері! 

І вставайте! 

На світанку вставайте, — 

молоді й сильні, 

відважні й непохитні! 

Умийтеся сонячними променями 

і починайте нове життя! 

І починайте нове життя у невимірності волі, 

бо земне існування твоє, Гуллівер,— 

то лише мить сновидіння…    

Набуває художнього осмислення проблема взаємодії ЧОЛОВІЧОГО і 

ЖІНОЧОГО:    
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Господи, колись з ребра Адама Єву ти створив. 

Яка нікчемна втрата для Адама. Зате який 

здобуток! Яблуко пізнання Добра і Зла, любов 

одвічна, глибини мук і втіх! 

Господи, молюсь до тебе щиро — візьми у 

мене дванадцять ребер, створи дванадцять Єв. 

Нехай вони мені дадуть дванадцять яблук 

із саду полум’яного Пізнання. 

Прийди, прийди, о господи, бери у мене 

ребра! Без них я обійдуся, але без Єв — нізащо!    

Деталізована вербалізація концепту ЛЮБОВ набуває філософського, 

релігійного, космологічного звучання:    

Хто ти, Любове? Що ти, Любове? 

Спалах чуття? Чи дарунок таланту? 

Тіла жага чи божественне слово? 

Попіл чи полум’я? Фенікс чи фантом? 

Що ти, Любове? Падіння в безодню? 

Чи ейфоричний хвилюючий трунок? 

Хижої пристрасті паща голодна 

Чи розцяцьковані квітами труни? 

Котиться вир, і нема йому впину, 

В ньому зливаються атоми, люди — 

Драми, гротески, комедії, кпини: 

Є, і було, і триває, і буде! 

Грізна любов, найніжніше кохання, 

Шепіт несміливий, слово шалене — 

Все поспіша на олтар сподівання — 

В пащу неситу, в пащу вогненну. 

Де розуміння? Де ти, критерій? 

Логіка мовчки навколішки стала. 
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Істини мати. Вершина містерій. 

Ясна і темна. Мінлива і стала. 

Гинуть світи. І спалахують зорі 

В нових галактик вселенському громі, 

Кроноси юні в інших просторах 

Інші будують Любові хороми. 

Хай у безмежжя пливуть одиноко 

Скелі, мов свідки космічної драми. 

Єви в едемах ідуть ясноокі 

І обнімають коханих Адамів. 

Будуть і яблука, будуть і змії, 

Будуть єгови, будуть падіння, 

Каїна заздрість, Авеля мрії 

Чорні і світлі пустять пагіння. 

Крізь революції, царства, поеми 

Підуть потомки Адама до неба, 

Щоб написати нові проеми 

І в епілозі розгадувать ребус — 

Ребус кохання… Що ж ти, Любове? 

Іскра прадавнього змія Аканти? 

Темна мара чи божественне слово? 

Попіл чи полум’я? Фенікс чи фантом?    

МУЗИКА виступає концептуальною основою метафоризації почуттів:    

— У вас душа — скрипка. Ледве торкнувся — вже звук.    

Вербалізована лінгвофілософська опозиція ПОЧУТТЯ – СЛОВО:    

Те, що в серці, не передаси словом.    

Поетично вербалізована система опозицій ЗЕМЛЯ – ЗОРІ, ЧОЛОВІЧЕ 

– ЖІНОЧЕ, ДОБРО – ЗЛО:    

— Зорі, зорі — далекії зорі, 

Що ви знаєте, зорі, про землю мою? 
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Що ви знаєте, ясні, 

Про Єву казкову, 

Що Адама любила 

У правічнім раю? 

Чи на ваших планетах 

Теж едеми розквітли? 

Чи ростуть у них яблуні Зла і Добра? 

Чи для вас, мої зорі, 

Променисті і світлі, 

Теж настала жорстокої кари пора? 

І підступний Єгова 

Проклинає Адама, 

І на Авеля палицю 

Каїн здійма… 

Зупиніте їх, зорі, 

Доки ніч не настала, 

Доки в вашому світі 

Смерті нема! 

Може, люди — то більше, 

Ніж сонця променисті, 

Може, серце — то ширше, 

Ніж галактик рої. 

Бо як серце вмирає — 

Умирає безмірність. 

Як згасають зіниці — 

То немає її… 

Люди, чуєте, люди! 

Зупиніться на хвилю, 

Спалахніте серцями, 

Ваших променів ждуть. 
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Не проходьте, мов тіні, 

Метеорами в безвість, 

Хай на темному небі 

Нові зорі зійдуть! 

Бо як сонце згасає, 

То інше засяє, 

Бо як гине планета — інша 

в путь вируша! 

Бо всі атоми схожі один на одного, 

І лише у людини 

Неповторна душа… 

Важливою є опозиція ЛЮДИНА – ТВАРИНА. У роздумах героїв при 

відвіданні зоопарку веррбалізовано ідеї прав тварин, потребу домінування 

ПРАВА над СИЛОЮ, цінність ВОЛІ.    

ПРАВО невіддільне від СПРАВЕДЛИВОСТІ:    

Доки болить хоч одній тварині, доки страждає хоч одна істота, 

зіткана з плоті й нервів, — не знати нам справедливості. Ви ж юрист. Чи 

ваша юриспруденція — сухий закон? Перелік параграфів? 

В опозиції до ВОЛІ набуває негативної естимації ГАРМОНІЗАЦІЯ:    

— Чуєте? — радісно мовила дівчинка. — Щастя — свобода! А ваша 

гармонізація — неволя! Геть таке щастя!   

Детально вербалізований концепт ЩАСТЯ:    

— Щастя. Ради нього люди воюють, страждають. Його шукають у 

мандрах, у подвигах. Заради нього запускають ракети, будують машини, 

клопочуться за квартиру. А може, то все химера? Ось я тепер щаслива. 

Дуже щаслива. <…> Щастя — єдине мірило і критерій. Ради нього ми 

прагнемо кудись у неоглядну далину, в майбуття. А може, це фікція, химера? 

Воно не десь, а тут. Поруч з нами. Оця дивовижна, неповторна мить… 

Зараз, тепер… Як її зберегти? І, може, дружинник Київської Русі чи 

Спартак були щасливіші за нас. І, може, дівчина-полтавчанка, яка чекала 
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козака з походу, була на сто голів вища від нас у своєму чеканні, стражданні 

і щасті. Вона жила повнішим, глибшим життям, ніж ми. Ми занадто 

багато хочемо. І не досягаємо бажаного, і відчуваємо себе нещасними. А 

щастя сидить у куточку, просте, непомітне, і хоче, щоб на нього звернули 

увагу. Прийдіть, нагніться, візьміть…     

Знаходить місце в романі архаїчний концепт КЛЯТВА:    

А на планеті ми побраталися. Дали священну клятву жити і діяти 

заради пізнання, для щастя людства. 

— Як це прекрасно, — прошепотіла Гледіс. 

— Що? — нахмурився правитель. 

— Клятва, яку ви дали. 

— Можливо, — кивнув Кареос, косо глянувши на дівчину. — Але то 

був романтичний туман, неусвідомлена жага душі до таємничого, 

несвідомого, прекрасного. Розум ще не міг тверезо аналізувати реальний 

плин подій і строгі, невмолимі закономірності світобудови, які неможливо ні 

обійти, ні порушити. Не заперечую, мені й досі жаль тих далеких дитячих 

мрій і прагнень.     

В опозиції перебувають СВОБОДА і ДЕСПОТІЯ: Астероїд Свободи 

не дозволить розносити бацили деспотії в далекі світи. 

Наявний казковий ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК – учитель Аерас, який 

уміє проходити крізь стіни й літати. 

 

 

 

Концептуалізація науково-технічного прогресу    

в неології роману О. Бердника «Зоряний корсар»     

 

Антиеволюційний тупик: Еволюція в антиеволюційному тупику, в 

деградуючій круговерті.    

Антиенергія ненависті: Це говорить про те, що антиенергія 

ненависті є лише випадком, флуктуацією буття, яка неминуче згасає.    
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Біовартовий: Вас нести до вілли? — діловито запитав біовартовий. 

Біоінструктор: З дітьми було легше — мислячі біоінструктори 

отримували програму ліквідувати пошкодження, а винуватців певний час 

тримали в мікро-Тартарі, де ними займалися спеціальні вчителі. 

Біокібернетичний: Беруться клітини батька, матері, плід дозріває в 

активізаторі протягом місяця, швидко стає дорослим індивідом, а потім 

біокібернетичний комплекс переносить інформацію нам’яті, почуттів, 

психогенетичні надбання з старого тіла у нове. 

Біоприймач енергії: Наші об’єднані біоприймачі енергії вловлювали 

променисті хвилі далеких систем, серед яких були поклики відчаю, 

страждання, горя. 

Біорадіація: Він увімкнув усі рецептори-аналізатори, особливо 

загострив чутливість приймача запаху і біорадіації.    

Біоревізор: Правопорушники навчилися уникати опіки дбайливих 

біоревізорів, і тоді по каналах зв’язку системи Ари лунала тривога: 

небезпека!    

Біослуга: Система нічого не знала про конгрес, Головний 

Координатор розпорядився вимкнути навколо Тартара всі канали зв’язку, 

оточив місце конгресу сторукими аргусами — біослугами, настроєними на 

психіку Арімана. 

Всепланетний: Рада Всепланетного Товариства Галактичних Зв’язків 

зібрала надзвичайне засідання в приміщенні Космічного Конгресу, звідки 

обговорення проблем зореплавання транслювалося мережею всепланетного 

зв’язку для всієї Землі. 

Всерозуміння: Любов — це не дія, а стан всерозуміння. 

Генотека: Вперше для міжзоряного польоту використовується 

генотека екіпажу, в якій зберігатиметься психогенокод учасників 

переселення. 

Гіперпростір: Багатомірна інформація з допомогою метачасових 

каналів гіперпростору зв’яже воєдино тисячі дружніх світів.    
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Гіперпросторовий: Переселення до далеких світів, гіперпросторові 

канали зв’язку, ера невмирущості… 

Гіперцивілізація: Забув, що, може, маю справу з комплексом 

інформації гіперцивілізації.    

Гіпнорадіація: Тоді ми опромінимо вас гіпнорадіацією, — суворо ска-

зав космослідчий. 

Гравіольот-левітатор: Юнаки обережно перекладали всі експонати в 

контейнери, а потім переносили до гравіольота-левітатора.    

Гравіопромінь: Гравіопромінь доніс нам рішення Орани: члени 

експедиції ввійшли в Планетарну Раду, в Керівний Всесвітній центр.    

Гравітаційний промінь: Гравітаційний промінь! — промовив Торріс 

серед загальної тиші. — Проти нього він не захиститься.    

Гравітаційна шкаралупа: Щоб ця патологія розуму не 

розповсюджувалась, Координаційний центр ухвалив найсуворіше карати 

самогубців: повертати їх до життя, але замикати на дуже довгий час у 

індивідуальну гравітаційну шкаралупу, звідки вони все могли бачити й чути, 

але де не можна було ні рухатись, ні діяти.    

Електроліт: На майданчику, там, де він залишив свій електроліт, 

бовваніла ще якась машина. 

Енергетичні колапси-ембріони: Наші мандрівники, приготувавши 

зерна та спори рослин, квітів, створюють енергетичні колапси-ембріони, які 

по каналах єдності досягають будь-якої частини Галактики. 

Зореплавання: Рада Всепланетного Товариства Галактичних Зв’язків 

зібрала надзвичайне засідання в приміщенні Космічного Конгресу, звідки 

обговорення проблем зореплавання транслювалося мережею всепланетного 

зв’язку для всієї Землі. 

Інакобутній: Вони стануть паразитами інакобутніх досягнень. 

Інверсійний космодвигун: Енергетика: вакуумна, анігіляційна; 

інверсійний космодвигун Індрапанди для збудження віртуальних діраковських 

часток. 
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Інволюція: Почалася інволюція. Більшість людей уже не може 

розмовляти. Вони не бажають навчатися. Вони хочуть лише одного: 

насолоди, бездумного споглядання, стихійного розмноження, рослинного 

життя; Психосиноптики відзначали пониження рівня психоенергії людства, 

а це свідчило про інволюцію системи. 

Інформаторій: Він зв’язався з інформаторієм, проглянув фільмотеку, 

відібрав дещо з того, що здалося йому підходящим.    

Іншопланетна еволюція: І, сягнувши здруженого буття, чи могли ми 

лишатися байдужими до іншопланетних еволюцій? 

Іншопланетний розум: В ім’я чого іншопланетний розум повинен 

віддавати скарби мудрості лінивим істотам, які не бажають заглянути у 

власну скарбницю? 

Іншосонячна еволюція: Перший сигнал мислячих істот іншосонячної 

еволюції; Для контакту з іншосонячною еволюцією потрібна спеціальна 

підготовка.    

Квантогенератор: Лівий квантогенератор — удар!    

Квантоліт: І ось спалахують дюзи квантольота, і Кареос 

залишається самотній у вежі Мовчання, а малинова зірочка тане в нічному 

небі серед байдужих, насмішкуватих світил. 

Квантомозок: Спочатку змоделював експеримент з допомогою 

головного квантомозку зорельота; Вони перевірили первісні алгоритми вузла 

гіперпросторового реактора, узгодили координати блакитного гіганта і 

Сонячної системи з квантомозком крейсера і нарешті ввімкнули програму 

старту.    

Квантостанція: Люто палають панелі екранів, показуючи немислиму 

напругу квантостанції корабля.    

Кіберіндикатор: Жаль, що не можна використати кіберіндикатора 

для регулювання.    
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Кіберпомічник: Використали кіберпомічників плазмокрейсера, 

видовбали в надрах астероїда схованку для корабля і для себе, щоб локатори 

Орани не могли передчасно знайти наш притулок. 

Кіборг: Нині серйозно розглядається проект створення кіборга — 

штучної біолюдини, яка має замінити сучасний тип розумної істоти.    

Космокрейсер: Старт космокрейсера “Любов” призначено на 21 

червня 82 року XXI століття; Хочу висловити членам Ради думку всього 

екіпажу космокрейсера “Любов”; Космокрейсер підіймався вертикально, 

сонячний ореол мерехтів у захисному полі корабля.     

Космолікар: Така непорушність, така “смерть за життя” мала 

пробуджувати — за задумом космолікарів — інтерес до свідомого існування.    

Космолінгвіст: Ми чекаємо космолінгвіста для нової експедиції, — не-

привітно сказав космольотчик.    

Космоліт: Бери універсальний космоліт, проникай у тримірність, 

перейди на орбітальний політ довкола експериментальної планети. 

Космольотчик: Ми чекаємо космолінгвіста для нової експедиції, — не-

привітно сказав космольотчик.    

Космопілот: Гледіс загорнулася в чорний вовняний плащ, вийшла з 

лайнера, спустилася по широких східцях на поле космодрому, її чекала 

невелика група людей у малиновій уніформі космопілотів. 

Космослідчий: Меркурій був наближений до Арімана і мав звання 

космослідчого, функції якого полягали у виявленні порушень злагодженого, 

гармонійного життя системи; Тоді ми опромінимо вас гіпнорадіацією, — 

суворо сказав космослідчий.   

Кристалічний мозок: УР завжди з готовністю допомагав капітанові 

в його розрахунках, миттю знаходячи в своєму кристалічному мозкові все, 

що було необхідно; Кристалічний мозок УРа знемагав; Його кристалічний 

мозок вирував у вихорі квантових струменів.    



295 

 

 

Кристалозапис: Він хутко віднайшов у магнетеці потрібний код, і 

психосторож Тартара повідомив йому, де знаходиться кристалозапис 

легенди про Корсара. 

Левітатор: УР підняв левітатор у повітря, увімкнув поле на повну 

потугу; Робот переніс юнаків на левітатор.    

Магнеліт: Приліт невеликого магнельота вивів його із стану 

заціпеніння.    

Магнетека: Він хутко віднайшов у магнетеці потрібний код, і 

психосторож Тартара повідомив йому, де знаходиться кристалозапис 

легенди про Корсара. 

Магнетон: Як тільки десь в одній з ланок Ари виникала суперечність, 

протиріччя або незадоволення, Меркурій брав повноваження від Арімана, 

сідав на магнетон — корабель з позачасовою функцією дії, і прямував до 

потрібного пункту. 

Магнітно-гравітаційна тяга: Планетарні двигуни вимкнулися, 

запрацювала магнітно-гравітаційна тяга. 

Мегасвіт: Зорі, планети, галактики, мегасвіти, атоми, амеби, 

космічні катаклізми, теорії, незліченні форми життя. 

Метачасовий канал: Багатомірна інформація з допомогою 

метачасових каналів гіперпростору зв’яже воєдино тисячі дружніх світів. 

Механтроп: Чи зможуть механтропи, кіборги, які б вони не були 

досконалі, досягти такого стану?    

Мислячі машини: Апофеоз — мислячі машини.    

Міжзоряні піонери: Повноважна комісія Всепланетного Товариства 

Галактичних Зв’язків (ВТГЗ) ствердила безсумнівну спів’єдність перших 

міжзоряних піонерів.    

Мільйонноспіральний цикл: Глянь — первісна клітина протягом 

мільйонноспірального циклу досягла рівня мислячої істоти. 
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Мільйоноліття: Відчуваю, як проносяться крізь мене мільйоноліття, 

як мій дух охоплює нечувані сфери, як із мого земного організму виростають 

ультрафіолетові крила, незримі крила свободи…    

Плазмокрейсер: Там готувався до старту плазмокрейсер для 

перельоту на супутник Орани. 

Планетарний двигун: Планетарні двигуни вимкнулися, запрацювала 

магнітно-гравітаційна тяга. 

Психоадаптація: Новостворений екіпаж, що не матиме довго-

тривалої психоадаптації, неминуче деградує в польоті. 

Психобіотип: Отже, катастрофічні випадки, пов’язані зі смертю 

членів екіпажу, не виключають успіху експедиції: геноцентр крейсера зможе 

відновити психобіотип загиблого.    

Психогенетика: Вони стрімголов бігли по коридору Інституту 

психогенетики. 

Психогенетичний: Беруться клітини батька, матері, плід дозріває в 

активізаторі протягом місяця, швидко стає дорослим індивідом, а потім 

біокібернетичний комплекс переносить інформацію нам’яті, почуттів, 

психогенетичні надбання з старого тіла у нове.    

Психогеноцентр: Інформуємо вас, що психогеноцентр Землі 

готується повернути до життя членів екіпажу, вражених потужною 

космічною радіацією. 

Психогенокод: Вперше для міжзоряного польоту використовується 

генотека екіпажу, в якій зберігатиметься психогенокод учасників 

переселення.    

Психоенергія: Психосиноптики відзначали пониження рівня 

психоенергії людства, а це свідчило про інволюцію системи.    

Психоканал: Майбутні учасники з’їзду були повідомлені по індивідуа-

льних психоканалах. 

Психокапсула: Історія показала, що такі люди стають цілком 

байдужими до суто людських проблем, замикаються у внутрішній 



297 

 

 

психокапсулі, а потім стають фанатиками, релігійними, науковими чи 

соціальними — це вже байдуже.   

Психокод: Особистий психокод розімкнув гравіополе, і космослідчий 

опинився в найпотаємнішому місці системи.    

Психосиноптик: Психосиноптики відзначали пониження рівня 

психоенергії людства, а це свідчило про інволюцію системи.     

Психосторож: Він хутко віднайшов у магнетеці потрібний код, і 

психосторож Тартара повідомив йому, де знаходиться кристалозапис 

легенди про Корсара.   

Психоструктура: Навіть моя штучна психоструктура вібрує на 

межі допустимого. 

Робот-антропоїд: Зупинився він на формі універсального робота-

антропоїда, якого колись використовували для праці біля верстатів, для гри 

на музичних інструментах, для перенесення вантажів, для обчислень, 

коротко кажучи, для всього, що робила сама людина.  

Самопрограмування: Маючи майже невичерпний резерв для 

запам’ятовування і самопрограмування, УР зберігав у своєму кристалічному 

мозкові всю інформацію, зв’язану з польотом та режимом роботи 

космокрейсера, а також виконував необхідні розрахунки в будь-якій галузі 

математики чи гуманітарних та природничих наук; Вони в процесі 

самопрограмування і вибору оптимального варіанта?    

Субатомна речовина: Універсальний інформатор. Створений з 

субатомної речовини. 

Субпроменевий: Лише досягнувши субпроменевої швидкості, 

автоматика крейсера вимкнулася; Космокрейсер з субпроменевою 

швидкістю мчить до далекої червоної зірочки.     

Трансформатор часу: Може, те буде й з трансформатором часу. 

Універсальний лінгвіст: Універсальний лінгвіст, захоплений з корабля, 

передавав якесь нерозбірливе бурмотіння.    
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Хроноенергія: Ми фокусуємо потрібне місце, концентруємо на ньому 

трансформуючий пучок хроноенергії. 

Хрономандрівка: Треба уважно вивчити проблему часу, а не 

заперечувати можливість хрономандрівок з огляду на якісь парадокси, 

побудовані на застарілих концепціях…    

Хроностанція: Місячна хроностанція мовчала. 

Хронотрансформатор: Скажіть, чому ви побудували 

хронотрансформатор на Місяці? 

Штучна біолюдина: Нині серйозно розглядається проект створення 

кіборга — штучної біолюдини, яка має замінити сучасний тип розумної 

істоти. 

       

 

Промовисті оніми в мовній картині світу    

роману О. Бердника «Зоряний корсар»    

 

Всепланетне Товариство Галактичних Зв’язків: Повноважна комісія 

Всепланетного Товариства Галактичних Зв’язків (ВТГЗ) ствердила 

безсумнівну спів’єдність перших міжзоряних піонерів; Ось чому Всепланетне 

Товариство Галактичних Зв’язків розглядає пропозицію про зміну й 

доповнення програми першої галактичної експедиції…  

Всесонячна Мережа Зв’язку: Буде ввімкнута Всесонячна Мережа 

Зв’язку…     

Екваторіальна Школа Астропілотів: Ти знаєш, що ми познайомилися 

в Екваторіальній Школі Астропілотів. 

Космічне Право: Громовиця схвалювала юнацький вибір Меркурія — 

стати космослідчим: проникнути в суть Космічного Права, аналізувати 

плин суспільних та природних подій, розшукувати порушення Еволюційних 

Законів і допомагати рідній системі відновлювати їх — що могло бути 

прекрасніше? 
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Космічний Конгрес: Рада Всепланетного Товариства Галактичних 

Зв’язків зібрала надзвичайне засідання в приміщенні Космічного Конгресу, 

звідки обговорення проблем зореплавання транслювалося мережею 

всепланетного зв’язку для всієї Землі.     

Космократор: І краса Головного Координатора померкла перед 

гармонією і простотою Космократорів. 

Об’єднаний Консонанс планети: І тоді Об’єднаний Консонанс 

планети вирішив: посилати своїх представників до інших зірок, заселяти 

чужі планети.   

Планетарна Рада: Гравіопромінь доніс нам рішення Орани: члени 

експедиції ввійшли в Планетарну Раду, в Керівний Всесвітній центр.    

Планетарний Кіберцентр: Характеристики були різні, можна 

сказати, полярні, але таке було рішення Планетарного Кіберцентру. 

Сонячне Місто: Збираємо намет і вилітаємо до Сонячного Міста… 

Сонячне Місто охоплювало кільцем житлових будинків та науково-

дослідницьких комплексів Ельбарус.     

Спілка Космічного Братерства: Захочете — ввійдете в Спілку Ко-

смічного Братерства. 

Універсальний Продукт (УП): Треба лише годувати їх УП — 

Універсальним Продуктом… 

Універсальний Робот (УР): Потім побачила: говорив УР — 

Універсальний Робот. Ось він стоїть біля пульта управління, поруч з кріслом 

капітана, — блакитний ящик з двома руками-маніпуляторами. УР, або, як 

його ніжно звали космонавти, Урчик, був чудовим розумним автоматом.    

Хартія Єдності: Ми проти вашої Хартії Єдності. 

Хартія космосу: Читали і вчили цю премудрість, записану в Хартії 

космосу; В Хартії космосу сказано: “Жодна мисляча істота не має права 

припиняти життя. Бо життя індивідуума належить суспільному ор-

ганізму”. 

Концептуальна опозиція НЕНАВИСТЬ – РАДІСТЬ: 
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Енергія радості вічна. Ми з тобою переконалися, що енергія нена-

висті безсила щось сотворити для безсмертного буття.    

— Я вражений, — задумливо сказав Ягу. — Той, кого в глибині земного 

інферно вважають Генієм Зла, заговорив про радість. Таке враження, ніби 

ти проковтнув золоте зернятко з іншого світу… І воно проросло… 

— Ти ж сам згадав, Ягу, — докірливо заперечив Аріман, — що ми з 

юності були носіями таких зерен. Просто зернята були в панцирі енергії 

ненависті, а нині починають проривати стіни полону. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Berdnyk/Zorianyi_korsar_2004/

http://chtyvo.org.ua/authors/Berdnyk/Zorianyi_korsar_2004/
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Додаток 3 

 

СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТІВ «ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ» О. ІЛЬЧЕНКА    

 

Автор наслідує то оповідь-легенду, то приказки, то елементи 

ритмізованого сакрального тексту:  

Та як же було й не скам'яніти від подиву перед таким химерним, 

небезпечним і аж моторошно прецікавим чоловіком: 

бо ж він прожив на світі, кажуть люди, не одну таки сотеньку літ; 

бо ж обставав Козак за бідних і простих людей, що їм так тяжко та 

гірко жилося; 

бо ж не терпів Мамай солодкого панського духу; 

бо ж не боявся він ні шляхти, ні татар, ні турків, ні своїх панів, бо ж 

був собі чаклун і характерник, чаклун над чаклунами запорозькими, сміливий 

чортолуп, способний, як кажуть, кішці вузлом хвоста зав'язати чи впіймати 

вовка за вуха, чи навіть шкуру спустити з чорта живого, бо подейкували ж, 

буцім жупан у нього зісподу хвацько підбитий самими чортовими спинками, 

сіренькими, тонісінькими, власноручно здертими, бач, з якихось там 

стонадцяти кіп дрібних чортів, чортиць і чортенят, бо ж полюбляв Козак 

поглядом колючим чортів сліпити, тобто всякого врага і супостата; 

бо ж, люди кажуть, п'яніли дівчата, на нього поглянувши, хоч він і не 

дивився на них; 

бо ж любив Козак Мамай дітей, і матері їх приводили до нього, щоб 

руку на голову поклав, — та й вагітні жінки за щастя мали зустріти його, 

бувши при надії сповити синка; 

бо ж воював Козак Мамай супроти горя людського, і в найскрутніші 

для простого люду українського хвилини завше з'являвся саме там, де були 

потрібні його любов чи ненависть, його дотепність або мудрість, його 

відвага чи його доброта, де були потрібні його рада чи помога, — отож і 
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поява Козака Мамая йшла завжди опліч із лихом, або перестерігала про 

близьку біду…    

Він завжди вважав себе не дуже й розумним, Михайлик, але, 

розсердившись, про це забував. 

Він вважав себе не дуже й сильним. Але, в гніві, забував і про це. 

Він вважав себе й несміливим. Але спересердя не тямив і цього. 

Він вважав себе не дуже й сердитим, але зопалу забував і про це. 

Скільки ж було на світі непрочитаних книг! 

Скільки було країн і краєвидів, яких він ще не бачив! 

Мов людських, котрих він досі не чув! 

Людей розумних, що їхніх дум Козак іще не знав. 

I радощів земних, яких він ще не відав. 

Жінок, що їх не обіймав… 

Було ще на світі й багато дітей. 

Але й діти всі — були не його діти. 

Не чув і німецького гелготіння рейтарів — біля дверей та під вікном. 

Не чув і цюкання сокир коло шибениці, яку найманці-угри майстрували 

на майдані проти каземату. 

Не чув, як у соломі шаруділи пацюки. 

Не чув і того, як Ложка, з діда-прадіда звикши до полювання по норах 

на харсунів та лисів, розгрібав кривими короткими лапами пацючі діри під 

стіною, шукаючи виходу на волю. 

Ось така сила життя водила рукою Мамая. 

Ось яким він був митцем. 

Ось яка правда жила в його витворі… 

Співав та й співав. 

Співав, бо не співати не міг. 

Бо така вже українська вдача. 

Бо така вже вдача слов'янина: поляка, серба, чеха, білоруса, 

росіянина, болгарина… 
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Співає ж українець і на війну йдучи. 

Співає й журячись. 

Співає й весілля справляючи. 

Співає й хату муруючи. 

Іскри зі штаби стальної, яка за кільканадцять ударів ставала 

шаблею. 

Іскри з другої штаби. 

Іскри з третьої… з десятої… з тридцятої. 

Іскри з очей. 

Вже й матінці, Явдосі, поранило татарською стрілою ліву руку, і 

грива гнідаша була залита її кров'ю, а вона рубалась і рубалась. 

Вже наклав головою в бою за Вкраїну — і співливий сербин Стоян 

Богосав. 

Вже й коваль Іванище, тульський богатирище, руська душа, маючи за 

вітром бородою, накришив гори трупу ворожого, де тільки пройшов — 

пішки, без коня, прорубуючи просіку важкою щаблюкою. 

Вже й Пилип-з-Конопель настрілявся та нарубався до знесилля, а 

кінця бойовищу не було й не було, бо зрадлива доля перекидалась то на той, 

то на той бік війни, і наші долиняни, відігнавши супротивника, знову 

відступали до стін Коронного замка. 

 

 

До наслідування сакральних текстів уподібнена імітація фольклорної 

казки:    

I от летять дванадцять лебединів, одинадцятеро білих, а 

дванадцятий — чорний, найменший, і кинула їм сестра по сорочці — 

першому і другому, і всім дванадцятьом, і стали вони, тії лебеді, знов 

богатирями-велетами, тільки дванадцятий, чорний, надів без рукава 

сорочку, і лишилося йому, замість правої руки, лебедине крило… 

Пісня про хліб імітує язичницьку обрядову лірику:     
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Слава хлібові святому, 

Наче сонце, золотому, 

Слава печі і дровам, 

Що дають поживу нам! 

Хлібе-Короваю, 

Рости в край із краю — 

На здоров я нам, 

На згин ворогам! 

Чи у полі, чи у хаті — 

Слава вогнику й лопаті, — 

Ми й на світі не жили б, 

Як не був би добрий хліб! 

Хлібе-короваю, 

Рости в край із краю — 

На здоров я нам, 

На згин ворогам! 

Треба сили воякові, 

Треба сили й для любові, — 

Все дає нам хліб святий, 

Наче сонце, золотий 

Хлібе-короваю, 

Рости в край із краю — 

На здоров'я нам, 

На згин ворогам! 

 

Широке використання стилістики народного мовлення наслідує 

фольклорну оповідь.    

Подекуди спостерігаємо наслідування літописної ритміки:    

I пильний погляд кмітливих, тямущих очей. 

I в убранні якісь дрібниці. 
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I та книжка, друкована далебі не по-наському. 

Автор концептуалізує староукраїнське лексикографічне джерело:    

Лежали на столі книги церковні: требник митрополита Петра 

Могили (засновника київської Могилянської Академії, куди в науку 

повернутись так поспішав Тиміш Прудивус), непогамовного борця проти 

унії. Були там і книги Іоанникія Галятовського, ректора тієї ж Академії. 

Розкриті лежали там і книги польські, французькі, що з них черпав немало 

мудрого цей учений чернець і воєначальник. 

Був на тім столі й тодішній Словник української народної й книжної 

мови (словник тлумачний, синонімічний, з поясненням слів грецьких, 

латинських, староєврейських, французьких), складений року 1627 київським 

архідрукарем, зайшлим молдаванином Памвою Бериндою, виданий о тій порі, 

коли і в країнах європейських путніх словників було не так уже й багато. 

 

Серед ключових концептів можуть бути виділені експліцитні (КОЗАК 

/ КОЗАЦТВО) і імпліцитні (ЕТНОТРАДИЦІЯ), пор.: 

Та й чи не всі в цій книзі, яка почнеться зараз (після не дуже й довгого 

пролога), чи не всі тут і казки казатимуть, бо такий він уже удався, наш 

народ-мрійник, бо така вже вона мислиться мені, оця, напоєна піснями й 

пойнята казками книга! 

Виняткову роль відіграє концепт УКРАЇНСЬКИЙ ХАРАКТЕР:    

Багато я ще й потім бачив усяких парсун Козака, і кожен малював 

його по-своєму, як ось і я малюю свого Мамая тепер. 

Всі вони були різні. 

Але ж на всіх розмаїтих поличчях був один і той самий запорожець, 

Козак Мамай. 

Той самий український характер.   

Козак Мамай жартує за будь-яких обставин, у нього Добряча 

українська вдача…  
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Використовуючи текст оніми, автор підкреслює високий освітній 

рівень України козацької доби:    

Що там у тебе, козаче? — спитав Мамай. 

— П'єра Корнеля «Сід», Сореля «Франсіон», український словник 

вашого Памви Беринди та книга одного француза: «Опис України». 

 

    

Образ головного героя – фантастично-панхронічний, вербалізує 

концепти НЕЗВИЧАЙНИЙ ЧАС і НЕЗВИЧАЙНИЙ ПЕРСОНАЖ:    

Веселий образ Козака Мамая живе в народі вже не сотню літ. 

I не дві. 

I не три. 

Якісь його сучасники свідкують про зустрічі з тим характерником-

запорожцем у зовсім давні часи, десь при початку існування Січі. 

Інші — з ним пліч-о-пліч воювались у війську славного Зіновія-Богдана 

Хмеля. 

Ще інші стрівали його на шляхах України вже після того, як 

народився на світ Тарас Григорович Шевченко. Був серед них і мій прапрадід. 

Але чували люди, як і в першій імперіалістичній війні року 1914 бився 

Козак Мамай з ворогами отчизни, — все такий же галабурдний і вічно 

молодий, — та й хтозна — чи не він ото бувало і в війні Вітчизняній виникав 

зненацька в найскрутнішій сутузі — в тому чи тому партизанському загоні 

й допомагав громити фашистів на українській чи на білоруській землях, чи не 

він, колишній запорожець, допомагає й нині будувати електростанції на 

Дніпрі, на Волзі чи на Ангарі, а то, може, десь і кордони нашої радянської 

Батьківщини береже, а то, може, книги пише чи кінокартини ставить, а 

то, гляди, садки розводить, сіє хліб чи варить сталь, цей майстер на всі 

руки й митець на всі штуки?    

Тісно взаємопов’язані концепти ЧАРІВНЕ, ФАНТАСТИЧНЕ і 

ПАРОДІЙНЕ:    
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I Козак Мамай скочив охляп на свого шпаркого воронька Добряна-

Білогривця. 

Вдарив кінь некованим копитом, аж іскри засліпили очі всім, хто був 

на ту хвилину в цюпі. 

Молоденький хорунжий устиг схопити Мамая за ногу. 

Але гривань уже рвонувся, і чобіт лишився в руках у хорунжого. 

А запорожця не стало. 

Не стало й щойно домальованого коня. 

Тільки старий і стоптаний червоний чобіт лишився в руках V 

гетьманського посіпаки. 

Тільки чобіт червоний. 

Та ще долі — калинова квітка. 

— Проклятий чаклун! — тихо сказав Однокрил і, схопивши чоботище, 

брязнув ним об землю. 

А на ранок той самий чобіт, з гетьмана-зрадника глузуючи, хтось 

нишком повісив на новій шибениці — замість Козака Мамая, химородника, 

чаклуна й чарівника.       

Деякі оніми роману включені до процесу метафоризації і співвідносні 

з міфологічними персоніфікаціями, як-от: Тисячі людей зареготали, аж 

раптом пані Тиша пройшла по базару з кінця майдану в кінець. 
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Додаток 4 

 

ФАНТАСТИЧНЕ В ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЯХ 

 

Валерій Шевчук, «На полі смиренному» 

 

Розділ III, в якому розповідається про Єремію Прозорливого [Шевчук]   

 

Коли закалатали в било, я відчув, що мені важко вставати. Було в келії 

майже темно, келійник уже будив мене, несміливо торсаючи за плече. Я 

йшов у вогкій сутіні, переді мною ступав повільно Григорій, а позаду важко 

дихав Нестор, той, котрий літописа написав. Ми всі були в той ранок наче 

приглушені, і, хоч звичайно перемовлялися, всупереч припису, по дорозі до 

церкви, в той ранок вуста наші були наче заліплено. Піп Тит і диякон 

Євагрій, про ворожнечу між якими ми переповідали поміж себе не одну 

кумедну історію, були надуті й правили заутреню мляво й неохоче. Такий 

настрій не минув й ігумена, той стояв на своєму місці й похитувався, — у 

блідому світлі свічок його спина здавалася горбатою, а кукіль гостро стримів 

над головою. Я примостився збоку, і мені видно було братію; позаду ж стояв, 

як завжди, заплющений, білий і зморшкуватий, невисокий, але широкий у 

плечах дідок — Єремія. Такий був він того ранку нерушний, що, здавалося, 

помер і тільки завдяки палиці-підпірці не падає. Його велике, важке лице 

було виставлено вперед, а біла борода в цьому примарному світлі здавалася 

брудним віхтем. У мене зімлівали ноги, та, певне, не тільки в мене, ось брат 

Матвій похитнувся і ледве не впав. Відтак розплющилися Єреміїні очі, 

напрочуд ясні й чисті — зелена вода між засніжених берегів; брат Матвій 

замотав головою, проганяючи мороку. Але в цей час похитнувся і ледве не 

впав брат Федір, і знову позад нього засвітилися ясні зелені очі, оточені 

густим сивим кущинням. Федір перестав співати і, похитуючись, 
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поколивався туди, де стояв незвичайно згорблений ігумен. Голосний шепіт 

провис у церкві, покрив, здається, весь наш спів — брат Федір посилався на 

нездоров'я. Ігумен хитнув куколем, брат Федір спершу позадкував повз 

нього, тоді повернувся і поплив беззвучно, як тінь, до виходу. Я' мимовільно 

запам'ятав дивний вираз його обличчя: було воно наче попелом присипане, а 

крізь попіл проступала блідість. Єремія також дивився на Федора: зелені очі 

горіли й спалахували, і на мить здалося мені, що то великій сивий кіт стоїть 

на вийсті і палить очі на сіру й нікчемну мишу, що котиться йому назустріч, 

Федір обігнув Єремію, як вода камінь, і я побачив, як ледь-ледь помітно 

здригнули його вуста, а очі на мить пригасли. 

Ми всі завовтузились, бо уявили брата Федора в теплій постелі: тут 

же, на холодних плитах, було зимно й незатишно, здавалося, блукав 

церковний продув, обвіював нас, залазячи під одежу, й обмацував тіла, наче 

ходило по церкві десятки невидимих рук і кожного обшуковували. І все-таки 

я напружував усю силу, щоб не задрімати, повіки мені клеїло з непереборною 

силою, немов сидів у мене на плечах важкий і теплий сон і заліплював очі 

рученятами. 

Брат Матвій знову похитнувся, аж мусив опертися об стовп: на те 

знову засвітилися зелені Єреміїні очі, що були як зелений лід між покритої 

інеєм старої трави; Матвій уже також ішов до ігумена, ледве перебираючи 

нерухомими в колінах ногами і виставляючи сухий, гострий, зад. Знову в 

церкві поплив шелест, начебто шуміло над нами якесь дерево із бронзовим 

листям, хитнув кукілем Матвій, як недавно Федір, поплив до виходу просто 

на ясний зелений вогонь Єреміїного погляду. 

Я сперся плечем об стовп, притому став так, щоб стовп заслонював 

мене від Єремії, бо вже не в силі був стримати позіху, котрий ламав щелепи. 

Через це змушений був перервати спів, і мені ті щелепи так розвернуло, що я 

забоявся — їх заклинить. 

Зрештою ця незвично затяжлива утреня закінчилася, і ми з 

поспішністю посунули з церкви. Тільки Єремія нерушно стовбичив на своєму 
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місці, очі його розплющились і були наче зів'яла трава, на яку падає перший 

сильний мороз, а вуста глумливо стулилися. Кожен відчувався ніяково, 

проходячи повз той відвертий, насмішкуватий погляд, кожен з нас 

потуплювався, бо в кожного в нутрі сидів теплий кошлатий хлопець, що 

розтоплював нас і заліплював повіки, — ми тільки й думали про келії і 

постелі, які хоч вихололи за цей час, але скоро нагріються знов. 

Але мені не судилося в той ранок відпочити. Щось несподіване 

примусило залишитися у церкві. Я став у простінку: дуже веселе й радісне 

обличчя було в Єремії. 

Ігумен ішов, підтримуваний Полікарпом: лице його було сонне і 

зморене, Єремія палив свій зелений вогонь уже до ігумена. 

— Щось хотів мені сказати, Єреміє? — спитав почесний старець. 

— Велике диво сьогодні побачив! — сказав Єремія. 

— Завжди бачиш дива. — Ігумен поставив супроти Єремії маленькі 

чорні очка. — Самі дива, отче, бачиш, чи не забагато їх? 

— Це диво особливе, — звів кошлату бороду Єремія. — Біс був 

сьогодні поміж нас. 

— Біс? — перелякано згукнув ігумен. 

— Бачив його в образі купця, — сказав Єремія, і очі його погасли: 

прикрив він їх повіками… 

Був він справді старий і ветхий деньми і побачив сьогодні метеликів, 

які раптом покрили храм. Тріпотіли сріблястими крильцями — білий сон 

ламав старця, адже ніхто не знав, скільки він прожив. Казали, що йому триста 

літ і що прийшов він у монастир отакий старий і білий, а пострижене волосся 

зібрав і навіщось береже. Біле отож було в нього все: борода і вуса, брови і 

шкіра обличчя. Особливо вражало те, як стіна, обличчя: біля чорної мантії, 

свити й куколю воно палахкотіло. Через це і видива з'являлися йому так 

часто: сьогодні побачив рій білих і зелених метеликів, які довго кружляли 

довкола нього. Але потім вони попропадали, після чого він, може, і в сон 

запав, але прокидався щоразу, як тільки виходив із церкви хтось з братії. 
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— Купець той був у білому плащі, — сказав Єремія, — і ніс під полою 

букет квітів. Він ішов крадьки, ледве торкаючись носками черевиків підлоги. 

Відривав квітку від букета і кидав на спини братії, особливо тих, хто не 

співав заутреню, а тільки для показу розкривав рота. Ті квіти і звуться так, як 

треба: ліпки. Відривав квітку від букета і кидав. І кому прилипала квітка до 

одежі, похитувався такий і ледве не падав. Позіхав, тоді вигадував причину, 

йшов до вашої милості і тікав із церкви. 

Старець аж повітря вихукнув — так багато довелося йому сказати, але 

очі при цьому засвітилися і заграли, як весняна вода. 

— Жоден із них не повернувся назад, у церкву, — сказав урочисто 

старець, — всі вони спати пішли… 

…Ходив купець у білому плащі, виймав квіти і кидав на спини, 

співців, і прилипали ті квіти й п'янили, а купець тихенько сміявся, 

прикладаючи до рота долоню; бачив це лишень Прозорливий Єремія, такий 

старий, що йому ніхто й літ не міг перелічити, а ті, котрі зараз спали в келії, 

снили гріховні сни, бо росли їм із заплющених очей і з рота ті ж таки ліпки, 

можливо, вони дарували ті квіти пишнокосим красуням, хоч були самі 

ченцями… 

Ігумен стояв супроти Прозорливого, його очі вряди-годи туманіли: 

сон накопичувавсь у них на денцях. Полікарп тримав на вустах тонку, як 

нитка, усмішку: він, як Єремія, спати не хотів. — Те, що розповідає отець 

Єремія, достойне великої уваги, — сказав Полікарпу ігумен. — Треба буде 

нам зібрати братію, і хай повість він їй про своє видіння. На тих, хто піддався 

диявольській силі, ми покладемо покару, а ти впишеш цю історію до 

Патерика. 

Полікарп схиливсь у поклоні, а ігумен рушив із церкви. Він ледве 

пересував хворі ноги, і Полікарпові була немала праця його підтримувати. 

Єремія простояв якийсь час, вдивляючись перед себе, наче знову 

бачив ті білі й зелені метелики, що вилітали з його очей, чи купця в білому 

плащі і з квітами під полою, а я подумав, що він усе-таки знає, які можуть 
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снитися гріховні сни і що в тих снах можуть привиджуватися пишнокосі 

красуні. Я подумав, що кожна людина, хоч і відкривається перед світом, має 

в собі немало сокровенного. А ще я подумав, що Єремії залишалася в житті 

єдина втіха — втіха стеження. Я сам часом зазнаю такої втіхи, та й тоді її 

зазнав, коли підслуховує ту розмову, бо саме це змило з мене остаточно 

сонливий настрій. Зараз я можу зрозуміти Єремію, як і його стеження, чужа 

мені тільки радість, яку виказував він, коли братію за його виказом карали. 

З такими думками стояв я у закутку, і мене раптом схитнула сумна 

хвиля. Я аж заплющився, перечікуючи, поки заспокоїться душа. 

— Чом стоїш тут, сину? — почув я рівний, рипливий Єреміїн голос. 

Проти мене світилися його великі зелені очі, що були як передчасно 

опале на сніг листя. 

— Та от подумалося мені, — не моргнувши, збрехав я, — чи не 

допомогти вам до келії дістатися. 

— А поможи! — сказав старець. — Ноги мої як неживі, і важко мені 

ступати. 

— Скільки вам літ, отче? — спитав я смиренно, ведучи його під руку. 

— Не лічу я своїх літ, — сказав трохи невдоволено Єремія. — Гріхи 

свої треба лічити, не літа. Чув, що розповідав отцю ігумену? 

— Дивовижна то річ, — сказав я. 

— Розкажи це братії, — мовив старець. — І поділи з кимось, хто буде 

покараний, його покуту. Боголюбне це діло — ділити з кимось покуту. 

— Ви, отче, справді все знаєте? — спитав я. — Хотілося б мені 

запитати у вас дещо. 

— Запитуй, — сказав байдуже старець. 

— Чи не утяжує вас у старості велике знання ваше? 

— Бісівське знання утяжує, а богодане ні, — відповів він. — Давай 

спинимося, брате, захутко ти йдеш. 

— А як розрізнити його: бісівське й богодане? — спитав я. 

— Сумніву не треба мати, — озвався, віддихавшись, старець. 
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Ми пішли далі. Єремія простував у напрямку била. Там лежала 

колода, на якій він любив висиджувати. Весь вільний час бовванів на тій 

колоді і чи думав, чи подрімував. Я допоміг старцеві опуститися на колоду. 

— А чому про таке запитуєш? — спитав він, осяваючи мене зеленим 

світлом своїх неймовірних очей. 

— До мене колись теж прийде старість, — сказав я. — Хочу зустріти 

її з богоданим знанням. 

— Молитися тобі треба більше, — сказав Прозорливий. — Дивлюся 

на тебе й бачу; дуже тобі молитися треба. 

— Чому ж саме мені, отче? 

— Гріх ховаєш сокровенний. За цей гріх не карають, але стерегтися 

його треба, немалий-бо він. 

— Що ж це за гріх? 

Старий мовчав, тільки дивився на мене й жував губами. Я ж терпляче 

чекав, витримуючи той його пронизливий погляд. 

— На інших ти не подібний, — сказав нарешті Єремія. — Щоб не з'їла 

люта гординя, до інших уподібнюватися треба. 

— Але ж, отче, — сказав я зовсім тихо, — ви самі ні до кого не 

уподібнюєтеся!… 

— Значить, гріх цей і на мені лежить. 

Він заплющився і поринув у звичне заціпеніння. Я ж дивився на нього 

з німим подивом: обличчя його було біле як сніг. Білі вії лежали на білих 

щоках, і біла борода виростала із зовсім білої шкіри. Довкола світало. Тремке 

світло розливалося над землею, начебто хто махнув білим плащем, і від того 

плаща залилася земля світлом. Можливо, був це той-таки купець, що про 

нього стільки сьогодні говорено, а може, десь поруч виклюнулося з землі 

безліч білих квітів. З них спурхнули мільйони сніжно-білих метеликів і 

раптом полинули в небо, в якому почали розчинятися й розтавати, 

перетворюючись у ефірне, трепетне світло, що ним густо наповнилися хмари. 
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Десь угорі творилося чарівне дійство: плавилася темінь і з'являлася 

непорочна голубінь. 

— Дозволите мені, отче, йти? — спитав я тихо. 

Старець хитнув. Я повернувся й пішов. Тоді до мене раптом гукнув 

той-таки голос, тільки не був,він цього разу рипучий і тремкий: 

— Гей, брате Семене! 

Я повернувся. Якийсь мимовільний острах раптом омив мені серце. 

Очі в старця були розплющені і нагадували першу зелень, що пробивається з-

під снігу. 

— Там до тебе ззаду квітка причепилася, — сказав він, і на вуста його 

лягла та ж таки, якою він і в церкві всміхався, усмішка. — Це вона, та ж таки 

— ліпка!       

 

 

 

 

 

Сергій Плачинда, «Лебедія»
27

 

Точніше, краще й красивіше не скажеш. І треба розуміти вченого, 

який не міг заговорити мовою поета. 

Тож давньоукраїнська Оратта — країна орачів — наша гордість і 

слава. І ми нікому її не віддамо. Як не віддамо кургани й могили наших 

героїчних предків. Як не віддамо свої серця. 

І по-четверте, про найголовніше в ланці етногенезу: про менталітет 

оріїв — давніх українців. 

Так, як вже було мовлено, глава української школи біогеографії 

професор Віталій Поліщук стверджував, що етнічний та антропологічний тип 

                                                 
27

 Курсивом позначені емоційно забарвлені вислови, а підкресленням – терміни, 

запозичені з наукових текстів.  
 



315 

 

 

українця, його національний характер (менталітет) формувався під впливом 

розкішної природи. 

Сюди слід додати й 200 тисяч років субтропіків після другого 

льодовика, коли в праукраїнців закладалося на генетичному рівні те, що 

утверджувалося в психології, в національному характері українців за доби 

Оратти: виключна доброта, щедрість і щирість душі, лагідність, людяність 

в усьому, світоглядний оптимізм, довірливість і безпосередність, 

філософічний склад розуму, почуття гумору, самовідданість у намаганні 

творити добро для ближнього чи для громади, тобто — великодушність... 

Сі риси стають домінуючими для національного характеру давніх українців. 

На жаль, саме сі прекрасні ознаки менталітету українців принесуть їм чимало 

й лиха. Деякі чудові риси під ударами суворих років, лихоліть, голодоморів, 

окупацій тощо будуть частково втрачені чи спотворені. 

Оратта се розквіт Трипільської культури. Буяння фарб, розмаїття 

форм, глибина змісту. Глиняний посуд, оздоблений орнаментом, що 

утверджує святість Землі, яка світ годує. 

Мотиви орної землі провідні. Се — майже реалістичні смуги ріллі, 

борозни, яким... немає кінця-краю! Як — і життю. Щось величне, радісне, 

життєствердне бринить в «земляних» орнаментах Трипільського «глиняного» 

мистецтва. Як перегукується воно з наскельним написом на гроті Кам’яної 

Могили — написом, що його розшифрував Анатолій Кифішин: «РАДІСНО 

ПЛУГ РІЖЕ». 

Бачимо, відчуваємо, що рільництво Трипільської доби стало явищем 

романтичним. Адже Трипілля годувало світ хлібом. І хлібина одразу стала 

СОНЦЕПОДІБНОЮ. По сьогодні! [Лебедія, с. 48-49]. 

 

Мене завжди хвилює ця легенда, яку я чув ще в дитинстві від свого 

діда, а потім — у дорослому віці, студентом будучи, зустрів її, правда, в 

дещо іншій редакції — у Геродотовій «Історії». 
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Мабуть, історизм — визначальна риса українського народного усного 

епосу. Адже донесена до наших днів із глибини тисячоліть легенда про 

першоорача Оря та про золотий плуг підтверджує, що плуг (як і рало, ясна 

річ) винайшли і першими застосували трипільці, тобто давні українці. Тому 

їх по праву називали і називають ОРІЯМИ — орачами, синами і 

послідовниками святого Оря, що належно возвеличений у «Велесовій книзі». 

Приручений кінь, винайдені колеса і плуг — рушійна сила не тільки 

української, а й світової історії. Бо завдяки цим винаходам 

НАДДНІПРЯНСЬКА ДЕРЖАВА ОРАТТА ПЕРЕРОСЛА В СВІТОВУ 

СУПЕРДЕРЖАВУ ОРІАНУ. 

Як це відбувалося? Яким чином орії змогли мирним шляхом і 

порівняно за короткий історичний відтинок часу колонізувати землі Індії, 

Китаю (частково), Месопотамії, Палестини, Балкан (повністю), Північної 

Італії, Єгипту, острова Кріт, Західної Європи, Швеції?.. 

Передусім — Оріану як супердержаву утворила ДЕРЖАВНИЦЬКА 

КОНЦЕПЦІЯ ВОЛХВІВ. В чому її суть? 

Землеробство хутко розпопсюджувалося землями Оратти. І не дивно: 

в кожній родині оріїв народжувалося по 16-18 і більше дітей. Завдяки 

волхвам, їхній високій медичній культурі, суворому запровадженню ними 

народної гігієни та культури харчування (язичники-орії мусили, наприклад, 

п'ять разів на день, перед молитвою, обмиватися холодною водою, чотири 

рази на рік постити тощо), смертність в Оратті була найнижчою, а 

народжуваність найвищою за всю історію людства. Оріі не знали тяжких 

недуг, епідемій, моровиць. Звідси демографічний вибух на терені Оратти в V-

ІІІ тисячоліттях до н.е. І це був перший в історії людства, і чи не найбільший, 

демографічний вибух. 

Цьому явищу сприяла і природа (не забуваймо тези професора Віталія 

Поліщука про те, що довколишнє середовище формувало тип українця). 
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«Льодовиковий період загартував укрів», — зазначає Л.Силенко. (До 

речі, Л.Силенко цілком справедливо називає давніх українців УКРАМИ. Це 

слово побутує в українському народному усному епосі [Лебедія, с. 56-57].         
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Додаток 5 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ В ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ 

 

Олесь Бердник, «Марсіанські «зайці»» 

<…> 

Старт 

Ніч була темна, беззоряна. На обрії спалахували зірниці, у повітрі 

пахло свіжістю. Дихати було легко-легко. 

Андрійко, вибравшись із хати через вікно, підбіг до будки і покликав 

Топа. Собака — величезний, кудлатий дворняга — виповз із діри, улесливо 

закрутив хвостом. 

— Пішли, брат. Полетимо на Марс. 

Топ із готовністю побіг за хлопцем. За селом, біля одинокої груші, до 

них приєднався Боря. А біля березового ліска з канави виринула Надійка. 

— Вже півгодини жду, — докірливо сказала вона. — Де ваші 

продукти? 

— Ось, — похвалився Андрійко. — В мішку. Днів на десять 

вистачить… І кісток Топові захопив… 

— А в мене… Два кільця ковбаси, дві четвертини сала і паляниця. 

Ось термос із водою… 

— Ой, яка ти розумна, Надійно! — похвалив вожак. — А ми й не 

подумали про воду. 

— Ото ж бо, — задоволено озвалася дівчинка. — Далеко б ми без 

води залетіли… 

— Ну, пора, — скомандував Андрійко. — Топ, тихо… 

Діти дружно побігли в напрямі космодрому. Поміж березами засяяли 

вогні будівель. На верхівках ракет горіли червоні лампочки. 
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Незабаром перед ними виріс паркан. Де-не-де горіли ліхтарі, в далині 

маячіла постать вартового. Андрійко вибрав найтемніше місце, повів друзів 

туди, прошепотів: 

— Лягайте… 

Нечутно підповзли до загороди. Пес, піддаючись загальному настрою, 

теж припав до землі. Андрійко хутко вирив під парканом ямку, просунув 

собаку на той бік паркану 

— Сиди, Топ, зараз я до тебе переберусь, — тихенько прошепотів він. 

Після цього Андрійко хвацько перескочив через паркан і впав на 

м’яку траву. За ним, крекчучи, перебрався Боря. Останньою приєдналася до 

них Надійка. Топ радісно застрибав навколо дітей, лижучи коленого в 

обличчя. 

Пригнувшись, мандрівники побігли до темних масивів посеред 

космодрому. То були вишки і ракети. З того боку, де горіли вогні, долинали 

голоси, гули якісь машини. Андрійко зробив знак рукою і ліг на бетоновані 

плити. Надійка і Боря наслідували його приклад. Усі дружно поповзли до 

темного громаддя космічного корабля. 

Він виблискував матовими боками у тьмяному світлі далеких 

ліхтарів. Зліва нагору йшли металеві східці. Андрійко прошепотів: 

— Сюди… 

Діти швиденько рушили по тих сходах, ведучи за собою Топа. Пес 

охоче біг за ними, схвально крутив хвостом, принюхувався. 

Східці в’юнилися все вище і вище — десь під саме небо. У Борі аж 

дух захопило. Серце колотилося, очі заливав піт. 

— Ой, як високо, — прошепотів він. — Аж село звідси видно. 

— Хіба це високо, — відповів Андрійко. — Ось полетимо на Марс — 

хіба ж така висота буде… 

Нарешті вони нагорі. Видно чорний отвір входу — він зовсім поряд. 

Андрійко зупинився і… завагався. По тілу прокотився холодок страху, 

майнула думка: а може, не треба? 
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Не встиг Андрійко вирішити цю складну проблему, як його під бік 

штовхнув Боря. Внизу почулися голоси, майдан космодрому осяяв потужний 

промінь прожектора. 

— Остання перевірка, — сказав хтось. Йому відповів голос Юрія 

Сергійовича: 

— Особливу увагу зверніть на дубляжні автомати. 

— Біжімо, — придушено засичала Надійка. 

Діти прожогом кинулися в отвір, потрапили до вузенького 

коридорчика. Перед ними безшумно відчинилися двері, в очі вдарило 

червоне світло ряду лампочок над кнопками і важелями, над панелями і 

дивними приладами. Трохи вище, наче великі риб’ячі очі, виділялися круглі 

ілюмінатори. Як тільки мандрівники зайшли в каюту, двері зачинилися. 

— Здорово — автоматизація! — прошепотів Андрійко. 

— Сюди прийдуть, — цокочучи зубами, заявив Боря, — і знайдуть 

нас. 

— Треба сховатися, — додала Надійка. 

Топ тихенько скавучав, зляканий незвичною обстановкою. Андрійко 

оббіг попід стінкою, шукаючи якусь заглибину. В одному місці він помітив 

напівпрозору стіну, а рядом — чорну кнопку. Хлопчик натиснув її. Стіна 

зникла, і за нею з’явилася простора ніша з двома ліжками. Андрійко радісно 

кинувся туди, покликав товаришів. Тільки-но друзі зайшли до каюти, як 

двері знову автоматично зачинилися. 

— Боря, ти зі мною, — скомандував Андрійко. — Топ лежатиме з 

тобою, Надійко. Живо! 

— Що це за каюта? — заїкаючись, запитав Боря. 

— Для космонавтів. Хіба не бачиш. Зараз летять автомати… але 

наступного разу полетить Василь! Той, що говорив на вечорі, — пам’ятаєш? 

Андрійко задоволено хихикнув, умощуючись на ліжку. 

— От буде шуму, як дізнаються про нас! 
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Не встигли друзі як слід улягтися, коли з центральній каюті 

спалахнуло світло. Пропливла чиясь тінь. Діти затамували подих. Було 

чутно, як тривожно хекає Топ. 

“Хоч би не подав голосу”, — промайнуло в голові Андрійка. 

Тінь маячіла деякий час за дверима. Чулися якісь гудки, дзвінки, 

спалахували і згасали різнокольорові вогники сигналів. Потім світло погасло. 

Настала повна тиша. 

Діти завмерли, пригнічені напруженим чеканням. Минали тягучі 

хвилини. А, може, то були години? 

Раптом почувся могутній гул. Здавалося, весь світ задрижав, полетів 

шкереберть. Поряд з Андрійком хтось моторошно закричав — чи то Боря, чи 

Надійка. Дико завив Топ. Діти змішалися в одну купу. Неймовірний тягар 

притиснув їх до підлоги, стало важко дихати… 

Але так було недовго. Гуркіт поволі затихав і перетворювався на 

одноманітне дзижчання. Полегшало. Тягар зник. 

Боря заворушився, хрипко запитав: 

— Де ми? 

— В космосі, — непевно відповів Андрійко. — Мабуть, летимо… 

Раптом угорі спалахнуло і вдарило прямо в очі друзям яскраве світло. 

Вони зажмурились, розгублено прикриваючи долонями очі. Почувся гучний 

тривожний голос: 

— Там діти, Юрію Сергійовичу! 

На стіні спалахнув голубий прямокутник телевізора. На ньому 

виникло обличчя Юрія Сергійовича. Він побачив дітей. Погляд ученого 

сповнився подивом і гнівом. 

— Так от як ви мені віддячили за відвертість?! — загримів він. — 

“Зайцем” пробралися в ракету? Ви розумієте, що ви наробили? 

— Юрію Сергійовичу, — жалібно обізвався Андрійко, але вчений 

урвав його: 
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— Що “Юрію Сергійовичу”? Чи це вам прогулянка за село? Адже 

ракету повернути назад неможливо. Вона обов’язково долетить до Марса… 

— Так ми ж і зібралися на Марс! — виправдовувався Андрійко. 

— І продуктів набрали! — підхопила Надійка. Юрій Сергійович 

обурено стенув плечима, подивився на когось рядом із собою. 

— Продуктів! Ви чули?! Вони набрали продуктів і гадають, що цього 

досить для космічного польоту! А того не знають, що ракета розрахована на 

певну вагу, що зайвий вантаж змінює шлях польоту і можлива катастрофа. 

Адже ви можете розбитись! 

— Ми вирішили йти на жертву, — похмуро сказав Андрійко. 

— Ох і капустяні ж у вас голови! — докірливо сказав учений. — Де 

ви бачили, щоб нашій науці потрібні були такі жертви? Спочатку навчіться, 

станьте космонавтами, а потім уже летіть! 

— А в книжках же так, у фантастичних, — виправдовувався Боря. — 

Разом із дорослими летять діти… і стають у пригоді… 

— Бач, як вони книжки використовують! Що ж тепер із ними робити? 

Надійка жалібно схлипнула, хлоп’ята опустили голови. Учений 

розгублено поглянув на дітей, потім рішуче махнув рукою. 

— Будемо посилати другу ракету сьогодні ж. Попередьте Василя. 

— Василь полетить? — радісно вигукнув Андрійко. — А ми з ним 

зустрінемось? 

— Не радій завчасно, — суворо відповів Юрій Сергійович. — Герої! 

Начиталися книжок, навчилися запускати самовари і думаєте, що вже досить 

цього? Морока з вами. Переходьте зараз же у каюту і слухайте мене уважно. 

Я поясню, що треба робити… 

 

 

У польоті 

 

Інструкції Юрія Сергійовича була суворими, жорстокими. 
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До приладів не торкатися. Слухати його вказівок. Із ракети на Марсі 

не виходити. Ждати прильоту Василя. 

— Так для чого ж ми летимо? — жалібно запитав Андрійко. — Ми ж 

хотіли як краще… 

Юрій Сергійович трохи змилостивився. 

— Гаразд. Я дам вам одне завдання. Погляньте на пульт. Там є щиток 

із червоною кнопкою. Біля неї напис: “Дублююча система”. 

— Знайшла! — щасливо вигукнула Надійка. — Ось вона… 

— Правильно, — похвалив учений. — Запам’ятайте її. Коли я скажу 

— натиснете її при підході до Марса. 

— А що це, Юрію Сергійовичу? Що значить “дублююча”? 

— Запасна. Зрозуміли? Якщо зіпсується один механізм, то 

включиться інший, запасний!.. А тепер можете поглянути на небо, я дам 

наказ відкрити ілюмінатори. 

Безшумно розійшлися темні щити на круглих отворах. Діти завмерли 

від небаченого видовища. За ілюмінаторами відкрилося чорне, як сажа, небо, 

а на ньому — безліч яскравих зірок. Вони сяяли рівним світлом, а не 

тремтливо, як на Землі. 

— Що — гарно? — озвався з екрана Юрій Сергійович. 

— Здорово! — вихопилось у Андрійка. 

Топ став злякано підвивати, спостерігаючи небачене видовище. 

— Юрію Сергійовичу, — несміливо озвався Андрійко. — В книжках 

написано, що в міжпланетному просторі люди не відчуватимуть ваги… а ось 

ми… 

— Що ви? 

— Так, як і на Землі… відчуваємо… 

— Так і треба, — посміхнувся вчений. — Ми не виключаємо двигуни. 

Рух ракети весь час прискорюється, і це дає відчуття ваги. От якби ми 

виключили двигуни — тоді б ви втратили вагу… 
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— Виключіть! — палко попросила Надійка. — От цікаво буде 

політати в повітрі! 

— Не можна. Курс польоту точно розрахований. Ви й так порушили 

його. З виключеним двигуном ви будете летіти в десятки разів довше. А так 

— сьогодні ж будете на Марсі Та й приємного нічого не буде з невагомості. 

Ви без звички лише гулі наб’єте на лобі. Дивіться краще сюди, на пульт… 

Трохи вище, в перископ… 

В овальному отворі перископа друзі побачили шматок зоряного неба, 

а на його тлі — зеленувату кулю, що переливалася ніжним, тремтливим 

сяйвом. На ній видно було темні плями, білі пасма. 

— Диви — глобус! — здивувався Боря. 

— Не глобус, а сама Земля, — пояснив учений. 

— Земля! — ахнули діти в захопленні. 

З одного боку на планету находила тінь, куля поволі оберталася. 

Поряд з нею з’явився срібний Місяць, набагато менший від Землі. 

— Надивилися? — запитав учений. — А тепер спати. Вам треба 

заспокоїтись і відпочити. І не забувайте, що я сказав. Нічого без дозволу не 

робити. 

— А де нам лягати? — запитав Андрійко. 

— У крісла перед пультом. І прив’яжіться ременями. Тут краще 

витримувати перевантаження. 

Робити було нічого. Мандрівники востаннє поглянули на зоряне небо 

і сіли у крісла. Вражень було так багато і втома так давалася взнаки, що діти 

через хвилину міцно спали. 

 

 

На Марсі 
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Прокинувся Андрійко від гуркоту, що заповняв, здавалося, все його 

єство. Знову, як і при підйомі, дзвеніло в голові і стискало груди. Звідкись 

чувся тривожний голос: 

— Вставайте! Негайно прокиньтеся! 

Андрійко відстебнув ремені, схопився з крісла, впав. Чіпляючись 

руками за пульт, він підвівся, побачив на екрані обличчя Юрія Сергійовича. 

Вчений говорив: 

— Натисни кнопку, про яку я казав. Ракета падає на Марс. Вона 

збилася з курсу, автомати вийшли з ладу… 

Андрійко злякано дивився поперед себе, нічого не розуміючи. Все 

крутилося в очах, у перископ насувалося щось червоне, ракета дрижала від 

страшенної напруги. 

— Я не бачу кнопки, — у відчаї закричав Андрійко. — Світ 

крутиться! 

Біля нього з’явилася Надійка. Вона прудко видерлася до пульта, 

знайшла знайомий щиток, натиснула кнопку. 

Загриміло ще сильніше. Дітей притиснуло до підлоги. В ілюмінаторі 

стрімко наближалася поверхня Марса. Ніби здалека, долинув голос ученого: 

— Ждіть допомоги! Ждіть Василя! Нікуди не… 

Сильний удар, грім заглушив слова Юрія Сергійовича. Всі звуки 

злилися у протяжне виття. Замигали і згасли на пульті червоні вогники. 

Ракета ударилася об щось, захиталася і повільно впала. Хмара куряви закрила 

ілюмінатори. І слідом за цим настала мертва тиша. 

— Юрію Сергійовичу, — простогнав Андрійко. 

Йому ніхто не відповів. Тихенько заскавучав Топ. 

Боря схлипнув, засопів. 

— Де ми, Андрійку? 

— Мабуть, на Марсі… 

— А чого Юрій Сергійович мовчить? — озвалася Надійка. 
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— Не знаю… Може, радіо зіпсувалося. Він кричав, щоб ми ждали 

Василя… 

— А що це червоне за вікнами? 

— Курява… Пісок… Бачиш — уже розходиться. Червона хмара, 

справді, зникала, розвіювалася. 

В ілюмінаторах з’явився не бачений ніколи пейзаж планети. Діти з 

подивом оглянулися навколо. Вони опинилися на стіні каюти. Крісла і 

підлога були десь над головами. 

— Перевернулася ракета, — сказав Андрійко. 

— Що ж ми будемо робити? — пригнічено запитав Боря. 

— Подумаємо. Треба спочатку поїсти… 

Проти цього ніхто не заперечував. Надійка відкрила мішок, дістала 

харчі, термос із водою. Діти жадібно припали до їжі, дружно знищили ціле 

кільце ковбаси. Боря хотів починати друге, але Андрійко зупинив його. 

— Треба терпіти. Хтозна, скільки тут ждати. Зав’яжи, Надійко, торбу. 

Дай Топу кістку. 

Доки собака вдячно розгризав костомаху, Андрійко, повеселівши, 

говорив: 

— Послухайте мене Недаремно ми прилетіли на Марс. Вперше в 

історії. Треба зробити щось цінне… 

— Що? — недовірливо запитав Боря. — Юрій Сергійович наказав не 

виходити із ракети. Та й поглянь — нічого цікавого у вікні не видно… 

— Справжні дослідники не з вікна виглядають, — огризнувся 

Андрійко. — Поки прилетить Василь, треба дослідити поверхню Марса. 

Назбирати гербарій рослин, так як ми в школі робили. 

— І камінців, — додала радісно Надійка. 

— Правильно. І комах або тварин, якщо знайдуться… Це буде велика 

допомога вченим. О! 

Боря з сумнівом поглянув у отвір ілюмінатора. 
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— А якщо там дихати не можна? Ти ж читав — повітря на Марсі 

рідше, аніж на вершинах гір… 

— Так то ж написано, а то насправді, — заперечив Андрійко. 

— Ми спробуємо. За раз не вмремо… Ждати нічого, за мною. 

Двері із ракети автоматично відчинилися, і діти вибралися на червону 

піщану рівнину, йти було надзвичайно легко — здавалося, що тіло втратило 

частину своєї ваги. Яскраве сонце, разів у два менше, ніж на Землі, 

освітлювало синюваті повзучі рослини та чорно-зелені мохи на схилах 

барханів. Небо було темно-фіолетовим. Сильний вітер, що дув при самому 

грунті, ніс над Марсом хмарки рожевого пилу. Повітря було сухим, різким. 

Боря закашлявся. Андрійко засміявся. 

— Нічого. Можна дихати. Бачите, Василь був правий… Тут можуть 

жити люди. 

— Нема тут нікого, — жалібно заявив Боря. — Тільки мохи та 

бур’ян… 

— Сам ти бур’ян, — розсердився Андрійко. — А хіба в нас, на Землі, 

нема пустель? Там теж тільки всякі саксаули та чагарі… Будемо шукати. 

Бачите — горби. Підемо у той бік. Надійко, збери в мішок трохи цього моху, 

пригодиться. Це ж рослини з Марса — хіба не розумієш?! 

Дівчинка радо заходилася виривати синюваті рослини. Це було 

досить важко — їх коріння виявилося міцним і довгим. Дружно взявшись до 

роботи, діти вирвали кілька в’юнких стебел, заховали у мішок. 

— А тепер — уперед, — скомандував Андрійко, підсмикуючи Топа за 

ремінець. 

Гуртом, збиваючи червоний пісок із барханів, друзі кинулися до 

обрію. Оглядалися навколо, перемовлялися. Не вірилося якось, що вони 

опинилися на Марсі, на тій самій планеті, яку вони бачили тільки в книжках 

та на вечірньому небі у вигляді червоної зірочки. Надто вже Марс був 

звичайним — обшарпаний, рудий, схожий до якогось необжитого, 

запущеного місця на Землі. Але все ж таки це був інший світ — відчувалося 
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по всьому. І по тому, що обрій був зовсім недалеко і що тіло здавалося дуже 

легким, і повітря розріджене. 

— Нецікаво, — озвався Боря. — Я думав, що ми побачимо тут 

розумних істот або якісь будівлі…. 

— Вірити треба, — палко сказав Андрійко. — Зрозуміло? 

Обов’язково побачимо. Не може бути, щоб не було людей… 

Діти пробігли кілометри два, зупинилися. Ракета блищала на обрії. 

Віддалік вона здавалася якоюсь іграшковою. Андрійко показав на неї рукою. 

— Треба далеко не відходити, бо загубимось. Пошукаємо в долині, а 

потім повернемося. Скоро має прилетіти Василь… 

Мандрівники заглибилися в широку долину. Навколо виднілися 

розмаїті камені, блискучі мінерали. Діти дружно взялися збирати камінці. 

— Пригодиться вченим, — промовив Андрійко. 

Потім вони знайшли смуги голубуватих соковитих рослин з 

колючками і дрібненькими червоними квітами. Надійка радісно кинулася до 

них, зірвала одну і раптом скрикнула. 

— Що з тобою? — стурбовано запитав Андрійко. 

— Вкусила… квітка. Дуже боляче. 

— Може, вона отруйна? — злякався Боря. — Хай їй грець. 

— Ні. Треба забрати. Загорни її камінцем в торбу. Пішли далі. Ще 

трохи позбираємо і повернемось… 

Раптом збоку почулися дивні звуки, потім загавкав Топ. Здивовані 

діти озирнулися. В долині, позаду них, біснувався пес. Він велетенськими 

стрибками кружляв навколо дивного предмета жовтуватого кольору з 

голубими смугами. Андрійко кинувся до Топа. Предмет зненацька рушив із 

місця і швидко помчав униз по долині. 

Надійка захоплено вигукнула: 

— Тварина! Лови! 

Це, справді, була жива істота, марсіанська тварина. Треба було будь-

що наздогнати її. 
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Всі троє кинулися слідом. Топ уже доганяв звірятко, але вхопити 

боявся, бо воно раз у раз підскакувало і тоді із-під смугастого панцира 

блискали довгі жовті зуби. 

Відстань між твариною і дітьми скорочувалася. Андрійко захекався і 

відчував, що довго бігти з важкою торбою не зможе. Він кинув її додолу і 

крикнув: 

— Надійко, забери! 

      Дівчинка і Боря відстали і знесилено зупинилися. Але Андрійко не 

хотів здаватися. Він піддав ходу, наблизився до втікача на півметра і 

стрибнув, міцно охопивши панцир звірятка. Голова і лапи тварини сховалися 

всередину — тепер вона, певне, надіялася лише на міцність своєї природної 

схованки. 

Підбігли Боря і Надійка, знесилено хекаючи. Андрійко теж 

страшенно втомився. Але всі були дуже раді з вдалого полювання. 

Перепочивши, розглянули дорогоцінний трофей. Топ усе хотів ударити 

марсіанську черепаху лапою, але Андрійко одігнав його і заховав полоненого 

жителя Марса в рюкзак. 

Лише тепер друзі помітили, що почало сутеніти. Сонце зникло. Небо 

стало зовсім темним. Андрійко тривожно оглянувся, сказав: 

— Пора до ракети… 

Діти попрямували на горб. Довго дивилися навколо. Але в сутінках 

марсіанського вечора вони ніде не могли помітити ракети. Скрізь, куди не 

глянь, тягнулися одноманітні горби і скелі. На небі, в одному місці, горіла 

червоно-багрова стежка. Певно, в тому місці зайшло сонце. 

Дівчинка торкнулася руки Андрійка, тихенько запитала: 

— Де ж ракета? 

Вожак мовчав. Він нічого не міг сказати своїм друзям. Відчай 

закрадався в його серце, до очей підступали сльози. Але хлоп’яча гордість 

перемогла. Нетреба показувати товаришам, що прийшла небезпека. Може, 

щось удасться зробити. 
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— Виберемо затишне місце, — озвався він. — І будемо ждати. 

Василь, як прилетить, знайде нас… 

— Як? — цокочучи зубами, схлипнув Боря. — Як він знайде? 

Андрійко не відповів. Він рішуче підійшов до купи каміння, знайшов 

затишок і покликав туди друзів. Усі троє вмостилися під захистом скель, 

притислися одне до одного, мовчали. Топ витягував ніс назустріч вітру, щось 

винюхував, тихенько вищав. 

По спині в Андрійка забігали мурашки. Невже так нещасливо 

закінчилася їх мандрівка? Згадалася школа, докори вчителів і 

піонервожатого, Юрій Сергійович, йому стало жаль їх. Стільки клопоту 

принесли вони дорослим своєю мандрівкою. І ніякої користі. Хто їх знайде 

тут, між скель, на чужому невивченому Марсі? 

Навколо зовсім потемніло, на небі загорілися зорі — колючі, великі. 

Поволі викотився маленький місяць, разів у двадцять менший земного. 

Згодом з’явився другий. Він дуже швидко пересувався по небу— можна було 

помітити простим оком. 

Друзі мовчали. Кожен боявся сказати слово, бо всі відчували: одна 

мить, один натяк відчаю — і вони розревуться, як маленькі діти. А хіба ж 

можна плакати космонавтам? 

— Що то, Андрійку? — дрижачим голосом запитав Боря. 

— Де? 

— А в небі… пливе… Ніби м’ячик? 

— А то ж супутник Марса. Деймос. А той прудкий — то Фобос. Чув 

же на лекції, що вони штучні… 

— Ой, як цікаво, — прошепотіла дівчинка. — Значить, тут люди 

живуть. Може, вони нас знайдуть? 

— Чого захотіла, — жалібно озвався Боря. — Хто нас побачить у 

такій темряві… та ще й у пустелі, серед горбів?.. 

Діти знову понуро замовкли. Дмухнув вітер. Спочатку слабенький, 

він із кожною секундою посилювався. Низько над горбами повисла пасмами 
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густа стіна куряви, потім повалив сухий сніг. Мандрівники задерев’яніли від 

страху й холоду. “Приходить кінець”, — така думка невблаганно зріла у 

кожного. 

Раптом Андрійко помітив, що Топ зірвався з місця і закружляв 

навколо скель. Потім він повернувся назад, скочив на груди Андрійку, і, 

оглядаючись, побіг у долинку, щось винюхуючи. 

— Що з ним? — здивовано прошепотіла Надійка. 

— Може, він по слідах виведе нас до ракети? — з надією вигукнув 

Боря. 

— За мною! — рішуче скомандував Андрійко, зриваючись на ноги. 

Діти дружно кинулися слідом за Топом… 

 

 

Рятунок 

 

Пес кілька разів зупинявся і, поводячи головою в різні боки, нюхав 

повітря. Він ніби чув якісь далекі запахи. Потім знову схиляв голову до 

грунту і підтюпцем біг крізь імлу. Діти не відставали від нього, тримаючись 

за руки і одвертаючись від снігу, що сипав прямо в обличчя. 

Пес вів дітей ущелиною, яка ставала все глибшою. Незабаром 

снігопад стишався, тепер сніжинки падали згори м’якими білими 

метеликами. Нарешті, ущелина вперлась у круту кам’яну стіну. Мандрівники 

здивовано зупинились. 

— Що трапилося? — процокотів зубами Боря, виглядаючи з-за спини 

Андрійка. 

— Мабуть, Топ заблудився, — похмуро озвалася Надійка. — Забрели 

ще глибше… тепер зовсім не виберемося… 

Пес кілька разів голосно гавкнув, нетерпляче перебираючи лапами. 

Ніхто ніде не обзивався. Надія, що почала зігрівати серця дітей, знову помалу 

згасала. 
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В цей час, на якусь хвильку, вгорі розійшлися хмари, на чорному тлі 

показався марсіанський місяць. Тьмяне проміння осяяло ущелину, і в тому 

примарному світлі діти побачили стіну, біля якої вони стояли. Андрійко 

вражено скрикнув. 

— Боря, Надійко… Дивіться! 

— Що таке? 

— Це штучна стіна… змурована!.. 

Андрійко обмацав руками велетенські ромбічні камені, щільно 

припасовані один до одного, радісно сказав: 

— Через це Топ привів нас сюди. Я ж вам казав — геніальний собака! 

Боря смикнув Андрійка за полу, злякано прошепотів: 

— То, може, тут марсіани? Тутешні люди? 

— А то ж як! Так воно і є. 

— А вони не захоплять нас? Не зроблять нам… поганого? 

— Дурню! Вони тільки поможуть… 

Топ кинувся до стіни і люто загавкав. Потім шалено зашкріб лапами, 

ніби сердився, що ніхто не з’являється. 

І ось… несподівано… частина стіни пропала. З’явився величезний 

чорний отвір. Із того отвору виступила гігантська постать, спалахнуло 

проміння, яке осліпило дітей. Вони збилися докупи, приголомшені, налякані. 

Щось могутнє, сильне схопило їх в оберемок і кудись понесло. 

Боря мало не знепритомнів од страху. Не краще себе почували і 

Надійна з Андрійком. Той, хто ніс дітей, незабаром зупинився, опустив їх 

додолу. Стало тепло, спалахнуло світло. Андрійко несміливо поглянув угору. 

Перед ними стояла велетенська істота, схожа на людину, але разів у півтора 

більша. 

— Марсіанин, — прошепотіла Надійна. 

Андрійко мовчки стиснув її руку. Серце його завмерло від 

тривожного хвилювання. Йому навіть здалося, що все це сон, а не дійсність, 

настільки казковим було оточення. 
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Вони стояли серед великого кулястого приміщення, краї якого танули 

у блакитній імлі. Попід стінами були розташовані дивні прилади, апарати. 

Діти заворожено оглядали їх, а марсіанин все дивився і дивився на своїх 

гостей, ніби хотів збагнути, хто вони такі, з яких країв. 

Нарешті, він рішуче простягнув руку до стіни. Щось клацнуло, 

зажеврів великий екран, схожий на телевізійний. На ньому засяяла сліпуча 

кулька, а навколо неї закружляло дев’ять темних крапок. 

— Наша сонячна система! — скрикнула вражена Надійна. — 

Пам’ятаєте, ми вивчали схему? 

— Точно, — згодився Андрійко. Марсіанин показав рукою на 

четверту крапку, потім на себе. 

— Показує на Марс, — прошепотів Боря, подавшись наперед. 

— Авжеж. Він же з Марса. 

Андрійко осмілів і теж наблизився до екрана. Порахувавши крапки, 

він тицьнув пальцем у третю. То мусила бути Земля. Він оглянувся на друзів. 

Ті схвально кивнули. 

Екран погас. Марсіанин повернувся до дітей і раптом почав говорити 

їхньою — земною — мовою: 

— Здрастуйте, друзі. Я так і гадав, що ви із планети Земля. 

— З Зем…лі, — запнувся Андрійко. — А як ви… розмовляєте? Звідки 

знаєте… нашу мову? 

— О, це дуже просто, — гостинно відповів марсіанин. — Ми давно 

приймаємо ваші радіо-телепередачі. З допомогою автоматів розшифровуємо 

мову. Ми вивчили більшість ваших мов. 

— Для чого? — здивувалася дівчинка. 

— Як-то для чого? Ми ж чекали гостей. От хоча б вас. Тільки ми не 

гадали, що люди Землі будуть такі малесенькі. Ніби карлики… 

— Ми не карлики, — образився Андрійко. — Ми діти. 

— Діти? — здивувався марсіанин. — Хіба у вас діти будують машини 

і ракети? Це дуже дивно. Я нічого такого не бачив у передачах із Землі. 
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— Ми нічого не будували, — ніяково пояснив Андрійко. — Ми 

пробралися в ракету “зайцем”… 

— Зайцем? — обличчя марсіанина набрало зовсім кумедного виразу. 

— Що це значить? Я знаю, що заєць — така маленька тварина на вашій 

планеті… Ви вмієте перетворюватись у тварин? 

Надійка засміялася. Не стримався і Боря. Він хихотів, тримаючись 

руками за живіт. 

— Ви не так розумієте, — пояснив Андрійко. — Пробратися “зайцем” 

— це значить так, щоб ніхто не помітив… 

— Ай-я-яй! — похитав головою марсіанин. — Хіба ж так можна? 

— Так дуже хотілося на Марс! — виправдовувався Андрійко. 

— І потім… там сперечаються… 

— Хто сперечається? 

— Всі. І вчені, і просто люди. Чи є життя на Марсі? Одні кажуть, що 

нема, що на Марсі тільки пустелі та вулкани, другі кажуть, що там є мохи і 

чагарі, а деякі вважають, що є навіть розумне життя… 

— А ви як думали? — поцікавився марсіанин. 

— Ми вірили, що на Марсі є люди. Через те й полетіли “зайцем”. Ми 

дуже вірили, повірте нам! А то б хіба полетіли?.. 

Марсіанин замислився, прошепотів розчулено: 

— Вони дуже вірили. Це приємно, це прекрасно… — Раз так, — 

голосно додав він, — тоді я вам покажу все. 

— Що? — вигукнули дружно діти. 

— Побачите самі, йдіть сюди. 

Марсіанин підвів дітей до сферичного апарата. В ньому відчинилися 

двері. 

— Заходьте… 

— А собака? — захвилювався Андрійко. — Де Топ? 
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Собака ображено сидів у куточку, біля якихось приладів. Він 

урятував дітей, і його ж забули! Така думка була написана на його розумній 

морді. 

— Топ! Іди сюди. Ти, брат, не ображайся. Сам бачиш, які чудеса. 

Собака радісно гавкнув і стрибнув слідом за дітьми в отвір сфери. 

Двері тихо зачинилися. Апарат колихнувся. Навколо попливли сірі струмені, 

майнуло зоряне небо. Десь рядом тихо заграла ніжна музика. 

— Куди ми летимо? — пошепки запитав Андрійко. 

— Не бійтеся, все буде гаразд, — заспокоїв марсіанин, який стояв 

перед пультом. — Ви все зараз узнаєте. 

— А скажіть, дядю марсіанин, — несміливо озвалася дівчинка, — 

чому ви не прилітаєте на Землю? Адже у вас така техніка! Вища, ніж у нас! 

— Ми прилітали, — таємниче відповів марсіанин. — Давно 

прилітали… 

— Ну да, — не повірив Андрійко. — Ми б знали… 

— Правда, — підтвердив марсіанин. — Тільки тоді на вашій планеті 

жили дуже темні люди. Вони боялися нас, поклонялися нам, гадаючи, що з 

неба спускаються боги. 

— Ото дурні! — зверхньо засміявся Боря. — Я б не злякався. 

— Е, та ти, хлопче, забув, що вони не знали нічого про інші планети. 

Не знали навіть того, що Земля кругла. Вони поклонялися кожному каменю і 

дереву, не те що істотам, які спускалися з неба… 

— А й правда, — згодився Андрійко. — Ще наші діди й баби вірили, 

що небо стоїть на залізних стовпах, а на небі живуть ангели. 

— От бачите… 

— А чого ж ви тепер не прилітаєте? 

— Тепер зовсім інша справа. Всі жителі Марса давно вже 

переселилися до іншої зірки, на кращу планету… 

— Чого? — злякалися діти. 
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— Як-то чого? А хіба у вас на Землі не буває так… Перша хата стає 

тісною, малою, і тоді господарі будують собі кращу — світлішу, просторішу, 

де краще жити і розвиватися. Ви ж бачите — на Марсі зараз холодно, пусто, 

мало повітря. Ми знайшли біля іншого сонця гарну планету з густою 

атмосферою, з буйною рослинністю, побудували багато космічних кораблів і 

переселилися… 

— Ой як здорово! — вигукнув Андрійко. — Оце так техніка! А чого 

ж ви на Землю не переселилися? Це ж зовсім близенько… 

— Не можна. Бо у вас тяжіння у три рази більше. А хіба можна було б 

завжди жити, маючи потрійну вагу? 

— Е, ні! — жваво озвався Боря. 

— Ото ж бо! 

— А чого ж ви не передали нам своїх винаходів? Марсіанин тихенько 

засміявся. 

— А ви гадаєте, що це буде цікаво і корисно? Хіба у вас на Землі нема 

людей, які користуються телевізором, або машиною і не знають, як вона 

влаштована? Уявіть собі, що зникли механіки та інженери, які розуміють 

конструкцію. Що сталося б? Люди повернулися б до палиці і воза, а може й 

знищили б себе, необережно поводячись із небезпечними винаходами. Так і 

тут. Ми ждали, доки наука Землі підніметься самостійно до такого рівня, щоб 

можна було їй передати наші відкриття, не боячись, що люди Землі 

погублять себе. Такий час підходить. Саме для цього знаходимось на Марсі я 

і мої товариші. 

— То тут вас багато? 

— Ні, не багато. Ми прилетіли сюди років сто тому. Ви знаєте про 

супутники Марса? 

— Фобос і Деймос! — вихопилось у Андрійка. 

— Правильно. Так ті супутники — штучні кораблі. На них ми 

прилетіли від іншої зірки, де зараз живуть марсіани… 
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 — Бач! — радісно прошепотів Андрійко. — Василь правильно казав 

про супутники… 

— Ми якраз і летимо на Фобос, — озвався марсіанин. — Увага, 

наближаємось. Я вам покажу дещо цікаве… 

Зоряні смуги довкола напівпрозорої сфери зникли, навколо 

запанувала суцільна темрява. Музика затихла. Потім засяяло голубе світло, і 

перед дітьми розгорнулася чудесна панорама… 

 

 

На Фобосі 

 

Апарат, на якому вони знаходилися, повільно плив у просторі. А 

внизу, в ніжному тумані, розкинулося казкове місто-сад. Воно було 

розташоване концентричними кільцями, якщо глянути одразу. Але, 

придивившись, діти помітили, що поселення має форму гігантської троянди. 

Кожна пелюстка її складалася із групи прекрасних будинків одного кольору 

— голубого, рожевого, чи білосніжного. Всі споруди оповивалися заростями 

зелених, синіх і червоних рослин. У центрі міста-троянди блищало кругле 

озеро, де під промінням кількох штучних сонць, купалися і плавали на 

якихось пристроях марсіани. 

— І все це всередині Фобоса? — вражено запитав Андрійко. 

— Всередині! — підтвердив марсіанин. — Тут зроблено все, щоб 

космонавти могли нормально жити і працювати. А чому ви дивуєтесь? Я чув 

у передачах із Землі, що ви теж готуєтесь будувати такі літаючі планети. Ще 

ваш учений Ціолковський мріяв про це… 

— Ми так мало читаємо, — засоромлено сказала Надійка. 

— Треба вчитися. Ви ще тільки починаєте життя. Найголовніше — 

стремління. А воно у вас є. Ви мені дуже подобаєтесь, друзі з планети 

Земля… 
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— Ой, — згадав раптово Андрійко. — А за нами ж послали ракету. 

Там Василь прилетів і, напевне, шукає нас!.. 

— Ну, цьому ми зарадимо, — весело сказав марсіанин. Він 

повернувся до екрана над пультом, щось ввімкнув. На екрані з’явилася 

поверхня Марса, червоні горби, піски, ряди голубих рослин. На рівнині 

показалася ракета, що лежала боком, а поряд із нею ще одна. Вона стояла 

рівно, заміряючись гострим носом у небо. 

— Вона, — щасливо промовив Андрійко. — Василь уже прилетів. 

Але як ви знайшли ракету? 

— З допомогою локаторів. У нас це робиться дуже просто. Ну, а 

тепер — назад. Вам, справді, пора. Зустрінемось ще не один раз. 

Світло погасло. Постать марсіанина зникла. 

— А Топ? Де Топ? — закричала Надійка. 

— Буде собака, не турбуйтеся, — заспокоїв невидимий голос. 

Щось засвистіло, в обличчя заструмило тепле повітря. Навколо 

замерехтіла зоряна безодня, з її глибини з’явилася гігантська червона куля 

Марса. Вона блискавично насунулась і розтанула у сніговій імлі. 

Похолоднішало. Друзі притиснулись одне до одного. Андрійко нагнувся, 

намацав біля ніг Топа. Пес радісно завищав. 

Із снігової завіси зненацька з’явилася ракета. Біля неї лежала ще одна. 

Раптом спалахнув іскристий фейєрверк, осліпив дітей. 

А коли вони розплющили очі, то навколо нікого не було: ні апарата, 

ні марсіанина. 

В ракеті відкрився люк, звідти вискочив Василь. У промінні 

маленького марсіанського місяця його обличчя було блідим, стурбованим, 

очі блищали від хвилювання. Він кинувся назустріч дітям, обняв їх, 

вигукнув: 

— Живі, здорові! Як я переживав за вас! Негайно до ракети, полетимо 

на Землю. Такий наказ Юрія Сергійовича. Там ваші батьки божеволіють від 

горя… 
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— Ой Василю, як тут здорово, на Марсі! — радісно сказав Андрійко. 

— І ви були зовсім правий. Тут є і люди, і будинки… А Фобос — це штучна 

планетка. Ми тільки що з неї! 

— Вигадуєш? 

— Правда, — підтвердили Надійка і Боря. 

— А як же ви туди потрапили? І як назад? 

— Нас привіз марсіанин. 

— Де ж він? 

Діти розгублено озирнулися. їх оточували тільки тьмяні горби, чорне 

небо і снігова імла. Довести свою зустріч із марсіанином вони нічим не 

могли… 
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Анатолій Дімаров, «Друга планета» (розділи 1–3) 

    

— У-р-ра, ми летимо на Венеру! 

Ми — це я, татко, мама і тітка Павлина. 

Спершу, правда, збиралися летіти лише тато і мама. Мене ж знову на 

все літо спроваджували до тітки. Я, звісно, закомизився, що до тітки не хочу, 

а хочу із ними. 

— Зрозумій, що тобі з нами не можна! — переконувала мене мама. — 

Ми ж летимо не відпочивати, а в експедицію. 

— То й мене візьміть у експедицію! 

— Ні, ти просто неможливий!.. Хай із тобою ще татко поговорить… 

Мама завжди отак: як що, так і одсилає до татка. 

— Тобі не подобається у тітки Павлини? — запитує татко. — Тобі 

там не цікаво? 

Це запитання не зовсім чесне: татко наперед знає мою відповідь. Бо 

ще не родилася людина, якій не було б цікаво у тітки Павлини. 

Бо тітка Павлина не така, як усі. 

По-перше, вона — генний інженер рослинного й тваринного світу, її 

невеликий котедж, розташований на дослідній станції, набитий такими 

штуковинами, що мороз поза шкірою пробігає, доки звикнеш до них хоч 

трохи. 

Що б ви сказали про квітку, яка сама себе поливає? От висить поруч 

трубка із краником, квітка простягає щось схоже на зелену руку, відкриває 

краник і ллє собі на коріння скільки їй потрібно. Напилася і — хоп! — 

закрутила. А підійдеш до неї — так і наставить на тебе листя, наче локатори. 

І добре знає тітку Павлину — одразу ж тягнеться до неї стебельцями. 

Я сам не раз бачив, як тітка її пестила: квітка аж вигиналася, і мені 

здавалося, що вона от-от замуркоче, мов кицька. 
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Або про кактуса-сторожа при самісіньких дверях. Двометрового 

дідугана, всіяного отакенними колючками. Скаже тітка Павлина: “Алтик, 

свої” — він пропустить, тільки колючками вслід поворушить. А скаже: 

“Чужий” — так одшмагає колючками, що й іншому дорогу закажеш! Раз як 

розсердився на мене — весь день не пускав у двері. Поки не прийшла тітка 

Павлина. 

Не кажу вже про Цезаря: тітка теж його сконструювала — змішала 

одні гени з іншими. (Це я так кажу, тітка ж розповідала по-іншому: щось 

дуже складне й поки що не зрозуміле для мене. Я був аж задрімав. Тітка 

розсердилася на мене, ляснула по лобі й сказала: “З тебе ніколи не буде 

генетика!” А у вустах тітки Павлини генетик і нормальна людина — одне й 

те ж поняття.) 

Так про що це я?.. Ага, про Цезаря! Мені ще зроду не доводилося 

бачити такої чудернацької істоти: тітка “намішала” в неї стільки генів, що 

тепер і сама, мабуть, не розбереться, що й до чого. 

У Цезаря морда, як у тигра, тулуб, мов у лева, лапи, як у мавпи, а 

хвіст, наче в бобра. Він спритно лазить по деревах, перестрибуючи з гілки на 

гілку, бігає по землі і плаває у воді. Я й то не можу пірнути так глибоко, як 

Цезар. До того ж він нявчить, наче кіт, і гавкає, мов собака. А коли 

розсердиться, то вигинає спину і шипить, наче в нього вкачано сто атмосфер. 

Шипів Цезар якось і на мене — коли ми бавилися і я ненароком 

скубнув його. 

— Що ти йому зробив? — допитувалася тітонька. 

Я відповів, що нічого. І подумки втішався, що Цезар не вміє 

розмовляти. А то дісталося б мені від тітки! 

Ну, з Цезарем ми помирилися швидко, бо йому без мене, як і мені без 

нього, не обійтися ніяк. З ранку до вечора гасали ми з ним навколишнім 

лісом чи купалися в річці, і ви подивилися б, як підбирали хвости всі собаки, 

що стрічалися нам на дорозі! А коти вилітали одразу ж аж на верховіття 

дерев. І жоден із хлопців не смів мене й пальцем зачепити. 
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Так що мені в тітки дуже цікаво! 

— То чим тобі не подобається в тітки Павлини? — допитується татко. 

Не знаючи, що відповісти, я опускаю голову. І тут мене виручає сама 

тітка Павлина: лунає мелодійний дзвінок, і на відеофоні виникає її енергійне 

обличчя. 

Я дивлюся на неї і вкотре вже думаю, що тітка Павлина разюче схожа 

на татка: ті ж очі, ті ж брови й ніс, а коли щось говорить, то й губи 

кривляться так, як у татка. В неї і хода не жіноча: ступає так широко, що не 

кожен за нею й уженеться. І енергійно вимахує при цьому руками. Може, 

тому тітка Павлина зроду-віку не носила спідниці. І так і не вийшла заміж. 

— Привіт! — сказала тітка Павлина. — Ви ще тут живі? 

— Живі! — озвався весело татко: він завжди веселішав, коли бачив 

сестру. — А як поживають твої людоїди? Скоро вийдуть на вулицю? (Тітка 

Павлина билася над тим, щоб навчити квіти пересуватися.) 

— Скоро, братику, скоро. — Тут погляд тітчин зупинився на мені: — 

А ти чого це мов у воду опущений? 

Я ще більше набурмосився. 

— Що з ним сталося? — це вже до татка. 

— Не хоче їхати до тебе! — відповів насмішкувато татко. — Йому, 

бач, у тебе набридло. 

— І зовсім не набридло! — вирвалося мимоволі у мене: тітку 

Павлину я любив і не хотів її образити. 

— Ви що, збираєтесь послати Вітю до мене? 

— Збираємося! — вигукнув татко. — Ти ж сама про це просила! 

— Нічого не вийде! — категорично заявила тітка Павлина. — Я лечу 

на Венеру. 

— Ти?.. На, Венеру?.. — У татка стало таке обличчя, наче тітка 

сказала: “У пекло”. 

— На Венеру — куди ж іще в дідька! — почала уже сердитись тітка 

Павлина. 
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— Але ж ми теж летимо на Венеру! 

— От і добре: полетимо разом! Гуртом веселіше. 

— А куди ж його дівати? — вже зовсім розгублено татко. 

— Його? — глянула на мене тітка Павлина. — Пошліть у табір до 

моря. 

— Не хочу в табір! — заволав я. — Не хочу до моря! 

— Він не хоче у табір, — “переклав” татко. 

— Чую, не глуха… Ти не хочеш у табір? 

— Не хочу!.. Я там одразу втоплюся! 

Тітка Павлина деякий час дивилася на мене так, наче прикидала по 

думки, який з мене вийде утопленик. Потім сказала: 

— І правильно зробиш, од таких батьків не довго й утопитися! Я теж 

у дитинстві не терпіла таборів… 

— Так то ж ти! — уже татко заволав. 

— А в нього що: не наші гени?.. Не згоджуйся, Вітю, в табір: там ти 

загинеш од нудьги. 

— Так куди ж ти накажеш його подіти? — у відчаї запитав татко. 

— Куди?.. — Очі тітчині знову зупинилися на мені, а я, відчуваючи, 

що зараз вирішиться моя доля, боюсь і дихнути. — Ви обоє летите на 

Венеру? 

— Обоє. Я ж уже тобі сказав. 

— То беріть і його! 

— Ур-р-ра!.. 

— Не стрибай, ти не цап! — каже мені татко сердито. — А хто ж там 

за ним наглядатиме? — Це вже до тітки, 

— А навіщо за ним наглядати? Він же у вас не маленький. 

Чотирнадцять років, женити он скоро, а ви з ним, мов з дитиною! 

Ну, щодо “женити”, то тут тітка Павлина не те і я дівчат терпіти не 

можу! А щодо іншого, то має рацію: що я, маленький? Як щось помогти, так 

ти вже дорослий, а як летіти на Венеру… 
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— Замовкни хоч ти! — хапається за голову татко: він уже, мабуть, і 

не радий, що завів мову про мене. — Так ти думаєш, його можна брати? 

— А чому й ні? Беруть же інші з собою дітей! Навіть набагато 

менших… 

— Інші ж беруть… 

— Ти можеш хоч хвилину помовчати?! — гримає татко на мене. — 

Так ти радиш узяти? 

— Звісно, беріть! Якщо у вас не буде часу — я за ним догляну. 

Зарахую до складу своєї експедиції… 

Ух, яка в мене тітка! Я ладен її зараз поцілувати… 

— Я гукну зараз Таню, — каже, зводячись, татко. 

Таня — це моя мама, і татко хоче, щоб тітка Павлина сама їй сказала 

про мене. Однак тітка не збирається чекати на маму: 

— Передай їй привіт, бо мені ніколи. До побачення на кораблі! 

Тітка зникла, екран погас. Татко все ще стоїть, перетравлюючи 

почуте. Потім рішуче махає рукою: 

— Пішли, космонавте!.. Та не стрибай, ще побачимо, що заспіває 

наша мама. 

Маму застали в передпокої — над перфокарткою для нашого 

домашнього робота. Робот наш, Джек, стояв перед мамою на тонюсіньких 

ніжках і всі свої шість рук тримав складеними на широкому металевому 

животі: він завжди так робив, чекаючи на перфокартку. Мама зосереджено 

тикала пальцем то в один клавіш, то в інший запрограмовувала Джека на весь 

день. 

— Привіт, Джек! — сказав я голосно: ми з роботом були великими 

друзями. 

Джек одразу ж повернув до мене циліндричну голівку з величезними, 

як блюдця, очима — фотоелементи в них так і заблискотіли. Всередині в 

нього щось загуло, затріщало, пролунав тонкий голосок: 

— Привіт, Вітю! Сподіваюся, ти спав добре? 
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Він завжди цікавився моїм спанням. Може, тому, що сам ніколи не 

спав. 

— Дякую, добре. Ти знаєш, що мені снилося? 

— Ви можете хоч трохи помовчати? — запитала мама з досадою. — 

Джек, я для кого стараюся? 

Ми обоє замовкли, тільки Джек став то зсувати, то розсувати свої 

телескопічні ноги: він робив це навмисне, аби мене розсмішити. Та й важко 

було не розсміятися, дивлячись, як Джек то піднімається під самісіньку 

стелю, то опускається аж до підлоги. Я тримався, тримався і врешті не 

витримав. 

— Ні, ви таки неможливі! 

Мама доклацала перфокартку, ввела її в покірно підставлений 

Джеком бік. Він одразу ж метнувся на кухню: готувати сніданок. 

— Ну, — сказала мама, дивлячись на мене і татка, — чим я 

зобов’язана такому високому візиту? 

І тут татко випалив: 

— Ти знаєш, Таню, Вітя полетить з нами! 

Мама скільки років прожила з татком, а й досі не може спокійно 

сприймати його звички все одразу випалювати. І цього разу в неї аж очі 

побільшали: 

— Куди полетить? 

— На Венеру. 

— Ти думаєш, що говориш? — Обличчя мамине відразу взялося 

червоними плямами. — Брати дитину на ту жахливу планету! 

— Я не дитина!.. 

— Замовкни хоч ти!.. Ти знаєш, що там на нас чекає? — Це знову до 

татка. 

— Нічого страшного… 

— Але ж ти сам казав, що його не можна брати в жодному разі! Ти ж 

сам запропонував одвезти його до Павлини! 
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— Тітка Павлина теж летить на Венеру! — знову втрутився я. — І 

бере мене в свою експедицію! 

— Вітю, помовч! — Це вже татко. — Або вийди, будь ласка!.. Так, 

Павлина теж летить на Венеру. І це вона порадила взяти Вітю а собою… 

Що відповіла татові мама, я не розібрав: зачинилися двері. Я стояв за 

дверима, як на голках, а по той бік все лунали голоси: татків і мамин. Врешті 

двері одчинилися і повз мене пройшла мама прямо на кухню. А потім 

з’явився й татко: 

— Пішли снідати, венеріанин! 

І по тому, як він усміхнувся, я зрозумів, що мама здалася. 

   

 * * * 

 

Ми живемо на двісті сорок другому поверсі, а місяць тому жили на 

двадцять першому. Але мама вважає, що час од часу ми повинні дихати 

висотним повітрям, і тоді прилітає гелікоптер і піднімає нашу п’ятикімнатну 

квартиру під самісінькі хмари. В мене щоразу аж холодок пробіга поза 

спиною, хоч татко і твердить, що не було ще випадку, щоб гелікоптер 

упустив квартиру донизу. Він зависає навпроти вільної секції, спрацьовують 

надпотужні магніти, і квартира наша намертво приростає до металевої 

башти. 

Такі башти, на сотні тисяч квартир кожна, стоять зараз всюди, доволі 

далеко одна від одної, на величезних лапах-опорах, що глибоко забиті в 

землю. Крім квартир, тут є і школи, і театри, і спортивні зали, і сади, і 

магазини, — чого тільки немає! — а під землею заховані фабрики й заводи, 

щоб не займали місця й не отруювали біосферу. Так що довкола тільки ліси, 

річки й озера, та ще поля, де ростуть багатолітні культурні рослини, що 

засвоюють азот прямо з повітря. Це ми вже вивчали у школі і, крім того, не 

раз бували в музеї, де дізналися, як жили наші предки. В музеї дуже цікаво, 

тільки я люблю все роздивлятися сам, тож намагаюся кожного разу одстати 
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від гурту. Дивлюся на той чи інший експонат з двадцятого, наприклад, 

століття і думаю: а що, якби ті далекі предки враз ожили та й побачили, якою 

стала сучасна пшениця чи фруктові дерева. Що, коли б потрапили в сад, де 

груші чи яблуні самі обережно струшують дозрілі плоди в підставлені 

кошики? Або побачили сучасну пшеницю, яка не боїться ні бурі, ні зливи: 

одразу ж лягає на землю, а розпогодиться — зводиться, мовби нічого й не 

сталося. І сіють її раз на десять років. А тітка Павлина каже, що її колеги 

хочуть сконструювати пшеницю столітню: посіяли… і сто років знай тільки 

збирай! 

Або про комарів, які не кусають ні людей, ані тварин. Як прочитаєш 

про колишню, мошву, то аж дивуєшся: як ті предки й терпіли? Це ж ні 

роздягнутися, ні скупатися, ні на сонці полежати! А тепер хоч усю ніч ходи 

голяка. 

Я раніше, коли ще не все розумів, дивувався: чому їх просто не 

знищили? А тепер уже знаю: добре, що комарі лишилися. Бо що б їла риба? 

А птахи? Та й грунти стають од них родючішими… 

Або Венера… 

От якби ожили ті предки — чи впізнали б вони сучасну Венеру? 

Про Венеру я весь час думаю, бо незабаром на неї полечу. І ще тому, 

що татко якось сказав: 

— Напиши мені все, що ти знаєш про Венеру. 

— Навіщо? 

— Бачиш, мені треба підготувати лекцію про цю планету, ось ти мені 

й допоможеш. 

Після цього я одразу ж погодився: хто ж іще з моїх друзів писав 

нотатки до лекції! Пішов у бібліотеку, поважним голосом попросив підібрати 

усе, що написано про Венеру. 

Бібліотекар подивився на мене, мов на трохи того… божевільного: 

— Усе про Венеру? 

— Усе! 
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— Юначе, але ж це неможливо! Ви знаєте, скільки є книжок про цю 

планету? Десятки тисяч, якщо не сотні! 

— Що ж тоді мені робити? — запитав я розгублено. 

— Ви готуєтесь до популярної лекції? 

— До популярної. — Хоч я, вбийте мене, не знав, якою буде ота 

таткова лекція! 

— То я вам дам кілька книжок, у яких ви знайдете все, що вам 

потрібно. 

Чудово! 

Так я приніс додому добрий десяток книжок. 

Прочитавши усе, я заходився коло нотаток. Звільнив на столі місце, 

поставив безстрічкову друкарську машинку, заклав чистий аркуш магнітного 

паперу. Сів: з чого ж починати? 

І тільки надумався — Джек на порозі. 

— А що ти робиш? 

— Пишу! — відповів я сердито: страх не люблю, коли мені 

заважають! 

— Про що ти пишеш? — Цікавий, наче дитина, Джек усе мусить 

знати. 

— Про Венеру… Не заважай, бо мені ніколи! 

Джек замовкає. Натомість починає маніпулювати своїми ногами: то 

виростає під стелю, то осідає аж до підлоги. Хоче мене розсмішити. 

Але мені зараз не до сміху, і я якомога строгіше кажу: 

— Вийди і не заважай мені працювати! А то поскаржуся мамі. 

Джек боїться мами як вогню. Мабуть, тому, що лише мама складає 

для нього програми. Він одразу ж повернувся і вийшов. 

А я, наморщивши лоба, починаю тицяти по клавішах. 

Спершу віддрукував, якою Венера була п’ятсот років тому, коли до 

неї полетіли перші космічні станції, а спеціальні апарати опустилися в її 

атмосферу. Бо людина в ті часи не могла б пробути там і хвилини: згоріла б, 
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розплющена. П’ятсот же градусів за Цельсієм та сто атмосфер тиску! Метал, 

і той не витримував. До того ж в атмосфері майже не було кисню — один 

вуглець. Мов навмисне для того, щоб живі істоти туди й не потикалися. 

Та вчені зібралися й стали думати, як зробити Венеру придатною для 

життя. Думали, думали, сто літ майже думали, і врешті надумалися: остудити 

Венеру! Понизити температуру до земної. 

Спершу хотіли перевести Венеру на іншу орбіту. Од Сонця подалі. 

Збудувати на полюсах величезні атомні двигуни та й запустити. Але потім, 

коли підрахували, то зрозуміли, що нічого не вийде. Бо вивести Венеру на 

нову орбіту — означало б порушити орбіти всіх інших планет, в тім числі й 

нашої Землі. А потім Венера під час перельоту втратила б майже всю свою 

атмосферу. І деформувалася б. 

Тож учені вирішили: планету не чіпати, а створити довкола неї 

сонцезахисний екран. Прикрити наче парасолькою, що відбивала б майже все 

інфрачервоне проміння, поки планета охолоне до потрібної температури. 

Зараз, коли подивитися на Венеру в телескоп, “парасолька” ота 

відразу ж впадає в око. Сяє, мов розплавлене срібло. 

А потім заходилися коло вуглецю: прямо в атмосферу висіяли 

спеціальні бактерії, які жадібно поглинали вуглець, виділяючи кисень. Кожна 

бактерія, розмножуючись, ділилася щосекунди на дві, і так без кінця. 

Кожна рослина, завезена туди із Землі, починає рости, мов 

несамовита. “Венеріанський гігантизм” — так охрестили це явище вчені. Я 

сам бачив у венеріанському музеї оті неймовірні рослини. Листок лопуха 

завбільшки з величезну кімнату. Або одна картоплина на сто тридцять два 

кілограми! Або тридцятикілограмове яблуко. Могло б вирости й більше, та 

не витримував хвостик — обривався. Ото якби таке яблуко впало раптом на 

голову! Хоча б тому ж Сашкові, якого я терпіти не можу. Такий уже 

задавака!.. 

Ну, а потім, коли атмосфера значно потоншала та наповнилася 

киснем, стали думати про водень, бо життя ж без води не буває, а вода — це 
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Н20. І знову висіяли бактерії, тепер уже в грунт, у скельні породи. То були 

фабрики водню, що безперестанку надходив в атмосферу. Там він сполучався 

з киснем під суцільні блискавки, і цілі потоки води день і ніч лилися згори, 

заповнюючи щонайменші западини. 

Так утворилися моря й океани, річки та озера, словом, усе, як і на 

нашій Землі, тільки вісім материків замість наших шести та набагато більше 

гір і вулканів. 

Не забув написати й про клімат: суцільні субтропіки, бо вологість там 

набагато вища од нашої. Так що сніг не випадає ніколи, а тиск — півтори 

атмосфери. 

Іще там живуть штучно виведені розумні істоти… Генетики 

конструювали їх так, щоб вони ідеально були пристосовані до нелегких тих 

умов. Бо землянин більше п’яти років не витримує: шкіра покривається 

мохом, і тоді треба мерщій тікати на Землю. 

Тож на Венері постійно живуть лише венеріани. 

Розум їхній аніскільки не поступається людському, і зовні вони дуже 

подібні до нас, хіба що мають довші й могутніші тулуби, мускулистіші руки 

й ноги. 

Окрім венеріан, там є іще оранги… Точнісінькі копії орангутангів, що 

їх можна побачити в зоопарках. Лише з майже людським розумом. Це одна 

група генетиків, коли вирішували, ким заселити Венеру, звернула в своїх 

пошуках увагу на мавп, ідеально пристосованих до субтропіків. То й 

вирішили — взяти тіло орангутанга, а розум — людський. Що з того вийшло, 

розповім трохи нижче. Ми з татком, власне, й летимо через це… 

Додам лише, що тим орангутангам із людським майже інтелектом 

дали назву “оранги”… Все ж не тварини, а майже люди… 

Що ж іще цікавого на Венері? Ну, різні рослини, які самі там 

розплодилися. Відбулися якісь таємничі мутації, як каже тітка Павлина. Вона 

саме за цим туди й їде: вивчати оті мутації. 
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Цікаво, візьме вона із собою Цезаря чи ні? Мабуть, не візьме; татко 

сказав, що з цим дуже строго. А жаль. Та й Цезар сам сумуватиме… 

Що ж іще про Венеру? Здається, все. А про що не написав, те побачу 

на місці. Бо для чого тоді й летіти?.. 

— Багатенько ж ти написав! — сказав насмішкувато татко. — Аж дві 

неповні сторінки! 

Прочитав надруковане, поклав до папки. 

— Ну, біжи, відпочинь, роботяго! 

Я пішов, трохи ображений. Цим дорослим ніколи не вгодиш. 

Зайшов до своєї кімнати, взяв махольот, виніс на лоджію. Лоджія в 

нас величезна, більша за всі кімнати, разом узяті, і вся геть заросла травою, 

кущами, деревами, квітами: щоразу виходиш наче у парк. І метелики літають, 

і бджоли, є навіть дві ящірки: Кузя і Тузя; коли жили нижче, то часто 

прилітали синиці. Одна пара навіть гніздо в нас звила — минулого року. Так 

мама мені до того гнізда заборонила й підходити: боялася, що я пташенят 

налякаю. І Джека не пускала на лоджію, навіть квіти поливала сама. 

Якось тітка Павлина, гостюючи в нас, запропонувала посадити дещо з 

отих, нею виведених, але мама рішуче відмовилася: 

— Бракувало іще, щоб мене квіти ловили за поли! Або отого твого 

жахливого кактуса! 

Тітка Павлина щиро образилася. І довгенько нас не провідувала. А 

потім вони помирилися, і тепер ми гуртом летимо на Венеру… 

Я підійшов на край лоджії, глянув через бильця донизу. Ух-х… Наче 

над прірвою — аж голова пішла обертом. От звідки б стрибнути! Але я не 

наважуюся, хоч і знаю, що махольот не підведе: він сконструйований так, що 

весь час підстраховує того, хто ним користується. Для цього й живлення 

пристебнуте збоку: акумулятори. 

Зараз увесь наш наземний транспорт — на акумуляторах. Під’їхав до 

станції, поміняв акумулятор — і котися хоч за тисячу кілометрів. А літаки й 
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гелікоптери — ті на водневих двигунах. І всі підземні заводи та фабрики — 

електрика й водень. 

Несу махольот до швидкісного ліфта. Натискаю на двадцятий поверх 

знизу: там стартовий майданчик. 

На майданчику порожньо. Лише якийсь малюк вовтузиться біля свого 

махольотика. Аж сопе, бідолаха! 

— Що, не виходить? — підійшов я до нього. 

Малюк глянув на мене і засопів іще дужче. 

— Ти ж не на ту кнопку натискаєш! Треба ось на цю. 

Малюк аж одвернувся од мене. І знову став тицяти в ту ж кнопку, що 

й перед цим. 

От дивак! Ну, хай потицяє, доки набридне. 

Я натиснув на жовту кнопку — і махольот випустив крила. Величезні, 

легкі, опушені синтетичним пір’ям, точнісінько такі, як у птаха. У журавля 

чи в орла. Натиснув ще на одну кнопку, тепер уже червону, щоб 

пересвідчитись, чи все гаразд з рушійними пристроями. Махольот одразу ж 

ожив, задзижчав по-осиному, крила напружилися, махнули раз, вдруге — 

мене так і одірвало від підлоги… Вимкнув, пішов на край майданчика. Перед 

тим, як стрибнути, оглянувся на малюка: той і далі тицяв так само в одну і ту 

ж кнопку. 

Просунув руки у спеціальні петлі під крилами, заплющив очі, 

стрибнув. Вірніше — не стрибнув, а ліг на крила. Вони одразу ж підхопили 

мене, понесли над лісом. Було таке відчуття, наче в мене вже не руки, а 

крила, як у птахів, я майже відчував, як туге, пружне повітря обтікало кожну 

пір’їну. Хотілося піднятися вище і вище, аж під оті он хмари, де кружляло 

кілька спортсменів, але мені поки що не можна, в мого махольота крила не 

червоного, а білого кольору, а це означає, що мені заборонено одриватися од 

землі вище, ніж на сто метрів. Ну, нічого, не довго лишилося чекати. Ось 

складу норми на кандидата у майстри і теж літатиму під хмарами. 
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Піді мною внизу, при самій землі, ширяють зовсім уже малюки: крила 

їхніх махольотів розмальовані всіма кольорами веселки. Наче метелики. 

Різко спускаюся донизу, до невеличкої річки, де розташований пляж. 

— Гей, шпінгалети, розлітайтеся, а то зіб’ю! — гукаю на малюків, і 

вони враз кидаються врозтіч. 

— Не хулігань! — кричить мені вихователька:.крила у її махольота 

червоні. — Забирайся геть звідси! 

От, уже й пожартувати не можна! Я мовчки облітаю малюків і 

спускаюся на пляж. 

Нікого з товаришів не застав, навіть із тих, що ладні були й ночувати 

на пляжі. Цікаво, куди вони подалися? Може, гайнули до лісу — збирати 

суниці? Я постояв, постояв, вагаючись, чи не полетіти й собі, а потім 

вирішив поки що скупатися. 

Досхочу наплавався і ліг на гарячий пісок. Пісок аж рипить. А сонце 

аж смажить. Цікаво, як зараз там, на Венері? Ех, жаль, хлопців нема — я б їм 

розповів, куди збираюся летіти… 

А малюк отой полетів чи й досі мудрує над кнопкою? Ну ж і чудило! 

Жаль, що його тітка Павлина не бачила. Вона отаких любить найбільше: 

каже, що з них виростають справжні учені… 

Ну й хай виростають! Я й не збираюся бути вченим: водитиму 

космічні кораблі. Спочатку міжпланетні, а там і міжзоряні. Хоч татко й 

твердить, що до зірок людство полетить ще не скоро, та я думаю по-іншому. 

Бо нащо ж тоді й жити на світі? 

 

 

 

 

Богдан Чалий, «Як Барвінок та Ромашка у вирій літали» 

 

Мов димок, повився заспів  
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Під дубами в Конча-Заспі, 

В тиху пору світанкову, 

Коли місяць збив підкову. 

Наче бджілка волохата.  

Забриніла ранком хата. 

Над полями, над лісами  

Задзвеніла голосами. 

Гнат старий з малим Іванком  

Привітались з добрим ранком.  

Гнат погнав корову з двору  

Повз берізку білокору. 

А Орися біля печі  

Варить кашу для малечі.  

Запарує швидко кашка.  

Розпочнеться й наша казка. 

 

І 

 

Але хто це там на дубі.  

Придивіться, дітки любі! 

У гнізді завмер лелека. 

Небо п’є, мов воду з глека. 

Ще аж троє підлетіло. 

Буде казка! Буде діло!  

Поторкалися дзьобами.  

Притулилися лобами. 

Погули, пошепотіли. 

Вниз до озера злетіли. 

Тут вітрець повіяв з лугу. 

Аж присвиснув: «Хугу! Хугу!» 
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І в лелек, немов намистом.  

Сипонув багряним листом. 

Річ таку птахи з журбою  

Повели поміж собою: 

— Зникло літо, як забава. 

— Розкошує осінь-пава. 

— Молодиця гарна й модна.  

Тільки вдачею холодна! 

— Чуєш? Жабка сумно кумка.  

Про зимівлю в жабки думка.  

Жде і нас, браток лелека, 

В теплий вирій путь далека. 

— До весни, вітчизно мила!  

Виручайте, дужі крила! 

Збір загальний — за Плютами,  

В луговині, за хатами. 

Постривайте!— мовив старший. 

Поки ще ми не на марші.  

Політаймо над городом.  

Попрощаймося з народом! 

Підлетіли, піднялися  

Над лугами, де узлісся... 

 

II 

 

Дід Гарбуз у ту хвилину  

Задивився на калину.  

Козирком приклав долоню: 

— Ой, яка ж ти красна, доню! 

Враз Гарбуз як зарегоче,—  
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Щось за лисину лоскоче! 

Чи комашка, чи то муха  

Дідусеві пестить вухо. 

Дід по лисині як лясне! 

Щось майнуло, вельми красне.  

Сіло-впало на долоні — 

Тільки спалахи червоні.  

Придививсь — листочок з клена.  

Хоч би смужечка зелена! 

Дід підніс його, мов книжку; 

— Ах, розбійнику-опришку! 

Та невже ж минуло літо,—  

Простогнав він сумовито. 

Зліз на тин, гукнув; 

— Барвінку! Наступила осінь, синку!—  

Між травинок-луговинок  

Жваво вигулькнув Барвінок. 

Став, веселий, перед дідом. 

А за ним — Ромашка слідом. 

Привітались до старого.  

Застрибали кругом нього; 

— Не бачили ми зроду  

Звабнішої краси. 

Дідусю, аж палають  

Левади та ліси! 

А терну, а шипшини,— 

Бери хоч цілий віз. 

Жовтенькі відлітають  

Метелики з беріз... 

Дід дістав з кишені люльку  
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І пустив димову кульку: 

— Відбуяло, дітки, листя. 

Все до часу, все до місця. 

Вже й зима не за горами  

Із снігами та вітрами. 

Вкриє землю ковдра біла. 

Щоб земелька відпочила. 

Аж зіщулилась Ромашка,  

Затремтіла, мов комашка: 

— Та невже, дідусю, холод  

Упаде на нас, як молот? 

— Не журись, пора осіння  

Заховає нас в насіння. 

Тепло в кожній насінинці, 

Мов дитинці в кожушинці... 

Рушим в запічок, до хати.  

Будем солодко дрімати. 

А як ряст укриє луки, 

Нас людські пробудять руки.  

Щоб могли ми, наче діти,  

Знову сонечку радіти. 

— А птахи,— спитав Барвінок,—  

Влізуть теж до насінинок? 

Дід обняв його за плечі: 

— Є в природі мудрі речі...  

Всі птахи, літати дужі,  

Утікають геть від стужі.  

Птаству — небом шлях відкрито  

В ті краї, де вічне літо. 

Підстрибнув Барвінок пружко.  
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Мало з ніг не збив подружку: 

— Звідкіля це вам відомо. 

Ви ж завжди, дідусю, вдома! 

Дід Гарбуз пригладив вуса: 

— Не кінчав я, синку, вуза.  

Та пізнав цікаві штуки 

З географії-науки. 

Ця наука, серцю мила. 

Землю всю мені відкрила. 

Рідні гони для початку. 

Потім Африку й Камчатку.  

Про Австралію й Аляску  

Я почув від неї казку. 

Про далеку Антарктиду... 

Закричав Барвінок:— Діду! 

Я б хотів помандрувати. 

За морями побувати! 

Та не в казці, а на ділі! 

Поки в нас тут заметілі!..  

Скільки буде кілометрів  

До тропічних буйних нетрів? 

Дід Гарбуз розреготався. 

Аж тинок захилитався. 

— То не жарти і не смішки,  

Років зо три — коли пішки! 

Як підеш навколо світу. 

Не одну проносиш свиту,  

В теплім колі, дітки, тута  

І зима минеться люта. 

Ну, а поки осінь ходить. 
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Будем підсумки підводить. 

Проведем останні збори  

І з піснями — до комориї 

Дід Гарбуз на тому свиснув.  

Аж на плоті глечик тріснув. 

І на заклик той відразу  

Збіглись всі до перелазу. 

Ось Часник у новій свиті  

І Редиска в оксамиті. 

Дядько Хрін з Горохом-другом  

По городі чешуть цугом. 

Ось і Сонях поряд з Маком  

І Квасоля з Пастернаком.  

Пастернак схопив цимбали,  

Всі городні заспівали: 

— Працювали ми завзято. 

Бо для нас робота — свято.  

Коло рідної землі 

Не зважай на мозолі. 

Кожен знає, що без праці  

Не змайструєш навіть цяці. 

Ні стільця, ні літака. 

Ні шурупа, ні гвіздка! 

Дід Гарбуз гукнув:—Побачим!  

Непереливки ледачим! 

Гей, Барвінку, акурат  

Викликай усіх підряд. 

Вмить хлопчинка жвавий писок 

Устромив у довгий список: 

— Слово має... трудівник...  
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Просим, дядечко Часник! 

Трусонув Часник той чубом,  

Гордо блиснув білим зубом.  

Сміло й гордо взявся в боки 

І вперед ступив два кроки: 

— Я від роду і до роду  

Часничок даю народу. 

Наче полька з гопаком.  

Дружить сало з Часником. 

А натреш хлібця скоринку  

Прямо з печі... Га, Барвінку?  

А до свіжого борщу  

Як приправу затовчу! 

Мовчки всі ковтнули слинку.  

Дід Гарбуз сказав:—Барвінку!  

Часниченко цей лишень  

Корисніший за жень-шень! 

Всі на цьому — зліва й справа  

Закричали:— Слава! Слава!—  

Часникові всяк радів. 

Вийшов Соняшник з рядів: 

— Рапортую, друзі вірні, 

Маю зернятка добірні.  

Начавлю аж дві сулії  

Променистої олії. 

Ця олійка щось та важить.  

Можна все на ній підсмажить.  

Свіжу рибку, і млинці, 

І грибки, і голубці. 

Що й казати — добра справа.  
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Знову всі гукнули: — Слава! 

Підстрибнули від землі  

Дві Редисочки малі: 

— Наше діло — виробляти  

Свіжі соуси й салати. 

Заправляєм що не ранок  

Вітамінів кілька банок. 

Вже готові бодні три  

Соковитої ікри. 

Помогли нам в цьому ділі  

Баклажаники дозрілі. 

Дядько Перець і Томат, 

Ще й Укріп, Петрущин брат. 

— Слава! — чуть з усіх сторін.  

Вилітає в коло Хрін: 

— Потрудивсь і я на славу.  

Добру винайшов приправу.  

Гордо в місто відвезу. 

Не один утре сльозу. 

До м’ясця, до холодцю  

Всяк проситиме хрінцю. 

Хто не вірить, хай нюхне,  

В маяки пишіть мене! 

Мовив так — і витяг терку  

І натерся в макітерку. 

Всі схопились за носи: 

— З ним і гемона з’їси! 

— Потрудився Хрін за трьох!  

З гурту вискочив Горох: 

— Я відправлю в магазин  
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Триста тисяч горошин! 

Кожна кулька — як горіх.  

Супу вистачить на всіх! 

— Слава! Слава! Це ж чудово! 

Тут Ромашка просить слова.  

Уклонилась. В білій льолі, 

Тихо мовила поволі: 

— Труд мій, друзі, невеликий.  

Я роблю з травичок ліки. 

Із шавлію, з чебрецю, 

З материнки, з ялівцю. 

А від жовчі й живота — 

З бузинового листа. 

Знов гукнули:— Слава! Слава! —  

Мнеться лікарка русява; 

— А з Барвінком — теж труди.  

Він слухняний не завжди. 

Сто сльозинок хлопчик витер.  

Поки вивчив тридцять літер. 

Подививсь Барвінок скоса  

І Ромашку — смик за косу.  

Хтів тікати, поки гомір. 

Та Часник піймав за комір. 

Наїжачився й Гарбуз, 

Уперед ступив, як туз: 

— Ну, Барвінку, ось «Буквар»,  

Щось по-писаному вшквар! 

Де і взявся той «Букварик».  

Став Барвінок мов комарик. 

А Ромашка — мов зоря.  
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Розгортає «Букваря»: 

— Що за буква? 

— Півжука. 

— А точніше? 

— Буква «КА». 

— «ХА», як муха... 

— А оце? 

— «О» — кругленьке, мов яйце...—  

Почесав малий за вухом  

І пальнув єдиним духом: 

— «ЖЕ» — засушений жучок. 

— «ЧЕ» — залізний гапличок,  

«Ю» — турецький барабан,  

«ША» — справжнісінький паркан... 

Що зчинилось! Шум і жарти.  

Дід Гарбуз ковтнув півкварти  

Бузинової роси  

І сказав: — Герой єси! 

Раптом — хмара це чи крила? — 

Сонце щось на мить закрило.  

Тінь упала з високості: 

То летять лелеки в гості. 

Сіли-впали край дороги.  

Довгоносі, довгоногі.  

Похилилась рогоза. 

Підійшли до Гарбуза. 

— Здрастуй, сонечко-город,  

Зелененький наш народ! —  

Другий мовив: — З вами рай.  

Та тікаєм в дальній край...—  
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Третій: — Осінь підійшла.  

Летимо шукать тепла. 

А Барвінок: — Де ж той вирій? 

— За морями, в далі сірій... 

Уклонивсь птахам Барвінок,  

Притуливсь до їх пір’їнок: 

— Ой, візьміть, коли не важко,  

В теплий край мене й Ромашку!  

Треба й нам побачить світу.  

Щоб поліпшити освіту.—  

Підійняв лелека ногу, 

Чути в голосі тривогу: 

— Ой, Барвіночку, не раю  

Відлітати з Диво-краю. 

Та заморська сторона — 

Мов під ноги борона! 

Жодна пташка лісова 

На чужині не співа. 

Другий виступив лелека; 

— І в польоті небезпека. 

Не злякаєшся, коли  

Нападуть на нас орли? 

В пазурах загинуть можна.  

Путь далека і тривожна. 

Але вийшов третій птах  

З добрим словом на вустах; 

— Коли ти такий завзятий.  

Нам не важко, можем взяти.  

От так диво: між зірок —  

Географії урок! 
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Тут Часник ударив в поли: 

— Та навіщо? Та ніколи! 

Та куди? Та що це ви? 

Щоб поїли їх леви? 

Крокодил чи бегемот — 

Це тобі не цар Осот! 

Тупнув чоботом Гарбуз, 

Аж каблук у землю вгруз; 

— Хай побачать дальній світ  

І складуть нам щирий звіт. 

Скільки вражень, скільки мрій... 

Ех, шкода, що я старий... 

Підхопив Барвінок спис,  

Почоломкав діда в ніс. 

Перед мудрим Часником  

Тричі скочив гопаком. 

І, мов вершник у сідлі.  

Загойдався на крилі. 

Поряд всілася й Ромашка.  

Запитала: — Вам не важко? —  

А лелека; — Жарти кинь! — 

І підскочив, наче кінь. 

Відвернулися Редиски,  

Рукавами втерли слізки. 

Навіть в дядька Часника  

Відібрало язика. 

Вкрай схвильований Гарбуз  

Лопушаний зняв картуз  

І сказав; — Синашу мій! 

Ось вам вузлик чарівний. 
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Знай, Ромашко, знай Барвінок,  

В ньому жменька насінинок. 

В час навальної біди  

До землі їх приклади. 

І відразу ж, як один. 

Ми зростем із насінин. 

І Ромашечці, й тобі  

Допоможем, далебі. 

Та прийдем ми лиш на мить.  

Бо в чужині нам не жить.  

Отже, викличеш ти нас  

В час трудний і тільки раз. 

От і все... Тримай, Барвінку! 

Підхопив малий торбинку.  

До грудей притис її. 

Мовив: — Рідні ви мої...  

Ждіть додому нас у квітні.  

Як настануть дні привітні! 

І лелечий ватажок  

Тупу-тупу на лужок.  

Піднялися вгору вже. 

Коли чують, щось ірже.  

Вельми жалісно сюрчить,  

Підстрибне і далі мчить. 

Коник Дзвоник там, внизу.  

Проливав гірку сльозу <...> 
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Антропоморфізація РОСЛИН у мовній картині світу Б. Чалого    

 

Таблиця 1 

Поєднання лексичних рядів рослинності і назв родичів 

Джерело Лексичні 

«ряди» 

Ряд рослинності + назви родичів 

Фольклор Рослини гарбуз   гарбузові диня огірочки буряки 

Родичі Роду родичі господиня сини й 

дочки 

свояки 

Чалий Рослини Хрін Горохом Перець Укріп  

Родичі Дядько (другом) дядько (Петрушчи

н) брат 

 

Таблиця 2 

Поєднання лексичних рядів рослинності  

і назв предметів (зброї) 

Джерело Лексичні 

«ряди» 

Ряд рослинності + назви предметів і зброї 

Фольклор Рослини морквяни

й   

бурякову горіхова Лопуховий з 

качана 

Предм. / 

Зброя 

(вояк) коник Кожушина Жупан пістол

ет 

Чалий Рослини Перчини з цибулини з картоплі з коноплі  

Предм. / 

зброя  

Шапчина спис щит Очкур 
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Додаток 6      

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕОСВОЄНОГО ПРОСТОРУ В ТЕКСТАХ 

ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ХХ СТ.    

 

Етапи світоглядного осмислення космосу віддзеркалюють позамовні 

аспекти дослідження мови фантастичних текстів.     

Коли йдеться про фантастичну літературу, найчастіше згадуються 

художні оповіді про міжпланетні подорожі, прибульців із далеких світів, 

технологічні досягнення, що здаються магічними засобами. Однак у 

дописемний період панування міфологічного мислення й пізніше, в часи 

стародавнього Сходу, греко-римської античності та європейського 

середньовіччя, уявлення про неосвоєний простір було втілене передусім в 

образах невідомих територій у межах нашої планети, тоді як пізніше 

відбувався вихід фантастичної уяви за межі планети земля, що можна 

вважати певною мірою ізоморфним до розвитку міфологічних уявлень від 

«плаского» простору, де неосвоєний сегмент віддалений територіально (за 

річкою, за горами, за лісом тощо), до трирівневого простору, де неосвоєні 

сегменти розташовуються передусім у верхньому і нижньому світах. Нижче 

розглянуто передусім винятки із зазначеного правила, а саме 

концептуалізацію небесних об’єктів як можливих цілей подорожі в архаїчних 

текстах. Образи невідомих островів у межах Землі можуть бути предметом 

окремого дослідження як інший, типологічно більш давній варіант 

концептуалізації неосвоєного простору.     

 

Архаїчне магіко-міфологічне світобачення 

Сонце, Місяць, зорі та доступні для спостереження неозброєним оком 

планети (останні в народному світогляді осмислювали як зорі) здавна 

виступали об’єктами міфологічного осмислення, персоніфікації, сакралізації. 
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Уже саме по собі об’єднання зір у сузір’я як міфологічні образи може 

слугувати свідченням про важливість номінації та міфологізації небесних 

об’єктів, які стають персонажами міфів, казок, байок, загадок. Особливо 

сказане стосується Сонця і Місяця.  

Культи Місяця і Сонця починаючи від кам’яного віку були настільки 

поширеними по всьому світові (у Греції, Єгипті, Месопотамії, Індії, 

американських індіанців), що деякі дослідники навіть розглядали їх як 

універсальні, властиві міфології та фольклору будь-якого відомого народу. 

Згідно з деякими припущеннями, мало не всі фольклорні сюжети зводяться 

до опису небесних об’єктів – згадаймо хоча б «солярно-метеорологічну 

теорію» інтерпретації міфології, що користувалася дуже великою 

популярністю в ХІХ столітті. Таким чином, новітнє художнє осмислення 

небесних об’єктів тією або іншою мірою спирається на багатовікову 

традицію народної свідомості.   

Одну з перших думок про населеність Місяця розумними істотами 

приписували легендарному давньогрецькому поетові Орфею. Давньогрецькі 

філософи Фалес, Анаксагор, Ксенофонт також вважали Місяць населеним. За 

легендою, з Місяця впав Немейський лев, убитий Гераклом
28

.  

 

Антична література 

В античності образ небесних світил посідав неабияке місце в 

людській свідомості, зважаючи на розвиток астрономії й філософії особливо 

в стародавній Греції та країнах, що перебували під її впливом. Згідно з 

повідомленням Плутарха, уже Парменід, Емпедокл та Анаксагор знали, що 

Місяць світить віддзеркаленим від Сонця світлом. Відома легенда про 

Александра Македонського, який спостерігав Місяць і плакав, що не може 

його завоювати.    

                                                 
28

 На думку Ю.Л. Мосенкіса (усне повідомлення), міфологічний мотив може бути 

викликаний тим, що середній період вагітності левиці 110 днів становить 4 сидеричних, 

тобто зоряних, місяці.   
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Плутарх у творі «Про лик, видимий на диску Місяця» згадує карту 

Місяця Анаксагора, місячний рельєф із горами та заглибинами й описує 

місячну лібрацію – невеличкі повороти супутника Землі. Найбільш 

поширеним образом плями на Місяці у світовому фольклорі є Заєць, що 

пов’язано, на думку Ю.Л. Мосенкіса (усне повідомлення), зі збігом місячного 

періоду з періодом вагітності європейського дикого кролика.   

Першим відомим нині твором про подорож на Місяць є «Ікароменіпп, 

або Захмарний політ» Лукіана Самосатського, написаний 161 року н.е. 

Меніпп, перевершуючи Дедала, досягає Місяця за допомогою пташиних 

крил. Персоніфікований Місяць критикує філософів і астрономів, що 

спостерігають його рух і вважають його дзеркалом, а місячне світло 

відображенням сонячного. В іншому творі Лукіана Самосатського, 

«Правдивій історії» 170 року, Місяця досягає цілий корабель, який вихор 

піднімає з океану і несе в космос, завдяки чому він на восьмий день досягає 

самого Місяця. Там земляни допомагають мешканцям Місяця дати відсіч 

нападникам з Сонця і Великої Ведмедиці.   

Опис подорожей на Місяць Лукіана вплинув на Аріосто і Сірано де 

Бержерака.   

 

Новітнє художнє осмислення   

Центральним об’єктом наукової фантастики, що її певною мірою 

можна назвати авторською міфологією, здавна виступає Місяць.    

Місяць відвідує герой поеми Аріосто «Несамовитий Роланд» (1516).  

Романна дилогія «Інший світ» (L’Autre monde), до якої ввійшли  твори 

«Комічна історія держав та імперій Місяця» (Histoire comique des États et 

Empires de la Lune) і «Комічна історія держав та імперій Сонця» (Histoire 

comique des États et Empires du Soleil) Сірано де Бержерака (1619–1655), 

написані під впливом утопічного твору Томмазо Кампанелли «Місто Сонця» 

і англійського роману єпископа Френсіса Годвіна «Людина на Місяці» (The 

Man in the Moon). Герой роману Годвіна вперше описав невагомість при 
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рівномірному русі в космічному просторі. До Місяця він летів на лебедях 11 

днів. Одночасно єпископ Джон Уїлкінс (Вілкінз) опублікував твір «Бесіда 

про новий світ і іншу планету». Автор не сумнівався в неминучості 

майбутнього відвідання людьми Місяця.    

Знаменитий своїми зацікавленнями щодо загадок історії єзуїт Опанас 

Кірхер у XVII ст. описує подорож на Місяць та інші планети.  

Один із романів Даніеля Дефо називається «Консолідатор, або 

Спогади про різноманітні події в місячному світі» й написаний 1705 року. 

Розповідається, як Китайська імперія за прикладами своїх перших 

правителів, що нібито прилетіли на Землю з космосу, здійснює подорожі на 

Місяць.     

У повісті Вольтера «Мікромегас» (у перекладі з давньогрецької мови 

назва означає «маленький великий») землю відвідують істота з планети, що 

обертається навколо Сиріуса, і істота з Сатурна.   

Подорожі на Місяць барона Мюнхгаузена зазнали значного впливу 

Лукіана і Сірано де Бержерака.  

Історію світової фантастичної літератури поповнила й «Незвичайна 

пригода якогось Ганса Пфааля» (The Unparalleled Adventure of One Hans 

Pfaall) Едгара По 1835 року, де описано 19-денну подорож на Місяць за 

допомогою апарату, наповненого легшим за водень газом.  

Оповідання «Подорож на Місяць» написав і Олександр Дюма.   

Важливими подіями в розвиткові фантастичного жанру художньої 

літератури виступили опублікування «З Землі на Місяць прямим шляхом за 

97 годин 20 хвилин», 1865, і «Навколо Місяця», 1869, Жуля Верна, автор 

яких спирався на наукові розрахунки того часу, частина з яких виявилася 

правильною аж до збігу деталей із особливостями польоту астронавтів зі 

США на Місяць, інша відкинута сучасною наукою.   

Залишили свій слід у фантастичній літературі «Перші люди на 

Місяці» Герберта Уеллса (Веллса) 1901 року, «Незнайка на Місяці» Миколи 

Носова під впливом передовсім Г. Уеллса (Веллса), «Місяць – сувора 



374 

 

 

господарка» (The Moon Is a Harsh Mistress) Роберта Хайнлайна, 1966 року – 

присвячений революції з метою визволення мешканців Місяця з-під влади 

землян.    

Друге місце серед небесних тіл, які привертають пильну увагу 

письменників-фантастів, посідає Марс.  

Першим фантастичним романом, дія якого розгортається на Марсі, 

вважається твір Персі Грега «Через зодіак», опублікований у 1880 році. У 

цьому романі вперше була описана вигадана інопланетна мова і 

запроваджена назва астронавт. У 1894 р. був опублікований роман Г. Поупа 

«Подорож на Марс». У 1905 р. опублікований роман Едвіна Арнольда 

«Лейтенант Гуллівер Джонс», де герой потрапляє на Марс на килимі-літаку і 

виявляє там цивілізацію.     

Найвідоміший твір про нашестя марсіан на землю – «Війна світів» 

Герберта Уеллса (Веллса) 1897 року. Герберт Уеллс перебував під впливом 

не підтверджених пізніше гіпотез Джовані Скіапареллі і Персиваля Лоуелла 

про наявність на Марсі цивілізації. У 1908 р. Г. Уеллс (Веллс) опублікував 

статтю «Істоти, які мешкають на Марсі».  

Серію романів на марсіанську тематику створив знаменитий автор 

«Тарзана» Едгар Берроуз. Романи відображають уявлення про Марс початку 

ХХ століття. Авторові належить і стаття «Спілкування з Марсом» у газеті 

“Daily Express” 1926 року, де він висловив свої міркування щодо життя на 

планеті.   

Аркадій і Борис Стругацькі в 1966 році написали продовження роману 

Герберта Уеллса (Веллса) під назвою «Друге нашестя марсіан» – сатирична 

повість соціального змісту. Відомі й численні інші спроби продовження 

роману.  

Дуже відомими в світовій літературі є «Марсіанські хроніки» Рея 

Бредбері. Авторові належить і низка інших творів про Марс.    

Поряд із Місяцем і Марсом дуже популярним об’єктом осмислення в 

науковій фантастиці виступає одна з найяскравіших зірок – Сиріус. 



375 

 

 

Фантастичні мешканці Сиріуса описані в «Правдивих історіях» Лукіана, 

«Мікромегасі» Вольтера, багатьох сучасних фантастичних творах.    

Уперше термін “Science Fiction” (його український варіант – наукова 

фантастика) було вжито англійським есеїстом В. Вілсоном у 1851 році. 

Засновниками науково-фантастичного жанру в Україні можна вважати 

В.Винниченка та Ю.Смолича. Сучасними представниками цього жанру є 

В.Заєць, Л.Панасенко, В.Положій, Н.Гайдамака, Н.Околітенко, О.Романчук, 

І.Росоховатський, О.Левченко, О.Авраменко та інші. 

Дослідження апелятивної й онімної лексики астрономічної сфери  у 

творах фантастичного жанру дозволяє на основі мовних свідчень 

змоделювати уявлення письменників про космос, зірки, планети, далекі світи 

та їх уявних мешканців. Спираючись на широко відому тезу О.О. Потебні 

про те, що слово виступає як згорнутий міф, є підстави говорити про те, що 

сучасні письменники творять у слові новий міф, міф періоду науково-

технічного прогресу.  

У перспективі дослідження може бути здійсненне порівняння 

космонімічного фрагменту мовної картини світу наукової фантастики і 

архаїчного міфологічного космосу стародавніх слов’янських племен епохи 

язичництва, що досліджували за писемними джерелами І.С. Нечуй-

Левицький, Я.Ф. Головацький, Ф.Є. Корш, Д.О. Святський, Б.О. Рибаков та 

інші.    
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Додаток 7    

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ВИМІРИ ПОЗАМОВНОГО АСПЕКТУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ 

 

 

Жанрова специфіка фантастичних текстів    

Фантастика як явище повинна бути розглянута з точки зору різних 

гуманітарних наук. Адже, як явище синтетичне, вона поєднує і узагальнює 

науковий та естетичний досвід багатьох сфер: мовознавства, 

фольклористики, історії, філософії, футурології тощо. Свідчення цих галузей 

слугують для авторів-фантастів приводами для розгортання власних 

світотворчих проектів, і кожен фантастичний твір заснований на 

міждисциплінарній концепції. Для її експлікації необхідно, зокрема, і 

звернутися до літературознавчих осягнень явища фантастичного. 

Т. Бовсунівська ставить собі за мету сформулювати підходи до 

визначення меж фантастики на основі змістовних характеристик тексту та 

«когнітивних властивостей автора», зокрема, враховуючи можливість 

використання ним досягнень психосемантики, конвекціонізму та 

мнемотехніки [Бовсунівська 2012, с. 9]. Таке дослідження особливо важливе, 

зважаючи на можливість досліджувати специфіку мови фантастичної 

літератури, природно, лише після вироблення чітких критеріїв відбору такої 

літератури й відмежування її від інших формально та змістовно близьких 

текстів.  

Дослідниця звертається до визначення Ц. Тодоровим фантастичного 

як коливання, яке відчуває людина, що знає тільки закони природи, коли 

вона спостерігає явища, що здаються надприродними [Бовсунівська 2012, с. 

9]. Згідно з лаконічним визначенням дослідниці, фантастика випробовує 

межу метафізики, фентезі починається там, де завершується історичний 

роман, а межею історичного роману є документалізована хронологія історії. 
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Так, сучасна альтернативно-історично проза конкурує не з історичним 

романом, а з фентезі [Бовсунівська 2012, с. 10]. Важливою є й думка У. Ле 

Гуїн про сучасне суспільство як ірраціональне, яке можна описати лише 

«глобальною інтуїтивною мовою фентезі». Коментуючи цю тезу, 

Т. Бовсунівська підкреслює, що жанр фентезі є своєрідним експериментом з 

подолання людиною метафізичних уявлень, оскільки глобальне перенесення 

в часі з докорінною зміною цивілізації – це не просто фантазія, а фантазія з 

претензією на розширення меж метафізики, випробування нашого 

містичного відчуття [Бовсунівська 2012, с. 11].  

Межі фантастики – це наша когнітивна обмеженість, фантастики 

немає там, де відсутнє хоча б якесь мислення. Фантастика як літературний 

жанр формується там, де порушення законів знаної природи наголошене, де 

воно становить пружину сюжету, провідну колізію. Однак наші уявлення про 

закони природи постійно змінюються. Через те уявлення про трьох китів, що 

тримають землю, стало фантастикою, а наші сучасні знання про Землю як 

планету сонячної системи були чистою фантастикою донедавна 

[Бовсунівська 2012, с. 13–14].     

С. Олійник зазначає, що у зв’язку зі зміною суспільних векторів 

захоплення науково-технічною фантастикою часів перших польотів у космос 

переорієнтовується на гуманітарну фантастику (виділено нами. – Авт.), у 

центрі якої постає людина з усім комплексом почувань. Зустріч із Іншим 

репрезентована у ксенофантастичних творах від 1970-тих років із яскравим 

соціально-філософським наснаженням спонукає до ревізії власного 

світогляду, дає змогу виявити шори людської цивілізації. До таких зразків 

належать романи Олеся Бердника «Діти Безмежжя», «Чаша Амріти», 

«Зоряний Корсар», «Камертон Дажбога», тоді як раніша повість автора 

«Серце Всесвіту» репрезентує етнтузіастичний і спрощений підхід до 

ксеноконтакту, властивий світовій літературі 1950-1960-тих років. Завдяки 

реалізації теми контакту в українській фантастичній літературі другої 

половини ХХ століття письменник дістає змогу втілити прагнення до 
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самовизначення, тієї базової цінності, що властива кожній національній 

літературі. Зіставлення з Іншим виявляє бачення власної природи, рис 

ментальності. Для О. Бердника бути землянином означає власною 

поведінкою пропагувати високі ідеали як політичні, так і моральні   [Олійник 

2012, с. 536–538].    

Н. Логвіненко підкреслює, що національна своєрідність української 

літератури визначається її фольклоризмом. Освоєння фольклору писемною 

літературою відбувалося поетапно шляхом стилізації, психологічної 

інтерпретації фольклорних мотивів, переосмислення народної міфології. 

Узаємодія літератури і міфу визначається поняттям міфологізм як 

специфічний художній метод або прийом, спосіб поетичної реалізації міфу у 

творах оригінальної літератури. Сучасне українське фентезі визначається 

використанням української міфології «фольклорно-фантастичних джерел». 

Для фентезі важливо створити «реальний» світ, не стільки схожий на 

дійсність, скільки справжній настільки, що може розвиватися за власними 

законами. Дослідниця вважає, що саме спорідненість із історією робить 

фентезі масштабним і видовищним (виділено нами. – Авт.). Твори фентезі 

іноді нагадують історико-пригодницький роман, дія якого відбувається у 

вигаданому світі. Часто фентезі побудоване на основі архитипових сюжетів. 

На відміну від наукової фантастики, фентезі не прагне пояснити світ, у якому 

відбувається дія твору, з погляду науки. Водночас принципова відмінність 

«чудес» фентезі від їх казкових аналогів – у тому, що вони є нормою 

описаного світу і діють системно, як закони природи. Дослідниця вказує на 

творче використання «міфологічно-фольклорної фантастики» такими 

сучасними українськими письменниками як Тарас Завітайло, Володимир 

Арєнєв, Віталій Климчук, Галина Пагутяк, Марина та Сергій Дяченки, 

Наталя Тисовська, Костянтин Матвієнко, Дара Корній та ін., котрі творять 

літературу сучасного українського фентезі. Так, герої фентезійних повістей 

Т. Завітайла «Зброя вогню», діти Пралісу та ін., не тільки розкривають 

таємниці історії України, а й допомагають заглибитися у магічний світ 
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минулого. Місце дії творів Володимира Арєнєва – Україна як країна 

язичницьких вірувань, що переплітаються з християнською мораллю. 

Пригодницький роман Віталія Климчука «Рутенія» визначений критикою як 

твір міфопоетичного фентезі, що грунтується на національних культурних 

архетипах. В. Климчук пропонує читачеві «давньоукраїнський дивосвіт, що 

твориться за допомогою міфологічних структур, засобів художнього 

моделювання, типізації міфологічних явищ» [Логвіненко 2015, с. 134–142].  

Н. Макшеєва зазначає, що наукова фантастика, а не тільки фентезі, 

тісно пов’язана з міфологією та фольклором, однак публікацій, пов’язаних із 

детальним дослідженням міфопоетичного аспекту сучасних науково-

фантастичних творів майже немає, незважаючи на те, що поряд із занепадом 

науково-технічної фантастики набуває все більшого розвитку науково-

гуманітарна – альтернативна історія, соціальна фантастика, криптоісторія 

тощо. Н. Макшеєва підкреслює також явище стильової еклектики та 

жанрової гібридизації у сучасній фантастиці та літературі в цілому. Так, 

технотрилер М. Кідрука «Бот» визначений як поєднання наукової 

фантастики, воєнної повісті, пригодницького роману та специфічних засобів, 

притаманних трилерам. Спільним для всіх науково-фантастичних піджанрів є 

спроба моделювання науково-технічних і соціально-психологічних світів, у 

яких віддзеркалений світогляд сучасної переламної епохи. Дослідження 

міфологічного підґрунтя творів дозволяє розкрити глибинну семантику 

текстів, виявити специфіку авторського міфотворення в межах науково-

фантастичної прози, визначити національні та загальнолюдські орієнтири 

творів. Підкреслено актуальність міфопоетичного дослідження наукової 

фантастики з метою цілісної інтерпретації моделей світу сучасних 

українських письменників фантастів [Макшеєва 2015, с. 144–145]. 

    

Незвичайне або чарівне у фантастичному творі, 

міфі та казці    
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Моделюючи психологію текстотвірної діяльності письменників-

фантастів, О. Ковтун відзначає, що вони розвивають і переосмислюють 

елемент незвичайного (виділено нами. – Авт.), що становить основу їхніх 

творів, ускладнюють гіпотези, винаходять усе яскравіші вигадані світи, 

прагнуть надати  втілюваним моделям реальності якомога більшої глибини, у 

міру можливості – достовірності, або принаймні сенсу [Ковтун 2012, с. 16]. 

Необхідно підкреслити роль незвичайного, спільного для чарівної казки і 

фантастичного твору.  

Відзначено, що у фантастиці кінця ХХ – початку ХХІ століть, 

репрезентованій літературними традиціями різних країн, відбувається процес 

зближення описів і пояснень елемента незвичайного у раніше принципово 

відмінних один від одного типах фантастичної оповіді: науковій фантастиці і 

фентезі. У деяких випадках спостерігається цілковита неможливість 

однозначно встановити того або іншого фантастичного тексту. На відміну від 

такої ситуації, від середини ХІХ століття – часу формування науково-

фантастичної традиції в сучасній літературі – у ролі її основоположних 

принципів суворо постулювали такі: 

1) раціональна, сумісна з науковою картина світу, мотивація засновку; 

2) єдність засновку; 

3) його детальне обґрунтування в тексті твору [Ковтун 2012, с. 17].    

І. Гречаник звертає увагу на домінування у фантастиці вторинної 

умовності, в основі якої очевидне порушення правдоподібності 

зображуваного [Гречаник 2015, с. 287].  

 Р. Ткаченко робить спробу психологічного моделювання дій головної 

героїні Ю. Смолича в контексті архетипових мотивів чарівної казки 

[Ткаченко 2015, с. 517] (виділено нами. – Авт.).    

Незвичайне у фантастичному тексті, як і в міфі та казці, 

протиставлене повсякденному, що розвивається за звичними законами 

природи.       
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Вихід за межі повсякденного буття    

як сучасна реалізація архетипового протиставлення    

сакрального і профанного      

Не тільки у міфі й позасловесній обрядовій діяльності та казці як 

редукованому варіанті міфа, а й у фантастичних текстах репрезентовано 

архаїчну міфологічну опозицію повсякденного, буденного, профанного і 

незвичайного, святкового, сакрального.    

О. Ковтун звертається до тези Г. Уелса про те, що вигадані світи 

можуть біти цікаві тільки тоді, коли їх зіставляють із повсякденним досвідом 

і виганяють із оповіді всі інші чудеса [Ковтун 2012, с. 18]. Науково 

налаштований читач очікував серйозної характеристики принципів дії 

створеного авторською уявою механізмів, описів обставин незвичайного 

відкриття, узагалі ретельного викладу суті фантастичного засновку [Ковтун 

2012, с. 19]. Фантастам висловлювали закиди щодо некоректності гіпотез, 

нерозробленості засновків, недостатньої наукової компетенції. Тоді результат 

знайомства з фантастичними засновками часом були втілені в реальних 

конструкторських розробленнях [Ковтун 2012, с. 20–21]. За межами наукової 

фантастики з середини ХІХ століття опинилися літературна чарівна казка, 

частково – утопія, притча, літературний міф та ін., а передусім – фентезі. На 

противагу вищевизначеній науковій фантастиці, фентезі визначають як 

різновид фантастики, що конструює фантастичне припущення на основі 

вільного, не обмеженого вимогами науки вимислу, головним чином за 

рахунок містики, магії та чаклування [Ковтун 2012, с. 21–22]. Рисами фентезі 

є:  

1) вільність фантазії,  

2) відсутність раціонального наукового обґрунтування засновку,  

3) наявність у тексті надприродного у найширшому розумінні 

[Ковтун 2012, с. 23] (виділено нами. – Авт.). 

Найбільш стійким змістовим елементом фентезі, наявним у будь-

якому з її визначень, виявляється надприродне (містичне, чарівне, чудесне), 
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що виражається найчастіше в магії [Ковтун 2012, с. 24]. Якщо не брати до 

уваги сатиричну фантастику і не звертатися до «абсурдистської» фантастики, 

слід визнати, що в процесі створення фантастичного тексту автор може 

перебувати або в межах раціоналістичного наукового світогляду, або в межах 

протилежної (ідеалістичної, містичної, теологічної) концепції буття. У 

другому випадку в обґрунтуванні елемента незвичайного у творця фентезі, на 

відміну від автора наукової фантастики, немає потреби. Мотивація зановку 

зберігається в пам’яті читача, знайомого з чарівними казками, міфологічними 

уявленнями, містичними практиками, або хоча б побутовими марновірствами 

[Ковтун 2012, с. 25].  

Із проведеного дослідницею порівняння рис науково-фантастичного і 

фентезійного текстів цілковито очевидно, що другий значно ближчий до 

фольклорного твору. Зрештою, наукову фантастику і фентезі можна 

диференціювати за наявністю або відсутністю мотивації засновку в тексті. У 

фентезі, як у міфі та казці, мотивація винесена за межі тексту і відсилає 

читача до набору загальнолюдських уявлень про ідеалістичну світобудову та 

попередніх, літературних утілень таких уявлень [Ковтун 2012, с. 37].  

А. Нямцу робить спробу визначити функції фантастичного, 

розподіливши їх на цілком визначені (онтологічна, футурологічна, 

гносеологічна, прогностична, аксіологічна, поведінкова, моделювальна) та 

наявні з певними застереженнями (регуляторно-символічна, виховавчо-

пізнавальна, розважальна, комерційна та ін.). Заслуговує на увагу і спроба 

класифікувати види фантастики: авантюрна, містична, екологічна, соціальна, 

філософська, гумористична та ін. [Нямцу 2012, с. 40].  

О.І. Стужук підкреслює, що для розуміння фантастичності явища 

необхідне його зіставлення з реальністю, тобто з уявленнями про 

навколишню дійсністю у певну історичну епоху [Стужук 2012, с. 53]. Слід 

звернути особливу увагу на існування міфологічної фантастики [Стужук 

2012, с. 56].  



383 

 

 

М. Рябченко звертає увагу на синкретизм фантастичних, фентезійних 

та міфологічних елементів у деяких творах сучасної української літератури, 

зокрема у творчості Марини Соколян [Рябченко 2012, с. 177 – 187]. 

Є. Шкуров і Д. Айдачич розглядають фентезі як різновид міфологічної 

фантастики, що переосмислює та перетворює традиційні мотиви та 

персонажі міфів. У той же час автори визначають міфопоетичність як 

переогарнізацію міфу за законами поетичної творчості [Шкуров 2012, с. 298]. 

Міфопоетичне мислення розглядають як позначення стадії розвитку 

людської думки, що передувала сучасному науковому мисленню. Коли 

людство мислило не узагальнено та безособово, а особистісно, 

персоніфіковано [Шкуров 2012, с. 305].  

Сербська дослідниця Ю. Драгойлович розглядає утопію і антиутопію 

як твори наукової фантастики, в українській літературі показовими в цій 

сфері вважає «Сонячну машину» В. Винниченка і «Хронос» Т. Антиповича 

[Драгойлова 2012, с. 309 – 310]. 

С. Дам’янов підкреслює, що поява наукової фантастики як цілісної 

репрезентації жанру відбувається саме в період, коли «розвиток позитивізму 

доводить науковий дух до меж можливого», і коли уявлення із цієї сфери 

входять у сфери діяльності, які традиційно були ближчі надприродній 

фікційній, езотеричній, містичній, а й релігійній точці зору [Драгойлова 2012, 

с. 322].  

М.Й. Назаренко зазначає, що теорія можливих світів, яка виникла в 

межах модальної логіки, дістала цілком продуктивне застосування й у 

літературознавстві, зокрема в дослідженнях У. Еко. Український дослідник 

розглядає такий жанр як псевдоісторія – художні твори, що порушують або 

трансформують узвичаєні в певній культурі норми історичної прози. Такі 

твори протиставлені традиційній історичній прозі [Назаренко 2012, с. 429–

430]. Твори в жанрі альтернативної історії являють собою епістемічно 

можливі світи, які мають постати перед читачем логічно можливими 

[Назаренко 2012, с. 431].  
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А. Татаренко підкреслює, що література здавна «була місцем чуда, 

отим садом нереального, де виростали і давали плоди паростки 

фантастичного», оскільки художня література за самим своїм визначенням є 

результатом фантазії автора. У постмодерну епоху ставлення до 

фантастичного та його інтерпретація у письменстві істотно змінилися не 

тільки тому, що наукові відкриття і технічний прогрес зробили неможливе 

можливим, а й тому, що постмодерністська література здійснила поворот до 

неміметичного [Татаренко 2012, с. 524]. Дослідниця пікреслює важливість 

тези С. Дамянова про те, що фантастика вже не є неочікуваним, 

несподіваним та чужим компонентом, незважаючи на те, що акцентована 

саме її химерність і альтернативність стосовно логіки розуму та дійсності 

[Татаренко 2012, с. 525].  

Дослідниця сучасної української фантастики Т. Белімова звертає 

увагу на тісний зв'язок романів Дари Корній «Зворотній бік світла» і 

«Зворотній бік темряви» з «Велесовою книгою», на основі якої «розбудовано 

фантастичний світ, багатоликий і нелінійний». Розглянуто низку 

промовистих назв у романах – Світ Безконечного Океану [Белімова 2015, с. 

26]. Дослідниця звертає увагу на тезу Я. Дубинянської про те, що головним 

мірилом художньої довершеності фентезі є міра розроблення фентезійного 

світу [Белімова 2015, с. 30].    
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Додаток 8    

    

КОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

КОГНІТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАФОР 

У ФАНТАСТИЧНИХ ТЕКСТАХ    

 

Теоретичні засади дослідження метафори    

 

Інтерес до метафори сприяв узаємодії різних напрямків наукової 

думки, включаючи філософію, логіку, психологію, психоаналіз, 

герменевтику, літературознавство, літературну критику, семіотику, риторику, 

різні школи лінгвістики, наслідком чого стало формування когнітивної 

науки, що досліджує різні сторони людської свідомості. У метафорі стали 

бачити ключ до розуміння основ мислення і процесів створення не тільки 

національно-специфічного бачення світу, а й його універсального образу. 

Метафора виявляє зв’язки з логікою, з одного боку, і з міфологією, з другого 

[Арутюнова 1990, с. 5-6]. Метафора – не ідеологія, а техніка. Усяке 

оновлення, усякий розвиток починається з творчого акту. Акт метафоричної 

творчості перебуває в основі багатьох семантичних процесів – розвитку 

синонімічних засобів, появи нових значень та їх нюансів, створення 

полісемії, розвитку систем термінології та емоційно експресивної лексики 

[Арутюнова 1990, с. 9].  

Символіка, яку ми знаходимо в мові, міфології, мистецтві, релігії, 

логіці, математиці тощо, відкриває доступ до свідомості. Здатність до 

символічної репрезентації змістових категорій становить унікальну 

властивість людини, протиставляючи її тваринам. Е. Кассірер уживає поняття 

Homo symbolicus. На відміну від Ф. Ніцше, Е. Кассірер не зводить до 

метафори всі способи мислення, диференцієює два види ментальної 

діяльності – метафоричне (міфопоетичне) і дискурсивно-логічне мислення. 
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Дискурсивно-логічний шлях до концепту передбачає низку поступових 

переходів від окремого випадку до все ширших класів. Саме так формуються 

поняття природничих наук, що перетворюють відчуття на  закони. На 

протилежність дискурсивному мисленню, метафоричне освоєння світу (тобто 

міфологічне і мовне, які Е. Кассірер розглядає спільно), має зворотну 

спрямованість [Арутюнова 1990, с. 13 – 14]. 

Метафора відіграє меоделювальну роль, не тільки формує уявлення 

про об’єкт, а й визначає спосіб і стиль мислення про нього. Ключові або 

базисні метафори, які раніше привертали увагу переважно етнографів та 

культурологів, що вивчали національно-специфічні образи світу,  пізніше 

увійшли до кола зацікавлень фахівців з психології та методології науки. 

Ключові метафори прикладають образ одного фрагмента дійсності до іншого 

її фрагмента. Вони забезпечують його концептуалізацію за аналогією з уже 

наявною системою понять. Зміни наукової парадигми завжди 

супроводжується зміною ключової метафори, що вводить нову сферу 

уподібнень, нову аналогію. Метафора знаменуує собою початок 

мисленнєвого процесу. Метафора – це і знаряддя, і плід поетичної думки, 

вона органічно властива художньому тексту. Вона органічно повязана з 

поетичним баченням світу, і визначення поезії нерідко зійснюють через 

звернення до метафори. Метафора відкидає належність об’єкта до певного 

класу і стверджує його включеність до тієї категорії, до якої він не може бути 

уналежнений на  раціональних засадах. Джерело метафори – свідома 

помилка в таксономії об’єктів. Метафора – не тільки і не стільки скорочене 

порівняння, чим її вважали з часів Аристотеля, скільки скорочене 

протиставлення. Без звернення до заперечуваної таксономії метафора не 

може отримати адекватної інтерпретації. Класична метафора – це вторгнення 

синтезу до зони аналізу, образу – до зони поняття, уявлення – до зони 

інтелекту [Арутюнова 1990, с. 14 – 19].  

Інші дослідники вважать слушним визначену Аристотелем у 

«Пеотиці» формальну сторону метафори, інтерпретовану як перенесення 
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незвичайного імені або з роду на вид, або з виду на рід, або з виду на вид, або 

за аналогією [Бикертон 1990, с. 284].  

Метафору споріднюють із поетичним дискурсом такі риси: 1) злиття в 

ній образу і змісту; 2) контаст із тривіально таксономією об’єктів; 3) 

категоріальний зсув; 4) актуалізація «випадкових зв’язків»; 5) неможливість 

звести до буквальної перифрази; 6) синтетичність, дифузність значення; 7) 

допущення різних інтерпретацій; 8) відсутність або необов’язковість 

мотивації; 9) апеляція до уяви, а не знання; 10) вибір найкоротшого шляху до 

сутності об’єкта [Арутюнова 1990, с. 20].  

Метафора у своїй первинній функції міцно пов’язана з позицією 

предиката [Арутюнова 1990, с. 31].  

Як би не відрізнялися за змістом міф і мова, їм властива та сама 

концептуальна форма, яку можна поназначити як метафоричне мислення. 

Саме метафора створює духовний зв’язок між мовою і міфом. Базисну 

метафору, що перебуває в основі будь-якої міфотвочості вважають власне 

мовним явищем, що потребує інтерпретації. Сучасна індивідуальна метафора 

створена фантазією, тоді як давня метафора значно частіше була наслідком 

необхідності й у більшості випадків пов’язана не стільки з перенесенням 

слова з одного поняття на інше, скільки з точнішим визначенням поняття. 

Базисна метафора – універсальна міфологія, внесення нашого власного духу 

до хаосу предметів і відтворення його за нашим образом. Базисна метафора є 

умовою створення мови і міфологічних понять. Метафоричне вираження 

мови може бути закладене в міфологічному налаштуванні духу, або навпаки 

– таке налаштування духу може формуватися і розвиватися на основі мови 

[Кассирер 1990, с. 33 – 36].  

Сучасні дослідники звертають увагу на спостереження Аристотеля в 

«Поетиці»: складати гарні метафори – значить підмічати схожості [Ричардс 

1990, с. 44]. Також вважають слушною думку П.Б. Шеллі про те, що мова у 

самій своїй основі – метафорична [Ричардс 1990, с. 45].  
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Метафори, яких ми уникаємо, спрямовують наше мислення так само, 

як і ті, які ми вживаємо. Традиційна теорія метафори розглядає метафору як 

мовний засіб, результат заміни слів або контекстних зсувів, тоді як в основі 

метафори – запозичення і взаємодія ідей і зміна контексту. Метафорична 

сама думка, що розвивається через порівняння. За словами лідера 

французьких сюрреалістів А. Бретона, порівняти два предмети, гранично 

далекі один від одного, може тільки поезія. Т. Еліот назвав «Божественну 

комедію» великою метафорою [Ричардс 1990, с. 46 – 47, 63, 66].  

Метафора – необхідне знаряддя мислення, форма наукової думки, 

поезія – це метафора, тоді як наука лише вдається до метафори. Коли 

дослідник відкриває невідоме явище, він не може назвати його абсолютно 

новим словом, а користується наявним лексиконом, надаючи відомому слову 

нового значення, –  це і є метафора. Метафора – це перенесення назви. Вона 

потрібна нам не тільки для того, щоб зробити нашу думку доступною для 

інших, а й для того, щоб об’єкт став доступний нашій власній думці. 

Метафора – не тільки засіб вираження, а й важливе знаряддя мислення. За її 

допомогою нам удається досягнути найвіддаленіших частин нашого 

концептуального поля. Метафора подовжує «руку» інтелекту, її роль у логіці 

можна уподібнити до вудки або гвинтівки. Поезія цінує в метафорі те, що 

засуджує наука. У поезії метафора на основі часткової схожості двох об’єктів 

пропонує хибний висновок про їх повну тотожність. Метафоричне  

перебільшення порушуючи межі істини, надає поетичної сили. Метафора 

нагадує сполучення ідеограм, що дозволяє описати важкодоступні для думки 

об’єкти [Ортега-и-Гассет 1990, с. 68 – 75]. 

Прагнення породити речення, що цілком складається зі слів-метафор, 

приводить до створення прислів’їв, алегорій або загадок [Блэк 1990, с. 155]. 

На відміну від наукового знання, система загальноприйнятих 

асоціацій може містити напівправду і навіть помилкові вдомості, однак для 

метафори важлива не істинність цих асоціацій, а можливість швидко 
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асоціювати їх у свідомості. Через це метафора, дієва в межах однієї культури, 

може виявитись абсурдною в іншій культурі [Блэк 1990, с. 164].  

Метафора визначає здібності нашого роздуму до пошуку і відкриття 

[Блэк 1990, с. 169].  

Метафора змушує нас звернути увагу на певні схожості – часто нові і 

несподівані – між двома і більше предметами. Метафоричний зміст як 

незвичайний простиставлений звичайному значенню слова. У 

метафоричному контексті слово має нове значення, а вживання метафори дає 

можливість узнати це значення [Дэвидсон 1990, с. 175, 177, 179].  

Функціонування метафори є прикладом того, як говорять одне, маючи 

на увзаі щось інше, повідомляють щось у тих випадках, коли і мовець, і 

слухач знають, що значення слів не відповідають буквальним. Основний 

принцип функціонування метафори полягає в її здатності викликати у 

свідомості інше значення. Значною проблемою є формулювання принципів, 

за якими вимовлений вислів метафорично викликає у свідомості набір умов 

істинності, відмінний від інших буквальним значенням вислову [Серль 1990, 

с. 308, 314].  

Перед філософами і психологами стоїть завдання запропонувати 

такий опис метафори, який би пояснив, як можна зрозуміти співвіднесення 

референтів, зазвичай ніяк не пов’язаних. Для пояснення метафори як певного 

пізнавального процесу слід припустити існування глибинних структур 

людського розуму в ролі пристрою, що породжує мову. Шляхом певних 

ієрархічно організованих операцій людський розум зіставляє семантичні 

концепти. Значною мірою неспіввідносні, що і є причиною виникнення 

метафори. Метафора передбачає певну схожість властивостей її семантичних 

референтів, оскільки вона має бути зрозумілою, а з другого боку – 

несхожість між ними, оскільки вона покликана створювати певний новий 

зміст, тобто мати сугестивність, тобто мати сугестивність. Нові метафори 

змінюють повсякденну мову і водоночас міняють способи сприйняття і 

пізнання світу. Вони відіграють певну роль у культурній еволюції. Метафора 



390 

 

 

призводить до семантичної концептуальної аномалії, пов’язаної з емоційним 

напруженням. Концептуальний процес, що породжує метафору, розпізнає як 

схожі ті властивості референтів, на яких базується аналогія, а так само 

несхожі, на яких будується семантична аномалія. Не будучи статичною 

граматичною категорією, метафора існує й у вигляді динамічного 

когнітивного процесу, що пропонує нові гіпотези й у вигляді динамічного 

культурного процесу, що змінює нашу усну і писемну мову [Маккормак 

1990, с. 358 – 364]. 

Базисна метафора може відігравати роль гіпотетичного допущення, 

що є основою тієї або іншої теорії, наукової дисципліни. Використовувати у 

своїй пізнавальній діяльності базисні метафори – це настільки природний і 

властивий людині метод, що заперечувати його – те саме, що й відкидати 

можливість отримання нового знання [Маккормак 1990, с. 383-384].    

Таким чином, когнітивна інтерпретація метафори дозволяє отримати 

інформацію про внутрішню структуру концепту, типологію його зв’язків із 

іншими концептами, процеси освоєння людиною дійсності за допомогою 

концептів, шлях мислення від пізнаного через метафору до пізнаваного. 

Метафора вказує на прецедентний текст як джерело прецедентних концептів. 

Дослідження системи метафор, зокрема їх класифікація, дозволяє 

інтерпретувати співвідношення індивідуально-авторського, 

етноспецифічного та універсального в концептуальній і мовній картинах 

світу, зокрема у текстах фантастичної літератури.  

Використання метафор у художньому тексті продовжує мисленнєво-

мовленнєві процеси, що відбувалися ще в епоху архаїчного магіко-

міфологічного мислення, коли метафорика була безпосередньо 

інкорпорована до процесу міфотворчості. Не випадково метафоричне 

мислення ототожнюють із міфопоетичним і протиставляють дискурсивно-

логічному. Метафора дозволяє побачити мовні форми, якими вербалізовані 

образи спершу міфу, потім чарівної казки, а згодом літературного 

фантастичного тексту – для всіх них метафора виступає технікою реалізації 
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синтезу мисленнєвих образів і мовленнєвих форм, реалізуючи акт 

метафоричної творчості.     

Мислячи, освоюючи думкою невідомий раніше об’єкт, людина 

образно уподібнює його за певними, далеко не завжди раціонально-

логічними, ознаками до іншого вже відомого об’єкта – подібно до механізму 

утворення дослідженого О.М. Веселовським психологічного паралелізму у 

фольклорній поезії. Метафора – засіб антропоморфізації людиною 

навколишнього простору, і її дослідження виступає результативним 

інструментом реконструкції картини світу в межах сучасної когнітивно 

орієнтованої антропоцентричної лінгвістики.                  
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Додаток 9       

 

О. ОСАДЧА, «ПЕРЕРОДЖЕННЯ»
29

    

 

Сьогодні навіть сонце сяє яскравіше. Богдан вже планував: спочатку 

заселюсь до квартири, по дорозі куплю газету з оголошеннями про пошук 

роботи, і чізбургер. Чізбургер обов'язково. Богдан обожнював Макдональдс. 

За 18 років, які він прожив у дитячому будинку на Чернігівщині, він 

куштував чізбургер кілька разів: коли їздили у Київ на екскурсію. Мама Валя, 

як називав свою виховательку Богдан, дала з собою 5000 гривень. Вистачить 

і на квартиру, і на газету, і на чізбургер.    

Богдан ніколи не бачив своїх батьків. Немовлям його знайшла 

вихователька одного з дитячих будинків у Прилуках. Під дощем, 

неоповитий(?) лежав він просто посеред вулиці, ніби його щойно викинули з 

машини. Але  малюк не мав ніякіх пошкоджень, а, як виявилося потім, лікарі 

не знайшли у немовляти жодного захворювання, більше того - констатували 

"богатирське здоров'я". Це був останній візит Богдана до лікарів, не 

враховуючи обов'язкових медоглядів - хлопець не хворів жодного разу. Чи то 

заняття спортом, чи то гени - докорінно ніхто не міг сказати, в чому  був 

секрет такого міцного здоров'я.  

Сам хлопець завжди жартув, мовляв, своєю міццю та здоров'ям 

завдячує рідній землі.  – Україна дала мені життя, Україна мене і оберігає, - 

твердив він.   Богдан справді дуже любив Батьківщіну, шануючи  драматизм 

історичного поступу. Особливо подобався міф про "золоту козацьку сотню 

Гетьмана" - 100 найкращих козаків, які начебто володіли надлюдською 

силою та вмінням. Сотникував у ній легендарний Кіш - права рука Гетьмана, 

напівлюдина, напівбог, який міг одним поглядом випалювати тисячні армії 

ворогів, вірою і правдою служачи своїй Батьківщині. Про нього знав увесь 

                                                 
29

 Варіанти назви твору: Герой; Коли один у полі воїн; Нескоренний. 
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світ, його боялись царі та королі, і не було у світі людини, сильнішої за 

нього. За легендою, Кіша підступно зрадив один із козаків його сотні. Вороги 

спалили   характерника, попередньо виколовши йому очі. Кажуть, що у 

передсмертому окрику Кіш пообіцяв переродитися, але набагато сильнішим і 

могутнішим, щоб раз і назавжди розбити ворога і захищати Україну до скону 

віків.    

У порівнянні з Кішом, голівудські супергерої по типу Залізної 

людини, Спайдермена чи Бетмена для Богдана були схожими на героїв 

коміксів з типовим набором  спецефектів.    

- Чим займається наше Міністерство культури? Нафіг воно взагалі 

потрібне? Ну хіба не цікаво було б зняти якийсь фільм чи серіал про 

українського супергероя?, - обурювався Богдан вчергове передивлюючись 

"Капітана Америку".    

З початком війни на Донбасі хлопець багато разів фантазував, як увесь 

в обладунку, ведучи за собою сотню кращих воїнів він село за селом звільняє 

від російської навали територію своєї країни. Але це лише казки, так не 

буває. Адже міф - архаїчна форма мислення, вияв творчої уяви, фантазії. 

Легенди складає народ, у кожної нації є свої герої. Події 2014-2015 років 

показали - час героїв не закінчився, вони живуть серед нас. 

- Одягайтесь, - молода жінка-лікар вже щось виписувала у медичній 

картці.  

Богдан роздивився тільки перші чотири літери: "Прид...". ЛОР був 

останнім у списку медичного огляду. Богдан за день пройшов усіх лікарів, 

отримав необхідний висновок - придатний до служби в армії. Та у воєнкоматі 

забирати юнака на фронт не поспішали.   

- Синок, нащо тобі та война, га?, - допитувався воєнком. - Іди з 

дівчатами знайомся, сім'ю створи, живи!   

- Олександр Іванович, мені треба туди. Я це відчуваю. Я швидко 

вчусь, з мене буде гарний військовий.   
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- Ні, Бодя, не буде. Людей там хватає, тобі там поки що робити нічого. 

Та й Валя просила.. Ти ж знаєш, ти їй неначе син, дитбудинівський і я також.   

Де це таке бачено, щоб повністю здорового хлопця призивного віку не 

взяли служити?? Богдан був у розпачі: єдиний вихід - потрапити на Донбас 

самотужки. Головне - добратися до наших, а там дадуть і спорядження, адже 

на фронті кожна людина на вагу золота. Але є одна проблема: потрібно 

знайти житло. - Може пощастить влаштуватися в гуртожиток... на крайній 

випадок, зніму кімнату. Грошей вистачить.  

Богдан попрощався з воєнкомом та лікаркою і пообіцяв, що не 

залишить своєї ідеї потрапити на фронт. Молода жінка лише з сумом кивнула 

йому у слід.  

Вийшовши з кабінету, Богдана як холодною водою облило: “А що 

далі?! З чого почати?! Жити ніде, роботи не знайшов. Ні друзів, ні знайомих 

у Києві немає. Та й саме місто знаю погано. Спочатку потрібно перекусити,   

буде краще варити голова”. Ця думка надихнула хлопця і він пішов у 

напрямку метро. Там бачив Мак, нарешті зїм чізбургер. 

Хм, якийсь він не такий... Може черствий?! Та, наче ні. Просто не лізе. 

І голова розболілася. Богдан відчув дивний дискомфорт. Підняв голову, а на 

нього дивилися два чорних вугляка. Молодий чоловік років 35 не зводив 

свого пильного погляду з хлопця. Богдан відвів очі, але дискомфорт не 

зникав. “Ну і хамло. Чого він вилупився?! Може провокує мене. Ще цього не 

вистачало. Завестися з місцевими.” Богдан знову поглянув на незнайомця, 

але той і не думав випускати хлопця з поля зору. Побачивши сум’яття 

Богдана, чоловік став ще впертіше споглядати за його діями, і як здалося 

Богдану, одяг маску пихатості і самовпевненості. Богдан набрався сміливості 

відповісти нахабному візаві.  

“Ну і тип. На перший погляд, приємний, але очі... повні ненависті, 

злості. Цікаво, це я викликав у нього такі емоції?! Але я знати його не знаю! 

Хворий якийсь!” Богдан почав впевненіше розглядати незнайомця, на що той 

відповів “щирою” посмішкою. Було помітно, що молодий чоловік зробив 
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спробу бути привітним і добрим, але ці очі... Очі справжнього лицеміра і 

брехуна. Який жах. І що йому від мене потрібно...  

Молодий чоловік вальяжно і зверхньо підійшов до столика Богдана.  

- Привет, спорт любишь? 

- Займаюся, - так само пихато відповів Богдан. 

- Приходи в мой клуб на Бесарабке. 

- Що за клуб? 

- “Люцифер”. 

- Ну і назва, - засміявся Богдан. - Може ще й би “Чортом лисим” 

назвали?! 

- Тебя как зовут? 

- Богдан. 

- Я Ден. 

- Тобто Денис?  

- Нет. По паспорту  Я – Дмитрий. Ден я для друзей. 

- Аааа...зрозумів. Ти вибач, але я щойно приїхав до Києва. У мене 

немає грошей на нормальну квартиру, не кажучи вже про абонемент 

в спорт клуб. 

- Так что, я по твоему не вижу кто ты?! - Ден зміряв поглядом 

Богдана з ніг до голови. На його гарному, але злобному обличчі, 

промайнула посмішка. 

- І що ж ти бачиш? 

- Голодранца, - злобний регіт заглушив шум у закладі. Богдан 

отетерів від такого хамства і наглості.  

- І що ж такому принцу Датському потрібно від голодранця? 

- Это тебе нужно. 

- Мені?! Ха! Від такого як ти мені нічого не потрібно. 

- Ти же сам сказал, что жилья нет, роботы нет, знакомых, друзей нет... 

Я все это предлагаю тебе. Жилье, работу, друзей. Более того 

крепкую дружную семью, где каждый друг за друга башку оторвет. 
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Богдан відчув як його серце стиснулося. Сімя... це те єдине, чого не 

купиш ні за які гроші. Родинний затишок, турбота і любов. Все те, чого 

йому так не вистачає. 

- Дивний ти якийсь. Як ти можеш дати мені сім’ю.  

- Мы с братанами как одна большая семья. Их радость и боль, 

проблемы и успехи мои радости, боли, проблемы! Что 

непонятного?! 

- А що від мене потрібно?  

- Я предлагаю вступить в наш клуб, нашу семью. Работу тебе 

предлагаю. Видно, ты пацан спортивный, крепкий… чуть 

подкормим тебя и вуаля – красавчик. 

- Хм… а може ви - якась бандитська шайка? Мені проблеми ні до 

чого. 

- Даже если и так, то никто тебе точно не скажет. Малой, ты не 

выпендривайся. Я же вижу, что ты в тупике. Просто предлагаю 

помощь, - Ден знову зробив спробу щиро посміхнутися. 

Ну і морда. Але він має рацію. Що я можу сам? Ех, а чом би й ні? На 

перший час погоджуся, а далі буде видно. 

- Добре. По рукам. Я згодний. Які мої обовязки? 

- Пока хорошо отоспатся и откормиться.  

- Непогано, - згодився Богдан. 

- То це твій клуб чи ти просто рекламуєш? 

- Все расскажу, но потом. Ты доел? Поехали уже. У меня много дел. 

Вони вийшли з фаст-фуду. Ден повів до паркінгу, де стояла чорна 

іномарка. На такій покататися Богдан міг лише мріяти. 

- А що це за марка? 

- М-да, - зареготав Ден. - Ты село еще то. Это «Ауди». Садись назад. 

Заедем в одно место. 
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Машина їхала тихо, мяко. Богдан отримував насолоду від руху. На 

проспекті Перемоги Ден додав швидкості. Здавалося, що сам диявол 

вселився в нього. Він гучно включив музику і ще дужче натиснув на педаль 

газу. Будинки швидко проносилися повз Богдана. Було страшно, але 

драйвово. 

- Ти що робиш! Нас оштрафують. 

- Не плачь, малой. Привыкай.  

Через кілька хвилин вони зупинилися біля якогось парку. Ден 

припаркував машину і виключив музику, але з машини не виходив, сидів 

напружено, нервово стискаючи кермо. 

- Ми на когось чекаємо? - запитав Богдан із заднього сидіння. Ден 

лише злобно посміхнувся.  

Раптом Ден напружився. Богдан поки не розумів, що відбувається. 

Позаду він лише бачив, що Ден пильно за кимось слідкує, і його голова 

повільно повертається у напрямку будинку, який стояв біля парку. Тут 

Богдан помітив, що до одного з підїздів будинку підійшла молода дівчина 

років 25. 

- Це що, твоє таємне кохання? - запитав насмішкувато Богдан. 

Ден роздратовано повернувся до хлопця, і просичав крізь зуби: 

- Жертва. Эту пигалицу нужно проучить. Она меня чуть не убила. 

И она, кстати, твое задание, - Ден вальяжно повернувся назад. - Ты должен 

войти к ней в доверие, может даже влюбить в себя. Выудить информацию. 

- Яку? 

- Все потом. А сейчас отвезу тебя в твой новый дом. У тебя много 

работы. 

Ден завів мотор і вони знову рушили. Поверталися тією дорогою, 

якою вони  приїхали. Ось знову Макдональдс, метро. “І куди я вляпався? Не 

всиг приїхати, як опинився у вирі незрозумілих мені подій. І тип якийсь 

дивний. Може маньяк. Слідкує за дівчиною.”. Раптом Ден різко зупинився і 

повернувся до Богдана. Його очі були повні злості. 
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- Ты всегда можешь уйти. Никто тебя не держит. Но знай: в этом 

городе никто никому не нужен. Я тебе предложил то, чего у тебя нет. Без 

меня ты сдохнешь на следующий же день. Этот город сломает тебя. Ты 

слабый. А девушка - это часть работы. Ты со временем все поймешь. 

Наблюдай, не делай поспешных выводов. 

- Так я нічого і не кажу! - обурився Богдан. 

- Ты слишком громко думаешь, - сказав Ден і в його голосі 

відчувалася чи то погроза, чи то попередження. 

«Добре. Буде як буде. Робота мені вкрай необхідна. Але що це за робота така 

- зваблювати дівчат, щоб дізнатися інформацію?» 

- Ты заткнешься или нет?! 

- Ти до мене?! 

- А к кому же еще?! - просичав Ден і гучно включив музику. 

Нове житло Богдану сподобалося. “Тринадцятий поверх, краєвид 

божественний. Усе місто як на долоні. А там видніється скверик, 

затишний...”, - радів хлопець. Квартира світла і простора, є все необхідне для 

життя. Навіть телевізор. “Шикарно!”, - подумав Богдан. 

- Нравится?!  

- Ага... 

- Устраивайся пока. Вот тебе аванс, купи все, что тебе нужно. 

Держи телефон. Я уже записал свой номер. Будут вопросы - звони. Я завтра 

заеду. Ключи на тумбочке. До завтра. 

- А що мені робити? Коли я почну працювати? 

- Ты уже работаешь.  

Ден ще раз глянув на хлопця і пішов у напрямку виходу. Богдан 

дивився йому у слід і йому стало моторошно. “Що за людина... Мабудь, 

життя у нього -  не мед”. 

Вже вечоріло. І страшенно хотілося їсти. Богдан зайшов на кухню, 

заглянув у холодильник, але окрім недопитої пляшки горілки там нічого не 
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було. “Схоже на моє життя. Залишилось на сльози”, - з гіркотою подумав 

Богдан.  

Внизу він точно бачив кафе. “Піду повечеряю, а там може і магазин 

знайду, куплю щось на сніданок”. Взяв ключі, телефон, гроші, зачинив 

квартиру і вийшов на вулицю. Підїзд будинку виходив у маленький скверик, 

який Богдан бачив з вікна. На виході сиділа літня жінка, яка відкривала двері 

жильцям будинку. Богдан чемно привітався, жінка була здивована, але 

кивнула у відповідь. Богдан пройшов скверик, який з усіх боків був оточений 

будинками, і вийшов через арку на проспект.  

Шум, сотні машин тягнулися у різних напрямках, створюючи 

жахливий сморід. Богдан поглянув на небо, воно було червоним і 

каламутним. “У цих міських джунглях легше загубитися, ніж в наших лісах”. 

Дістав мобільний, щоб поглянути котра година. “Шоста. Напевно, такий 

активний рух, тому що всі повертаються з роботи. І так кожного дня? Жах, 

збожеволіти можна. Вже легше пішки пройтися”, - думав собі Богдан. 

Хлопець пройшов ще кілька метрів і побачив маленький магазинчик - “Міні-

маркет”. “Це як у дівчат міні-спідниця, ггг. Добре. Тут куплю сніданок. А де 

ж те кафе, що я бачив?”  

Богдан оглянувся, але окрім житлових будинків і магазинчиків нічого 

не побачив. “Добре, ще трішки пошукаю, якраз нагуляю апетит”. Зайшов за 

ріг будинку і побачив елітний заклад. У вікнах ресторану було видно гарний 

посуд, кришталеві бокали, елегантно сервіровані столи, кілька закоханих пар 

і ще двоє чоловіків, одягнутих у дорогі костюми, щось вальяжно 

обговорювали і потягували червоне вино з прозорих бокалів. Богдан 

зачаровано спостерігав за цією картиною. “Мабуть тут дуже дорого. От 

розбагатію і обов’язково тут пообідаю. Буду, як оці двоє. Ех... І що за 

ресторан?”. Богдан підійшов до вивіски, там було щось написано 

незрозумілою мовою. “Мабуть, французькою. Якийсь “антрекот”. Що ще за 

антрекот?! Стоп. Звідки я знаю французьку?! Дивина якась”. Раптом чоловік, 
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якого Богдан бачив у вікні, підійшов до хлопця і заговорив тією ж таки 

французькою. Богдан його розумів! 

- Доброго вечора. Я власник ресторану, Ансельм Андре. Хотів 

запросити Вас повечеряти у моєму закладі. 

Богдан просто отетерів. І на свій ще більший подив відповів чоловіку 

на гарній французькій мові. 

- Доброго вечора, пане Ансельме. Я дуже вдячний, але за що мені 

така честь? У мене немає грошей, щоб заплатити за вечерю у вашому 

ресторані. 

- Це пусте. У мене гарний настрій і мені просто захотілося зробити 

щось приємне для когось. Тим паче - Різдво. І, на щастя, Ви - ще й мій 

земляк! 

- Я не француз. Я не володію французською. 

- А ви жартівник! - розсміявся Ансельм. 

- Я серйозно. Я Богдан Вареник. Народився в Чернігівській області, в 

селі Мала Дівиця. 

- Ну як скажете, месьє Богдан. У кожного свої таємниці. Прошу, 

заходьте, - лукаво підморгнув ресторатор.  

Власник ресторану відчинив перед Богданом двері і жестом вказав на 

вхід до зали. На хлопця війнуло теплом і  ароматом чогось надзвичайно 

смачного. 

Ресторан був затишним та вишуканим. Інтер’єр оформлений по-

європейськи стримано, у світло-бежевих кольорах, багато дерева, що 

надавало закладу домашнього затишку. Скатертини на столах бірюзового 

кольору додавали свіжості. Все було стильним. Богдан захоплено розглядав 

елементи декору. Був розпалений справжній камін, на кожному столику 

стояли новорічні прикраси – маленькі ялинки у сріблястому серпанку, горіли 

свічки. “Як гарно! Я б тут і жив”.  

- Прошу, месьє Богдан, обирайте столик, сідайте де Вам зручно. 

- Тут, коло каміну - те, шо треба, - відповів хлопець. 
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“Я бува не сплю?! В дорогущому ресторані, розмовляю французькою... Може 

це новорічні дива? Я потрапив у казку...” 

Анселм приніс меню і запропонував щось випити.  

- Мені води, будь ласка. 

- Пан Богдан таки жартівник. Я принесу вам відбірного червоного 

вина. Бордо 1895. До речі, найкраще смакує з телятиною. 

Рекомендую, - припрошував Анселм. 

- Дякую. На ваш розсуд. 

- Чудово! Ви такого ще не куштували. 

Вечеря була неймовірною: карпаччо із трюфельним маслом, устриці, 

паштет із гусячої печінки, салат «Олів’є» із м’ясом перепілки, і, звичайно ж, 

фірмова страва – стейк з телятини. “Напевно, дива такі трапляються. Хоча б 

під Новий рік”, - радів Богдан. Він подякував Анселму і повернувся до 

квартири. Настрій був чудовий. Прийняв ванну, зручно вмостився у ліжку і 

міцно заснув. На душі було тепло і спокійно. 

Чого не можна сказати про сон - він у монастирі, раптом його на руки 

підхоплює молода жінка. Богдан бачить себе збоку: йому місяців 7 чи 8, 

жінка одягнута у чернече вбрання, вона стурбована, навіть налякана. Раптом 

до келії вбігає ще одна черниця, вони мовчки пеленають Богдана і вибігають 

з кімнати у коридор, який повністю викладений сірим камінням, як у 

монастирях Середньовіччя. Жінка, що тримає Богдана швидко біжить, 

притискаючи немовля до грудей, інша - біжить за нею, кожен раз тривожно 

оглядаючись. Коли вони пробігали біля вікна, страшне ведмеже ревіння на 

мить зупинило жінок. Черниці завмерли на місці, наче загіпнотизовані. 

Богдан почав кричати на руках у жінки, це вивело її зі стану оціпеніння, після 

чого черниці продовжили свою втечу.  

Та на повороті коридору їм зустрілися ще дві черниці, спочатку жінки 

не звернули увагу на своїх сестер, але коли жінка побачила, що на руках у неї 

замість немовля порожня пелюшка, жінка обернулася на жінок, і побачила, 
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що Богдан був на руках однієї з черниць. Черниця з Богданом на руках теж 

обернулася, але це була не черниця і навіть не людина...На жінку дивилися 

неприродньо великі, чорні очі, на такій же неприродньо великій голові. Якби 

Богдан не дивився фільмів про прибульців, то злякався б до смерті. Але у 

переодягненій черниці він впізнав гуманоїда. Прибулець тримав на руках 

немовля, яке безпорадно дивилося на нього і його супутницю. Супутниця, як 

виявилося, теж не була черницею. Таємна постать була одягнута у плащ з 

капюшоном. Богдан згорав від цікавості, і прагнув одного – побачити лице 

супутника гуманоїда. Він подумки крикнув: “Покажись!” Супутниця вхопила 

себе за капюшон, і неначе борючись з невідомою силою, натягувала його ще 

сильніше. Ця боротьба продовжувалася кілька секунд, поки на Богдана не 

глянули двоє чорних розлючених, повних ненависті очей. Вони здавалися 

йому знайомими... Він почав розглядати обличчя незнайомця, і “О, Боже!.. 

Це ж Ден”.  

І тут Богдан прокинувся. Йому було жарко і моторошно. “Це ж треба, 

присниться таке... Як казала мама Валя, яке спить, таке і сниться”, спробував 

себе підбадьорити Богдан.  

“Ого! Вже восьма ранку. Час прокидатися.” 

Богдан пішов на кухню, поставив чайник, зробив зарядку, поснідав, 

прийняв душ і став чекати приїзду “шефа”. Сон вже зовсім забувся, але 

настрій був зіпсований. 

О 12-й приїхав Ден. 

- ну как первая ночь в новом доме?!, оскалився Ден. 

- Дякую, чудово. Ти не повіриш, що зі мною сталося! 

Ден зухвало підняв брову. 

- По перше, я вчора повечеряв в чудовому французькому рестарані 

пана Анселма –“ Антрекот”, але найдивніше, я розмовляв з ним 

французькою, засміявся Богдан. А ще мені приснився дивний сон... 

Вираз обличчя Дена вже після згадки про вечерю в “Антрекоті” став 

здивований. Він напружено слухав Богдана, і маска зухвалості змінилася 
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виразом розгубленості і подиву. Богдан розповів свій сон і по-дитячому 

наївно засміявся. 

- Ти уявляєш!? Напевно, цей коловорот подій суттєво вплинув на мою 

свідомість. 

- Я в тебе не ошибся.  

- Що ти маєш на увазі?!, здивувався Богдан. 

- Эта комната полна видеокамер, с момента как я вчера тебя сюда 

привёл до нынешнего момента, ты под наблюдением. Влад сказал, 

что ты сразу завалился спать. Или ты врешь о своих приключеньях, 

или Влад, либо же… Что не может меня не радовать, я не ошибся.  

- Я тебе не розумію! Хто такий Влад? Чому я під наглядом? В чому ти 

не помилився? 

- Богдан, ты тот, кто мне нужен. У тебя же есть мечта? 

- Звичайно! 

- Удиви меня, сказав Ден і самовпевнено схрестив руки на грудях. 

- Я планую потрапити на фронт, щоб захищати своїх співвітчизників 

від агресії сусідів. 

- Огоооо!, розреготався Ден. Ааааа, я сейчас умру со смеху. Положить 

свою жизнь ради этого стада?! Которое никогда даже имени твоего 

не узнает? Быть убитым или сдохнуть от голода ради идеи?! 

- Якщо всі так будуть думати, України як самостійної, незалежної 

держави не буде!, відстоював своє Богдан. 

- Хорошо, хорошо, реготав Ден. Это все твои мечты?!  

- На цей час, так. 

- То есть ты готов тяжело работать, во всем себе отказывать, чтобы 

реализовать свою «мечту»?! 

- Так! Це мій обов'язок! Я знаю, що це моя Доля. І якщо мені 

судилося там загинути, я прийму свою смерть з гідністю. 

- Ок. Это и к лучшему. Идейными всегда було легче управлять, 

зухвало кинув Ден. – собирайся. Нам пора. 
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- А куди ми? 

- На работу. 

І почалися трудові будні. Але незвичайні...Три місяці Богдан провів у 

спортзалі. Щодня з 9 ранку і до пізнього вечора тренер навчав Богдана і ще 

десятьох хлопців усіх видів рукопашного бою: карате, айкидо, самба. Після 

кожного тренування басейн. Тренування чергувалися із занятями інших видів 

спорту: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, була навіть йога. Хлопці 

несерйозно ставилися до цього виду мистецтва, але Ден наголосив на 

важливості вправ з йоги: “Научитесь управлять эмоциями, будете управлять 

миром». Окрім фізичних вправ Ден особисто навчав хлопців основам 

законодавства, викладав уроки водіння транспорту, фізики, хімії. Кожного 

тижня хлопців навчали іноземних мов і літератури, а в неділю вони мусили 

здавати перекази художнього твору, які прочитали за тиждеь. У разі не 

виконання – покарання. Богдану подобалося навчатися і важка фізична 

втома, навпаки сприяла кращому засвоєнню матеріалу. Ден допомагав з 

літературою і пояснював усе, що було незрозуміло. Богдан поглянув на нього 

по-іншому, як на високоосвідчену людину, цікавого співбесідника, 

поціновувача науки, культури, мистецтва, втілення краси і розуму. Але він 

все одно був відлюдкуватим, нікого не підпускав до себе близько навіть 

своїх. Хлопці казали, що Богдан єдиний, з ким він говорить більше 10 

хвилин. Загалом Богдан був усім задоволений, він навіть не міг мріяти, що 

окрім житла, прихистку, він буде ще отримувати освіту. 

За три місяці “навчання” Богдан так і не встиг познайомитися з 

хлопцями, єдине, що він знав, це їхні імена. Навіть після занять кожен зникав 

у невідомому напрямку і бачилися хлопці лише на заняттях. Спочатку це 

дивувало Богдана, але згодом звик і стало байдуже. Адже кожного вечора він 

мусив готуватися до нових зустрічей з викладачами, навіть думати не було 

часу. Спортзал, аудиторія, їдальня, дім. І йому це подобалося. Але стався 

один інцидент, що в корінь змінив хід подій.  
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Як завжди, о 10 ранку почалося тренування у спортзалі. Раптом двері 

відчинилися, і на порозі зявився молодий хлопець років 26, високий, 

кримезний, справжній шкаф. Всі різко повернули голови в напрямку дверей. 

Він мовчки підийшов до тренера і міцно схопив його за плече. 

- Пошли выйдем. Есть вопрос. 

У голосі шкафа відчувалося роздратування. Він мовчки пішов до 

дверей, оглядаючись, щоб тренер вийшов за ним. 

Щойно двері зачинилися, почувся удар. “За дверима бійка!”, подумав 

Богдан.  Хлопці вибігли на поміч. Але на подив хлопців, обоє співбесідників, 

стояли далеко один від одного, пильно дивлячись один одному в очі. Раптом, 

прямо на очах у всіх, у тренера почала йти кров з носа. “Предатель!”, 

просичав з усією можливою ненавистю тренер. Хлопець ще пильніше став 

дивитися на тренера, той застогнав і впав на підлогу. “Я не буду убивать 

своих! Предатели вы! Вы нагло используете этих молодых ребят! Они знают 

к чему вы их готовите?!”, сказав незнайомець, і кинув погляд на юрбу, яка 

слідкувала за кожним рухом. Богдан відчув як у нього страшенно заболіла 

голова. Один з хлопців упав. У інших з носа пішла кров. Незнайомець зробив 

крок назад, до виходу. “Бегите, глупцы!”, сказав шкаф, зачиняючи за собою 

двері.  Раптом всі хлопці попадали на підлогу. Богдан помітив, що він єдиний 

хто не лежить. “Що за дивина? Що з ними?”, хвилювався Богдан. Підійшов 

до хлопця, який був найближче до нього. “Непритомний...” Другий, третій, 

четвертий...всі лежали непритомні, навіть тренер. 

Після інциденту в спортзалі, хлопцям наказали два дні не виходити на 

тренування. Сидіти дома, ні з ким не спілкуватися. Якщо хтось порушить 

наказ – буде суворо покараний. Богдан вже знав, що квартири, які були 

люб’язно надані клубом, під пильним поглядом камер, але... Він також знав, 

що кожна система рано чи пізно дає збій. В перший вечір перебування, 

камери не зафіксували його відсутність. Тому він ризикнув - порушив наказ.  

Богдан вийшов у скверик трішки прогулятися, подихати свіжим повітрям. 

Психологічно складно сидіти в чотирьох стінах і чекати невідомого чого. На 
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вулиці було сонячно, тепло. Повітря пахло весною. Та і не дивно. Березень 

місяць. Богдан і не помітив як швидко промайнув час. Щоденні тренування, 

заняття, шалений графік, нове оточення, умови зовсім затуманили його 

свідомість. Він геть забув заради чого це все. Він вже три місяці не 

отримував інформації про перебіг подій на Сході. І його охопила паніка і 

докори сумління: “Боже, як я міг! Мої брати гинуть, а я відлежуюся у тилу. 

Терміново потрібно щось робити! Для початку куплю газету. Треба знати на 

скільки ускладнилася ситуація. В задежності від обставин, попрошу Дена 

допомогти потрапити на фронт. Я не можу дозволити собі гаяти час! ”  

Богдан вийшов до проспекту у пошуках першого кіоску з пресою. Він 

проходив по вже знайомим місцям, з радістю згадував випадок з французом. 

Хотів навіть зайти привітатися, але щось його стримало. Він вирішив не 

гаяти часу, купити газету і швидко повернутися додому:”...раптом там вже за 

мною, порушником, приїхали?! Тоді я ніколи з відси не виберусь. Лише 

втеча. Але ж... Я ж не криса. Ден мені довіряє. Мабуть... Тим паче мені 

потрібна його допомога”. Богдан йшов заглиблений у свої роздуми. Навколо 

стояв гул машин, люди поспішали у своїх справах, не звертаючи уваги один 

на одного. Та неочікуване зіткнення Богдана з дівчиною, вивело його із стану 

замисленості. 

- Ти що! Обережніше!”, зойкнула дівчина. Богдан, неначе прокинувся. 

- Ой, вибачте! Я вас не помітив! 

-  Преш, як танк!, засміялася дівчина. 

І тут Богдан ледь не впав. Перед ним була та сама дівчина, за якою 

слідкував Ден. “Його робота”. “Просто необхідно з нею зав’язати розмову. 

Що ж вона такого знає, що так зацікавило Дена?!”. 

- Ем...вибач, зніяковів Богдан. 

- Ну, бувай здоровий!, дівчина попрямувала у зворотньому напрямку. 

- Чекай! 

- Що таке?, здивувалася вона. 

- Ти тут живеш?  
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Дівчина лише повела бровою. 

- Розумію. Ти не розказуєш про себе незнайомцям. 

- Ото ж бо. 

- А у нас є спільні знайомі. 

- Які? 

- Ден. Чи Дмитро?! Друзі називають його Ден. 

Дівчина різко повернулася до Богдана.  

- Ти один із його посіпак? 

- Він мене навчає, посміхнувся Богдан. 

- Ти дурний?! Ти хоч уявляєш у що вляпався?!, розлютилася дівчина 

- Ти про що? 

- Я не можу зрозуміти, чи ти дурний чи щирий, дратувалася дівчина. 

- Чому ти мене ображаєш?! 

- Так, стоп! Все по порядку. Як би мене не дратував цей “маг 

недоучка” із своїми прихвостнями, я знайду в собі терпіння і врятую 

тебе. Бачу душа в тебе чиста... Ще й сам розляпав, що від нього. 

- Що ти таке кажеш!, сміявся Богдан. 

- Як тебе звуть?, запитала дівчина. 

- Богдан. 

- Чудове ім’я, посміхнулася дівчина. Знаєш, що означає? 

- Звичайно, відповів Богдан. А як тебе звуть? 

- Марія. 

- Можна просто Маша? 

- Просто Марія, засміялася дівчина. 

Богдан пильніше роздивлявся дівчину. З першого погляду, вона 

видалася йому симпатичною, але з кожним словом, вона, неначе бутон квітки 

розкривала всю свою красу. “Вона справжня красуня! Бездоганна!” Великі 

сіро-зелені очі, довгі чорні вії, каштанове волосся, що на сонячному світлі 

виглядало рудим, гарні губи, чарівна посмішка, навіть кирпатий носик, був 

милим і абсолютно не псував аристократичних рис дівчини, навпаки додавав 
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шарму. І, звичайно, як хлопець, Богдан не міг не помітитити гарної, 

спортивної фігури Маші. Але найбільше його тішила гарна, українська мова з 

уст дівчини. 

- Ти нагло мене розглядаєш!, обурилася дівчина. 

- Вибач. Я не навмисно. Ти така ніжна, тендітна. Я не уявляю як ти 

могла хотіти вбити Дена. 

-  Як людину не хотіла... Він порушив баланс. 

- Я тебе не розумію. 

- Богдане, ти дуже багато чого не розумієш, але радій, що я взагалі з 

тобою розмовляю. Те, що робить Ден і його шайка, ти, до речі, теж 

до неї належиш – зрада і ці дії будуть прокляті у віках.  

- Розкажи все, що знаєш. 

- Е, ні. Спочатку ти. Народження, сімя, де навчався, як потрапив до 

Дена, ну і по ходу діла все інше. 

- Ти що жартуєш? Я б із задоволенням, але я не маю скільки часу, - не 

міг стримати сміху Богдан. 

- Що за термінові справи? 

- Я мушу сидіти дома, зніяковів Богдан. 

- А. Зрозуміло. Залягти на дно. Не хвилюйся. Якщо посваришся з 

поганими хлопцями це лише пришвидчить розкаяння. 

- За що мені каятися? 

- Як мінімум, що звязався з ними, відрізала Маша. 

- Я нікому нічого поганого не зробив. У мене найкращі наміри. 

- Розказуй, Богдане, звідки ти, як потрапив до Дена, все, все... Повір, я 

- тобі друг. 

- Ходімо десь присядемо. Не на вулиці ж розповідати. 

Богдану і самому було цікаво дізнатися про життя дівчини, але 

щирість за щирість. Тому він розповів усе як на духу. І про дитинство у 

сиротинці, і про свої мрії про фронт, і про зустріч з Деном, і про щоденні 

тренування, навіть про Анселма, що неабияк зацікавило дівчину. Маша 
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дістала блокнот і почала робити якісь замітки, час від часу перебиваючи 

розповідь Богдана, щоб уточнити деталі. Богдан так захопився роллю 

оповідача, що розповів усе що відбувалося з ним за ці три місяці. Нарешті він 

дав волю всім своїм переживанням, які накопилися за цей час: і 

чудернацький сон з Деном, і стеження за Машою, і незнайомець у спортзалі, і 

його бажання потрапити на фронт. 

- Отак ось коротко, закінчив Богдан. 

Марія кілька хвилин ще щось дописувала в своєму блокноті. Потім повільно 

підняла погляд на Богдана, і він відчув як по всьому тілу побігли мурашки. 

Раптом в голові він почув її голос. “Богдане, ти знаєш, що ти – не звичайна 

людина?!” 

- Маш, у мене глюки, прошепотів Богдан. 

- Це називається телепатія. Спробуй розмовляти зі мною подумки, 

заспокоїла його дівчина. 

“Прийом, прийом”, подумав Богдан. “Це тобі не іграшки. Веди себе 

пристойно, приструнчила вона Богдана”. 

- ух, ти! 

- Так, шановний. Тепер все по порядку. По-перше, про Дена. Він 

колись працював на українські спецслужби, але з якихось причин його звідти 

погнали. Він розлючений і ображаней, йде до ворогів, і зливає усю відому 

йому інформацію за час роботи. На якийсь час Ден зникає з поля зору 

колишніх колег. Як виявилося, він має паранормальні здібності, і російські 

спецслужби зацікавлені у таких кадрах відправляють його до Тибету, для 

навчання. 

- Маячня якась. Навіщо спецслужбам фокусники?! 

- Богдане, коли люди намагаются утримати владу, вони не 

гребують жодними засобами. Потужна ментальність медіума це – могутня 

зброя! Як я мала змогу переконатися, ти теж – медіум. Але ти ще не пройшов 

ініціацію. Це дуже важливо. Ден почав це робити, прикриваючи свій намір 

навчанням з іншими.але... 
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- Маріє, звідки ти це все знаєш? 

- Не із своєї волі. Це окрема історія. Не перебивай, Богдане. У нас 

обмаль часу. 

- Добре. Але я нічого про тебе не знаю. Раптом ти мене налаштовуєш 

проти Дена і сама працюєш на ворогів. 

Дівчина лише розсміялася.  

- Богдане, не доведи Боже тобі самому докопуватися до істини... 

Краще помовч і слухай. Тим паче ти медіум! Якби я тебе 

обманювала, ти б відчув. 

- На душі – спокійно. Продовжуй.  

Богдана тішила думка, що він незвичайний. Це надало йому крила і 

впевненості перед гарною дівчиною. “Якщо я медіум, маю силу, то може 

скористатися нею?!... Цікаво я подобаюся Маші як хлопець?”. 

- А ні скілечки, зайшлася вона сміхом. Богдане, досить жартувати! До 

речі, будеш використовувати силу не за презначенням, її у тебе 

заберуть. 

- Хто? 

- Ті, хто дає. 

- А хто дає? 

- Грубо кажучи – вищі сили. 

- Наприклад, твій сон... Марія заглянула до блокноту. “Як правило, 

сон з інопланетянами це звязок із Вищим розумом. В твоєму випадку, за тебе 

іде боротьба Вищих Божествених сил і нижчих. Ден зявився там не 

випадково. У сні він – провідник люцифагів... 

- Кого? 

- Це такі енергетичні хижаки, провідники в Пекло, мисливці за 

живим світлом людської свідомості, з цілью заготовлення органічної-

енергетичної їжі для планетарної ноосфери. 

- Вони полювали на мене у сні? 
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- Так, Ден став їхнім провідником, щоб знищити тебе. Для 

звичайних людей, люцифаги смертельно небеспечні, на все життя можуть 

зробити інвалідом. І взагалі викликають все найгірше у людині, порочне. 

Особливо вони люблять спокушати силою, придбанням різних містичних 

здібностей і духовною владою. Думаю, так вони спокусили його і він зрікся 

своєї місії. Зрадив своїх ангелів... Шкода.. 

- Але за що йому мене вбивати?!, обурився Богдан. 

- Ти маєш силу, Ангели Світла тебе охороняють. Звичайно, чорний 

маг не міг не відчути такого потужного енергетичного джерела. Тим паче, 

ти ще не свідомий, не ініційований. 

- Я завжди був на стороні добра. Моя місія – захищати Україну. 

- Богдане! Та це ж підказка! Ден – чорний маг, працює на російські 

спецслужби, ти – медіум, захисник України. Я зрозуміла! Давай влаштовуй 

свої справи у тому тераріумі, і я домовлюся із своїм другом, він езотерик, 

проведе спіретичний сеанс. Спитаємо у Душ, що до чого, – випалила Марія. 

- Щось ти таке говориш, - поглянув на неї недовірливо Богдан. 

- Слухай. Богдане, це не жарти! Випадок у спортзалі це 

застосування астральної атаки. Ти думаєш, що Ден залишить тебе у спокої? 

Чи думаєш, що той хлопець ще живий?! 

Богдан відчув як земля пішла з під ніг. “А й справді. Навіщо було 

влаштовувати перерву у два дні?.. Ніхто нічого не пояснював... Бійку з 

тренером керівництво не прбачить... Пацану – гаплик. Жах! Я не хочу бути 

серед цих людей!” 

- Тим паче. Згадай назву клубу..., - натякнула Марія. 

- Ти права. Я звернув увагу, але... Чи міг я подумати, що потраплю в 

таке пекло!.. 

- Менше розмов! Поспішаймо. Ось мій телефон. Всі повідомлення 

видаляй. 

- Маріє, я боюся за тебе! Ти мені допомагаєш, ризикуючи своїм 

життям. 
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- Гірше вже не буде... - сумно мовила Марія. Добро і зло завжди 

протистоїть один одному. Ми з тобою за одно! До зустрічі, Богдане. 

Бережи себе! 

- Дякую. На звязку! 

Богдан повернувся до квартири. Так він і думав. Ніхто не помітив 

його відсутності. Він ліг на постіль, щоб трохи відпочити, та думки не давали 

спокою. Голова кипіла. Розум жадав інформації. “Питання потребують 

відповідей”. Його охопили сумніви. “А раптом я захворів? Мені це все 

здається!” Він поліз у кишеню, щоб пересвідчитися у достовірності фактів. 

Дістав папірець з номером Марії. “Телефон є, виходить, Марія теж є. У мене 

їде дах... Так! Потрібно тримати себе у руках! Цікаво, тут є інтернет?!” На 

щастя, у квартирі був безкоштовний вайфай. “Трохи погуглю світову мережу. 

Треба ж знати з чим я маю справу. Як захиститися від астральних атак. Хто 

такі медіуми чи хто там?..Боже, і в що я вляпався?! Виходить героїчна смерть 

від куль ворогів мені не світить. Прибьють десь силою думки... , - засмутився 

Богдан - Ага! Не на того нарвалися! Я – Богдан Вареник! В мені тече кров 

українця! Козака! До речі, серед козаків були відьмаки...здається, їх називали 

характерниками...” Богдан занурився у читання. Він поглинав інформацію, як 

спраглий пив воду. Жадібно, захоплено, ейфорично він переключався з 

одного джерела на інше. Перед ним відкрилася завіса таємного, непізнаного, 

але такого близького і рідного. Він давно відчував, що Світ влаштований 

набагато складніше, ніж його профанували у фільмах і книжках. І життя не 

вистачить осягнути всієї величі і багатоваріантності руху Долі, Карми. “Як 

страшно і як цікаво жити!”, думав Богдан. Отак пливеш в Океані буття, 

думаєш, що живеш реальним, матеріальним життям навіть не підозрюєш про 

існування таких виявів, а вони вриваються, змінюють твоє уявлення, тебе, 

перевертають з ніг на голову твою свідомість, знищують усі стереотипи і 

ілюзії стосовно людей світу... Я ніколи не був свідоміший, ніж тепер”. В 

таких роздумах, читанні Богдан провів аж до ранку. Він і не міг спати, адже 

скільки всього упущеного, він мусив працювати. Його нерви були на межі. 



414 

 

 

На щастя, повідомлення від Марії повернуло його до здорового глузду: “Ляж 

поспи”. “І звідки вона все знає?.. От як не вірити цій дівчині?!” І він подумки 

посміхався до неї. Він їй вірив. Сподівався на її допомогу і підтримку. Скрізь 

ворожнеча і зрада! А йому пощастило - Всевишній подарував надійного 

товариша і однодумця. Нарешті в його житті з’явилося щось добре і гарне... 

 

 

 

 

 


